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Konštantínopol a správny systém rímskeho impéria  
v 4. storočí*

Marta Sendeková

Constantinople and the administrative system in the Roman Empire in the 4th century

Constantinople and the administrative system in the Roman Empire in the 4th century. The new administrative 
organisation of the Roman Empire stabilized in the course of the 4th century due to the reform activities 
already initiated by Diocletian and the consolidation of reforms of Emperor Constantine. The foundation of 
Constantinople inspired a burgeoning intricate bureaucratic system comprising central and local authorities. 
Some public authorities got strengthened and some were created such as praepositus sacri cubiculi. The 
outlined pattern of the new political administration of the Empire was managed by a great number of officials, 
and bureaucracy dominated in the public organisation. The model of this bureaucratic state included new, or 
more precisely, modernized institutional authorities encompassing the concentration of his political power. 
Centralized control of state authorities was creating a new model of political power, being characteristic of 
the absolute monarchy of the Oriental type.

Key words: Constantinople. Roman Empire. 4th century. Reform of central and peripheral administration.

Jedným zo základných zdrojov poznania mestskej histórie a riadiaceho systému Rímskej 
ríše v období neskorej antiky nepochybne je urbanizačný a administratívny rozvoj impéria. 
Všetky mestá tvorili správne a kultúrne „bunky“ a boli organizačnými centrami pre okolité 
územie. V tomto období neexistoval veľký kontrast medzi mestom a vidiekom, ale medzi 
hlavným mestom a provinciami. Špecifickým znakom, charakteristickým pre mestskú históriu, 
bol administratívny systém riadenia miest a celého impéria.

Konštantín po víťazstve nad Liciniom v roku 325 vykonal sled činností, ktoré ovplyvnili 
ďalšie osudy obdobia neskorej antiky a mali svoje politické odozvy. Medzi najdôležitejšie 
z nich patrí rozhodnutie cisára oficiálne opustiť Rím ako hlavné mesto Rímskej ríše a v roku 
326 začiatok výstavby „Nova Roma“ na mieste starovekej gréckej osady „Byzantion“. Nové 
hlavné mesto rímskeho impéria s výhodnou strategickou polohou bolo pomenované Kon-
štantínopol a oficiálne inaugurované 11. mája 330.1 Cisár sem premiestnil svoje sídlo, mestu 
daroval privilégiá a vytvoril rovnaký senát ako bol v Ríme. Týmto aktom Rím a celá „Italia“ 
stratili definitívne politický primát, hoci, na druhej strane, tento politický proces začal už 
v priebehu 3. storočia.

Vytvorenie nového sídla vlády v provinciách bolo už súčasťou politiky tetrarchov v rokoch 
284 –305. Dioklecián založil svoje sídlo v „Nicomedii“, ale Konštantín uprednostnil možno aj 
zo strategických dôvodov „Byzantion“. Táto oblasť z hľadiska prírodných a vodných zdrojov 

* Štúdia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/0620/12 Základné problémy rímskeho cisárstva v neskorom 
období.

1 Za vlády Konštantína nazývali mesto ἡ Νέα, δευτέρα Ῥώμη, alebo Ἄλμα Ῥώμα, Βυζαντιάς Ῥώμη, ἑῴα Ῥώμη. Termín 
„Nova Roma“ používali najmä súdobí grécki spisovatelia, čím zdôraznili politické súperenie s  pôvodným hlavným 
mestom Rím. Pamätné mince z  roku 330 dokazujú nápis „Constantinopolis“. Kresťanský historik 5.  storočia Socrates 
Scholaticus prináša pomenovanie „Deutera Rome“. Bližšie pozri: SOCRATES SCHOLASTICUS. Ecclesiastica Historia I, 16; 
V, 8; GRANT, Michael. The climax of Rome. London : Wiedenfeld & Nicolson, 1968,  s. 133; Reallexikon für Antike und 
Christentum. Vol. 164. Stuttgart : A. Hiersemann, 2005, column 442.
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nebola práve najšťastnejším riešením, ale zo strategického pohľadu umožňovala kontrolu 
a riadenie prístupu k Čiernemu moru aj dôležitých obchodných trás. Okrem iného sa nové 
hlavné mesto nachádzalo bližšie k východnej hranici impéria a ďalej od zásahov rímskeho 
senátu. Konštantínopol sa stal aj novým demografickým impulzom, aj keď je náročné určiť 
presnú kvantitu. Predpokladá sa, že v 4. storočí tu žilo asi 100 000 obyvateľov a v období 
najväčšieho rozmachu v 6. storočí ich počet dosiahol približne 400 000. Avšak hodnotenia 
historikov sa značne rozchádzajú.2 Konštantín založil „nový Rím“ podľa vzoru cisárskeho Ríma, 
čo dokazujú pohanské chrámy, nové budovy ako aj jeho administratívny systém.

Založenie Konštantínopolu následne podnietilo vznik zložitého byrokratického systému, 
ktorý tvorili orgány centrálnej a miestnej správy. V rámci centrálnej správy patrili medzi štyri 
najvyššie úrady na cisárskom dvore „magister officiorum“, „quaestor sacri palatii“, „comes 
sacrarum largitionum“ a „comes rerum privatarum“.3 Cisár Konštantín zriadil nový dôležitý 
vysoký úrad „praepositus sacri cubiculi“ (gr. πραιπόσιτος τοῦ εὐσεβεστὰτου κοιτῶνος), ktorý 
znamenal významný moment v premene cisárstva na absolutistickú monarchiu orientálneho 
typu.4 V období principátu „cubicularii“ (gr. κουβικουλάριοι) boli jednoduchí súkromní slu-
hovia (eunuchovia) cisára,5 ale za vlády Konštantína a nasledujúcich cisárov prijali charakter 
dvorných úradníkov. Na ich čele bol „praepositus“, ktorý sa stal tzv. hlavným komorníkom 
a ktorého vplyv rástol v nasledujúcich obdobiach. Zodpovedal za cisársku spálňu, šatník 
a prijatia u cisára.6 Taktiež riadil rôzne skupiny zamestnancov (tiež eunuchov), ktorých práca 
bola úzko spojená s osobou panovníka a jeho pobytom v meste. Medzi nich patrili „cubicularii“ 
ako domáci sluhovia a „silentiarii“ poverení ochranou pokoja a samoty cisára. „Praepositus 
sacri cubiculi“ bol jediný, ktorý žil spoločne so svojimi spolupracovníkmi v „intímnosti“ dvora, 
a preto je pochopiteľný podstatný vplyv tohto úradníka.7 V „Notitia Dignitatum“ je funkcia 
prepozita zaradená hneď za prefektom prétoriom a magistrom „militum“.8 Keďže mnohé 
strany tohto literárneho prameňa sa stratili, nepoznáme presnejšiu štruktúru jeho úradu.

2 HARRIS, Jonathan. Constantinople : Capital of Byzantium. London : Hambledon Continuum, 2007. 289 s.; JONES, 
Arnold Hugh Martin. Il tadro Impero romano. Vol. III. Milano : Il Saggiatore, 1981. 248 s.; JONES, Arnold Hugh Martin. L’ 
economia romana : studi di storia economica e amministrativa antica. Torino : G. Einaudi, 1982. 346 s.; BJORNLIE, Michael 
Shane. Politics and Tradition Between Rome, Ravenna and Constantinople : A Study of Cassiodorus and the Variae, 527 – 
554. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 370 s.

3 CECCONI, Giovanni Alberto. Crisi e trasformazione del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo. In KRAUSE, 
Jens Uwe (Ed.). Die Stadt in der Spätantike - Niedergang oder Wandel? Akten des internationalen Kolloquium in München 
am 30. und 31. Mai 2003. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2006, s. 285-318; JOLOWICZ, Herbert Felix – NICHOLAS, Barry. 
Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambridge : Cambridge University Press, 1972, s. 427; MOUSOURAKIS, 
George. The Historical and Institutional Context of Roman Law. Aldershot : Ashgate Publishing, 2003, s. 331-333; The 
Cambridge Ancient History. Volume XII. The Crisis of Empire, A. D. 193 – 337. Cambridge : The University Press, 2005, 
s. 182.

4 SCHLINKERT, Dirk. Ordo senatorius und Nobilitas. Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike. Mit einem 
Appendix über den Praepositus sacri cubiculi, den „allmächtigen“ Eunuchen am kaiserlichen Hof. Stuttgart : Franz Steiner, 
1996, s. 237.

5 SUETONIUS. De Vita Caesarum, Claudius 28.

6 Praepositus častokrát rozhodoval o  prijatí či neprijatí delegácie u  cisára. Ambróz zaznamenal prípad, kedy 
praepositus Gallicanus neumožnil Maximiánovi v roku 380 osobnú audienciu u cisára, ale iba prijatie u predstaviteľov 
štátnej rady (consistorium). AMBROSE. Epistula 30.  In Ambrose of Milan : Political Letters and Speeches. Liverpool : 
Liverpool University Press, 2005, s. 352-357.

7 V niektorých prípadoch plnili aj úlohu vychovávateľov cisárskych synov. Napríklad cisár Julián si rád spomínal na 
svojho láskavého vychovávateľa eunucha. SPAWFORTH, Antony. The Court and Court Society in Ancient Monarchies. 
Cambridge – New York : Cambridge University Press, 2007, s. 203.

8 Notitia Dignitatum. In partibus Orientis I.
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Zatiaľ nie je známe, do akej miery boli ohraničené špeciálne kompetencie prepozita, 
keď pracoval za vlády „slabých“ alebo neplnoletých cisárov. Zo súdobých prameňov je mož-
né predložiť len niektoré jeho významné činnosti. Napríklad za vlády cisára Konstantia II. 
(337 – 361) plnil funkciu „praepositus sacri cubiculi“ Euzébius, ktorý ju získal už za vlády 
jeho otca Konštantína v roku 337 a je v podstate prvým literárnymi prameňmi historicky 
doloženým „praepositus“. Antickí autori potvrdzujú silný vplyv Euzébia na cisárskom dvore,9 
ktorého dôsledkom bolo okrem iného aj to, že cisárovná konvertovala na arianizmus spoločne 
s mnohými eunuchmi.10 Konstantius II. dokonca poveril Euzébia v roku 354 rokovaniami 
s pápežom Liberiom, aby ho presvedčil akceptovať výsledok jednaní na koncile v Sirmiu. 
„Praepositus“ bol neskôr prítomný aj na stretnutiach cisára s pápežom.11

Po smrti cisára Theodózia I., kedy bol jeho syn Arcadius ešte neplnoletý, bol menovaný 
v Konštantínopole za „praepositus sacri cubiculi“ Eutropius, ktorý riadil všetky záležitosti 
cisárstva vo východnej časti Rímskej ríše.12 Jeho politická moc výrazne vzrástla po jeho 
účasti na porážke invázie Hunov v roku 398, následne v roku 399 sa stal prvým eunuchom 
v dejinách rímskeho impéria, ktorý bol menovaný za konzula. Keď si však znepriatelil dve 
silné osobnosti na cisárskom dvore – cisárovnú Eudoxiu a vodcu gótskej armády Gainasa, 
postupne strácal svoj vplyv a iba vďaka intervencii Jána Zlatoústeho neprišiel hneď o život. 
Jednoduchý ľud ho nenávidel pre jeho krutosť a chamtivosť. Politická kariéra prepozita 
skončila jeho popravou v roku 399.13

Z výskumu súdobých prameňov je zjavné, že koncom 4. storočia získal úrad prepozita 
kontrolu nad cisárskymi oblasťami Kapadócie a bol povýšený na úroveň „illustres“, čo zna-
menalo rovnakú vážnosť a vplyv, ako mal „quaestor“.14 Inštitúcia prepozita slúžila výlučne 
cisárskej rodine. V západnej časti Rímskej ríše existoval tento úrad až do svojho zániku na 
dvore ostrogótskeho kráľa Theodoricha Veľkého (454 – 526). V 7. a 8. storočí zasiahlo funkciu 
prepozita niekoľko zmien, ktoré nastali v mnohých úradoch centrálnej správy Byzantskej 
ríše, dôsledkom čoho sa značne zmenšila jeho moc. „Praepositus“ dohliadal iba na časť 
„cubiculariorum“ ako ich hlavný poradca. Zohrával významnú úlohu pri udržiavaní dvorského 
ceremoniálu a radil sa k najvyššej spoločenskej a politickej vrstve. Tento správny úrad je 
naposledy doložený koncom 11. storočia.15

V priebehu 4. storočia sa v rámci centrálnej správy upevnil zbor úradníkov „agentes in 
rebus“. Veľa cestovali ako diplomatickí poslovia a informátori a spadali pod správu magistra 

9 LIBANIUS. Orationes 18, 152; SOCRATES SCHOLASTICUS. Ecclesiastica Historia II, 2, 5-6; SOZOMENUS. Historia 
ecclesiastica III, 1, 4; ZONARAS. Epitome historiarum XIII, 9; AMMIANUS MARCELLINUS. Historiae XVIII, 4.3: „Hac autem 
adsentandi nimia foeditate mercari conplures nitebantur Eusebi favorem, cubiculi tunc praepositi, apud quem - si vere dici 
debeat - multa Constantius potuit.“

10 SOCRATES SCHOLASTICUS. Ecclesiastica Historia II, 2, 5-6; SOZOMENUS. Historia ecclesiastica III, 1, 4; IV, 16, 22; 
ZONARAS. Epitome historiarum XIII, 11.

11 ATHANASIUS. Historia arianorum 35; THEODORETUS. Historia ecclesiastica II,16,9,15. Politická kariéra Euzébia 
skončila tragicky, pretože bol obvinený z účasti na sprisahaní proti Gallovi a následne popravený. Bližšie pozri: AMMIANUS 
MARCELLINUS. Historiae XXI, 15, 4; XXII, 3, 11; ZONARAS. Epitome historiarum XIII, 12; SOCRATES SCHOLASTICUS. 
Ecclesiastica Historia III, 1, 46, 49; SOZOMENUS. Historia ecclesiastica V, 5-8.

12 IOHANNES CHRYSOSTOMUS. Discorso in favore di Eutropio. Livorno : R. Giusti, 1928. 29 s.; CLAUDIANIUS, Claudius. 
Carmina 18-20.

13 CLAUDIANIUS, Claudius. In Eutropium; MOMMSEN, Theodor. Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis 
[CTh, pozn. autora] 9, 40, 17.

14 Notitia Dignitatum. In partibus Orientis X.

15 „Praepositus sacri cubiculi“ za vlády cisára Konštantína VII. Porphyrogenneta (913 – 959) spoločne s  úradom 
protomagistra a  eparchu Konštantínopolu vytvárali regentstvo v  čase neprítomnosti cisára. Bližšie pozri: The Oxford 
Dictionary of Byzantium. Vol. 3. New York – Oxford : Oxford University Press, 1991, s. 1709.
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„officiorum“. Dohliadali na poštu, námorný obchod a vykonávali aktivity týkajúce sa inšpekcie, 
dozoru a kontroly. Obyvateľstvo a zvlášť provinciálni úradníci sa ich obávali a považovali ich 
za špiónov. Je pravdepodobné, že tento zbor úradníkov bol zriadený za vlády Diokleciána 
(284 – 305). Počas vlády Konštantína sa vyformovali na pomerne silnú triedu16 a za vlády 
Konstantia II. plnili úlohu „tajnej“ polície. Boli akýmsi nástrojom podozrievavej povahy cisára, 
pátrali po domnelých sprisahaniach a vyhlasovali nezaujatým spôsobom vinníkov, ktorí boli 
uznaní za vinných.17

Významnú činnosť na cisárskom dvore vykonávali úradníci sekretariátu „notarii“. Zú-
častňovali sa zasadaní „consistoria“ a ako stenografi zostavovali zápisnice. Podľa svedectva 
Libania nedisponovali skutočnou literárnou kultúrou.18 Ich hlavná úloha spočívala v písaní 
dokumentácie a zachovávaní verejných dokumentov. Panovník im bezvýhradne dôveroval. 
Zachovávali maximálnu rezervovanosť, pretože poznali štátne tajomstvá. „Notarii“ mohli získať 
aj vyššie úrady, napr. „tribunus“. Potvrdzujú to dva dokumenty: konštitúcia Graciána z roku 381 
a Theodózia I., ktoré definujú podmienky „notarii“. Prvá stanovuje, že traja najstarší z nich sú na 
rovnakej úrovni ako „proconsules“. Ostatní majú nižšiu úroveň – „domestici et notarii“ zhodnú 
s „consules“. Na ich čele bol „primicerius“.19 Z historického prameňa „Notitia Dignitatum“ 
vyplýva, že „notarii“ mali na starosti „laterculum maius“ – prepracovaný zoznam vysokých 
dôstojníkov a úradníkov, ktorí nepatrili do kategórií patriacich pod kontrolu „queastor sacri 
palatii“ s „laterculus minus“. „Laterculus maius“ nebol len zoznam úradov, ale obsahoval tiež 
zoznam vojska a posádok „scholae palatinae“, t. j. zborov v službe cisárskeho paláca, prehľad 
funkcií úradníkov, odznaky hodností a služobné pokyny.20 „Notarii“ mali významný vplyv 
na osudy neskorého cisárstva. Niektorí členovia napriek nízkemu pôvodu boli povýšení do 
vysokých hodností a zverovali sa im delikátne poslania v diplomatickej, vojenskej a cirkevnej 
oblasti. Cisár Julián (361 – 363) sa snažil postupne zmenšiť ich úlohu a znížiť ich počet na 
štyroch. Avšak v posledných desaťročiach 4. storočia znova získali svoj vplyv a ich počet sa 
zvýšil nad 500.21

Špecifický charakter mala správa oboch hlavných miest – Ríma a Konštantínopolu, ktorá 
bola pod vedením „praefectus urbi“.

Diokleciánova reforma zachovala administratívnu autonómiu v Ríme spoločne s jeho 
vlastným územím v okruhu 100 míľ. „Praefectus urbi Romae“ závisel priamo od cisára a nebol 
hierarchicky podriadený prefektovi prétoria „Italie“, ani vikárovi „Italie“, ktorý riadil provincie 
severnej „Italie“, ani vikárovi „urbis Romae“, ktorý riadil provincie centrálnej a južnej „Italie“, 
tzv. „Italia suburbicaria“.22 Konštitúcia Graciána a Valentiniana II. z roku 376 potvrdzuje: 
„Praefectura autem urbis cunctis, quae intra urbem sunt, antecellat potestatibus.“23

16 CORCORAN, Simon. The empire of the Tetrarchs : imperial pronouncements and government, AD 284 – 324. Oxford : 
Clarendon Press, 1996, s.  234-253; MASS, Michael. The Cambridge Companion to the Age of Justinian. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2005, s. 41-42.

17 AURELIUS VICTOR. Liber de Caesaribus 39, 45; AMMIANUS MARCELLINUS. Historiae XV, 3, 8.

18 LIBANIUS. Orationes 2, 44; 18, 131-134; 42, 23-25; 62, 10-11.

19 CTh 6, 10, 2; 6, 10, 3.

20 Notitia dignitatum; DE MARTINO, Francesco. Storia della costituzione romana V. Naples : Casa Editrice Dott. Eugenio 
Jovene, 1975, s. 278-279.

21 LIBANIUS. Orationes 2, 58; JONES, Arnold Hugh Martin. Il tardo impero romano. Vol. II. Milano : Il Saggiatore, 1974. 
799 s.

22 FASCIONE, Lorenzo. Storia del diritto privato romano. Torino : G. Giappichelli editore, 2012, s. 507-508; LEADBETTER, 
Bill. Galerius and the will of Diocletian. New York : Taylor & Francis, 2009, s. 180-193.

23 CTh 1, 6, 7.
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„Praefectus urbi“ prináležal k vysokému stavu „illustres“ a zabezpečoval úlohy veľkého 
významu a rôzneho zamerania. Bol na čele výkonu súdnej právomoci nad senátormi24 a kon-
troloval výber daňových poplatkov. Dohliadal na dodržiavanie verejného poriadku a staral sa 
o správu mesta s pomocou úradníkov jemu podriadených, a to „praefectus annonae“ a „prae-
fectus vigilum“. Taktiež mu pomáhali rôzni „curatores“, ktorí boli poverení starostlivosťou 
o jednotlivé oblasti mestského života: zásobovanie potravinami, prísun vody, udržiavanie 
mostov atď. V období neskorej antiky „praefectus urbi Romae“ predstavoval v očiach ľudu 
osobu cisára, ktorý už tu viac nesídlil.25 

V priebehu 4. storočia veľký význam zaznamenali právomoci „praefectus urbi“ v oblasti 
civilného a trestného súdnictva. Okrem všeobecnej možnosti výkonu súdnej právomoci prvej 
naliehavosti „praefectus urbi“ súdil na úrovni odvolania: nie iba spory vlastného obvodu, ktoré 
už vyhlásil sudca jemu priamo podriadený, ale tiež tie, ktoré sa týkali niektorých provincií 
„Italia suburbicana“ a chceli sa obrátiť na „praefecta urbi“ a nie na „vicaria urbis Romae“.26

V Konštantínopole vytvoril úrad „praefectura urbi“ cisár Konstantius II.27 Prefekt nového 
hlavného mesta mal právomoci rovnaké ako jeho kolega v Ríme v oblasti správy aj súdnictva, 
hoci jeho kompetencie nemali dosah na okolité oblasti, ale len na mesto.

Koncom 4. storočia v dôsledku reformnej činnosti Diokleciána a konsolidácii reforiem 
Konštantína sa nachádzala Rímska ríša v stabilnom rozdelení. Tvorili ju štyri veľké teritoriálne 
okruhy, tzv. „praefecturae“: v západnej časti „Italia“ a „Gallia“, vo východnej časti „Illyricum“ 
a „Oriens“.28 Každú z nich riadil „praefectus praetorio“. Prefektúry sa členili na diecézy, 
ktoré spravovali vikári (vicarius). Diecézy sa delili na provincie a každú z nich riadil civilný 
miestodržiteľ „praesides“, avšak niektoré spravovali členovia senátorského stavu s titulom 
„consulares“. Predstavitelia italských provincií mali titul „correctores“ a pochádzali zo sená-
torského stavu. Za vlády Diokleciána neboli všetky provincie zverené pod správu úradníkov 
toho istého stavu, ale vychádzalo sa z regionálnych politických charakteristík.

Zásluhou reformnej činnosti Konštantína podstúpila prefektúra prétoria radikálnu re-
formu, následkom ktorej „praefectus praetorio“ stratil vojenské právomoci a transformoval 
sa na obvodného úradníka, ale vysokej hodnosti.29 Po smrti Theodózia I. bola táto premena 
zavŕšená. Napriek tomu dvaja prefekti (pre „Italiu“ a „Oriens“) naďalej sídlili na cisárskych 
dvoroch a v určitých prípadoch mali veľký vplyv na cisára. Prefekt prétoria mal najširšie 
právomoci rôznej povahy: dohľad nad predpismi „formae generales“, ktoré mali v podstate 
platnosť zákonov, ak neboli v rozpore s cisárskymi konštitúciami, súdne právomoci „vice 
sacra“ bez možnosti odvolania sa k vládcovi na úrovni prehlásenia proti rozsudkom vydaných 
provinciálnymi miestodržiteľmi a tiež dôležité finančné úlohy, ktoré stanovili celkovú čiastku 

24 CTh 2, 1, 4; 9, 1, 13.

25 Vládou cisára Diokleciána prestáva byť Rím sídelným mestom rímskych cisárov. VITIELLO, Massimiliano. Nuove 
prospettive sull‘adventus in età imperiale. In Mediterraneo Antico 3, 2000, s. 577.

26 DE GIOVANNI, Lucio. Istituzioni giuridica codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia. Roma : L‘Erma 
di Bretschneider, 2007, s. 305-306.

27 SOCRATES SCHOLASTICUS. Ecclesiastica Historia II, 41.

28 Správy o  rozdelení Rímskej ríše v  roku 297 nám poskytuje predovšetkým Laterculus Veronensis. Bližšie pozri: 
BARNES, Timothy D. The New Empire of Diocletian and Constantin. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1982, s. 201-
208; REES, Roger. Diocletian and the tetrarchy. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2004, s. 25-26; KUHOFF, Wolfgang. 
Diokletian und die Epoche der Tetrarchie : das römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284 – 313 
n. Chr.). Frankfurt am Main : Lang, 2001, s. 329-381; MOMMSEN, Theodor. Le provincie Romane: da Cesare a Diocleziano. 
Traduzione di Ettore Di Ruggiero. 2. ed. Torino; Roma : Roux e Viarengo, 1885. 651 s.; ZOSIMUS. Historia nova, II, 33,1-33,2.

29 AMMIANUS MARCELLINUS. Historiae XX, 4, 6, 8, 20; SOCRATES SCHOLASTICUS. Ecclesiastica Historia II, 41; ZOSIMUS. 
Historia nova II, 33, 3.
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„annony“ a dbali na jej príslušné vymáhanie. Prefekt mal vlastný značne členený byrokratický 
úrad na čele s úradníkom „princeps“.30

Ako už bolo vyššie spomenuté, diecézu riadil „vicarius“31 patriaci do spoločenského stavu 
„illustres“. Jeho úlohou bolo dozerať na rôzne aspekty administratívneho života provincie 
vrátane finančnej oblasti (napr. dozor nad vymáhaním daní) a kontrolovať činnosť miesto-
držiteľov. V rovine súdnej činnosti súdil prípady prvej žiadosti. Vtedy jeho rozsudky mohli 
byť vyvrátené len pred cisárom na úrovni odvolania, ak spor bol už predtým prerokovaný 
u miestodržiteľa provincie. „Vicarius“ nemal vojenskú právomoc, pretože vojenské oddiely 
rozmiestnené v diecéze boli pod velením veliteľa „comes rei militaris“.32 Svedectvá niektorých 
cisárskych konštitúcií potvrdzujú, že „vicarius“ pri vykonávaní svojej činnosti cestoval do 
oblastí spadajúcich do jeho správy.33

Miestodržiteľ provincie zodpovedal za dobrú výkonnosť hospodárstva, rozkvet provincií 
a budovanie obranných diel. Staral sa tiež o pravidelný prísun daní a plnenie povinností vo 
vzťahu k cisárovi. V rámci svojich kompetencií dohliadal na dodržiavanie verejného poriadku, 
zodpovedal za dodržiavanie cisárskych zákonov, stanovoval čiastku povinných daní jednot-
livých miest a bol právnikom prvej žiadosti v civilných aj trestných sporoch. Po reformách 
Diokleciána a Konštantína plnili výhradne civilné úlohy, vo výnimočných prípadoch zastávali 
tiež vojenské funkcie.34 Miestodržitelia mali rôzne pomenovania podľa príslušného stavu. 
Úradníci spravujúci provincie „Asia“ a „Africa“ sa nazývali „proconsules“. Neboli podriadení 
vikárom alebo prefektom prétoria, ale zodpovedali sa priamo cisárovi a patrili ku „spectabiles“. 
Miestodržitelia ako „consulares“, „correctores“ alebo „praesides“35 patrili ku „clarissimi“, 
a preto tvorili nižšie stavy senátorskej triedy.

Môžeme si všimnúť, že už za vlády Diokleciána výrazným spôsobom upadala činnosť 
orgánov mestskej správy a redukovali sa formy ľudovej účasti na živote mesta (napr. zhro-
maždenia). V západnej časti cisárstva tvorili mestské magistráty „duoviri“, ktorí mali správne 
právomoci, „aediles“ a „questores“ s ohraničenými súdnymi právomocami. Vo východnej 
časti cisárstva naďalej existovali tradičné magistráty rôznych miest. V priebehu 4. storočia 
bola činnosť týchto magistrátov veľmi obmedzená po vzniku nových, a to „defensor plebis“ 
a „curator civitatis“.

„Defensor plebis“ vznikol za vlády Valentiniana I. a Valenta36 a zo začiatku ho menoval 
prefekt prétoria. Jeho špecifickou úlohou bolo chrániť ľud pred nespravodlivosťou mocných. 
Za vlády Theodózia I. tohto úradníka menovala „curia“. V tomto období došlo k neodvratnej 
zmene povahy „defensor plebis“ v tom zmysle, že chránil oveľa viac záujmy „decurionov“ ako 

30 Podrobnejší popis administratívnej činnosti prefektúry bližšie pozri: DE MARTINO, F.  Storia della costituzione.... 
304 s.

31 „Vicarius“ bol nazývaný aj „praesides“. LACTANTIUS. De mortibus persecutorum VII, 4.

32 „Comes rei militaris“ závisel priamo od „magister militum“ a mal svoju závislosť aj na „duces“, ktorým bolo zverené 
vojenské velenie v jednotlivých provinciách. Porovnaj: BARNES, T. D. The New Empire..., s. 123-139; BRANDT, Hartwin. 
Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende der konstantinischen Dynastie (284 – 
363). Berlin : Akademie Verlag, 1998, s. 23; CORCORAN, S. The empire of the Tetrarchs..., s. 87-90.

33 CTh. 1, 15, 3; 1, 15, 6.

34 Podľa Notitia Dignitatum boli „dux Arabiae“, „comes per Isauram“ a „dux Mauretaniae“ tiež „praesides“. Porovnaj DE 
MARTINO, F. Storia della costituzione..., s. 327-328.

35 Notitia Dignitatum. In partibus Orientis I.; PERGAMI, Federico. Amministrazione della giustizia e interventi imperiali 
nel sistema processuale della tarda antichità. Milano : A. Giuffrè, 2007, s. 79.

36 CTh 1, 29.
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záujmy ľudu.37 Postupne sa rozšírili jeho kompetencie: získal právomoci polície, súdne pri 
menej dôležitých sporoch a dohliadal na výber daní. Obyvatelia mu mohli doručiť oficiálne 
sťažnosti proti vyberačom daní.38

„Curator civitatis“ bol v období principátu iba jednoduchým úradníkom, ktorého cisár 
poslal do niektorých miest reorganizovať miestne financie. Od obdobia vlády Diokleciána 
a Konštantína nadobudol veľký význam. Stal sa úradníkom natrvalo menovaným v každom 
meste a bol na čele miestnej správy. Zodpovedal za verejný poriadok, zásobovanie mesta 
a za vytvorenie zoznamu poplatníkov. Okrem iného zastával aj niektoré úlohy súdnej právo-
moci, hoci obmedzené len na obdobie vyšetrovania procesov v kompetencii provinciálneho 
miestodržiteľa.39

Významnú úlohu zohrávali v období neskorého cisárstva mestské poradné zbory, tzv. 
„curiae“. Členom kúrií mohli byť obyvatelia miest s príjmom z majetku, ktorého minimálna 
hodnota bola stanovená na 25 jutár zeme podľa zákona Konštantína z roku 342.40 Koncom 
4. storočia boli povolaní do kúrie tiež majitelia nehnuteľností v hodnote aspoň 300 solidov. 
Z daného vyplýva, že účasť v kúrii bola povinná pre všetkých zámožných obyvateľov miest 
a tých, ktorí po dovŕšení 18 rokov vlastnili nejaký dedičný majetok. Najdôležitejšia úloha kúrie 
bola vytvoriť zoznam daní pre jednotlivých platiteľov a zaobstarať ich výber prostredníctvom 
vlastných vyberačov „susceptores“ vybraných spomedzi najsolventnejších „dekurionov“. 
„Susceptores“ osobne zodpovedali za výber daní svojím majetkom. Kúrie boli zodpovedné aj 
v prípade, keď nebola splnená daňová povinnosť. Členovia kúrie „curiales“ sa starali taktiež 
o „munera“. Munera bol systém pre vyberanie všetkých daňových poplatkov povinných pre 
mestá. Miestne úrady museli v priamych číslach uložených od štátu odovzdávať so súhrnným 
a preventívnym výpočtom čiastky nepriamych daní, ktoré tvorili predovšetkým clo na tovar 
a jeho transport. Tieto povinnosti vymáhali štátni úradníci formou pracovného výkonu a boli 
nepravidelné. Z obdobia Diokleciána máme jediné svedectvo o týchto špecifických výkonoch 
a o všetkom, čo sa týkalo odvádzania „munery“. Je ním dielo „De muneribus civilibus“, ktoré 
napísal sýrsky miestodržiteľ – magister officiorum – Aurelius Arcadius Carisius v roku 290.41 
Z tejto skutočnosti vyplýva jasná snaha najbohatších obyvateľov miest predísť zápisu do kúrie 
ako aj skutočnosť, že cisári, ak chceli preukázať láskavosť určitým sociálnym skupinám, napr. 
verejným úradníkom, vojakom, kléru, dali im privilégium týkajúce sa oslobodenia od „munery“. 

Pre ucelenejší obraz o úradoch obvodovej správy je vhodné spomenúť, že viaceré mestá 
z rovnakej provincie zvykli byť spojené prostredníctvom vlastných delegátov do provinčných 
zhromaždení nazývaných „concilia provinciae“. Na nich sa prejednávali otázky verejného 

37 CTh 1, 29, 6.

38 FASCIONE, L. Storia del diritto..., s. 508-509.

39 JONES, A. H. M. Il tardo impero romano. Vol. II..., s. 972-973; The Cambridge Ancient History. Vol XII..., 
s. 295-296.

40 CTh 1, 23, 33.

41 Autor rozdeľuje povinnosti „munera“ na tri časti: „munera personalia“, „munera patrimoniorum“ a „munera mixta“. 
„Munera personalia“ pozostávala z  výkonov fyzickej a  intelektuálnej práce bez nákladov pracovníka. Napr. prevzatie 
mestských úradov „quaestores“, povolanie brancov, dodanie koní a  tiav do vojska, ako aj záprahy vozňov a  ťažných 
zvierat pre „cursus publicus“, zaplatenie „annony“ a dodanie šiat pre vojsko, zaobstaranie obilia a oleja pre obce, kúrenie 
verejných žriediel, kontrola vodovodov a zriadenie verejných ciest. „Munera patrimoniorum“ tvorila menej povinností, 
napr. dodávanie koní a  ťažných zvierat pre štátnu poštu, dodanie určitého podielu zo žatvy obilia. „Munera mixta“ 
označovala iba úrady, ktoré vymáhali dane a mali vyrovnať dlhy zosnulých. Bližšie pozri: GRELLE, Francesco. Diritto e 
società nel mondo romano. Roma : L‘Erma di Bretschneider, 2005, s. 455- 461; ANDREOTTI, Roberto. Gli aspetti della 
politica finanziaria di Diocleziano. In Accademia romanistica constantiniana. Atti: II convegno internazionale. Perugia : 
Libreria universitaria, 1976, s. 1-6.



MESTO 
    DEJINY

a

13

záujmu a menovali sa predstavitelia poverení predniesť žiadosti cisárskym úradom.42 Z tohto 
pohľadu mali „concilia provinciae“ dôležitú úlohu, pretože vytvárali inštitucionálny moment, 
počas ktorého mohli byť mestá vypočuté priamo vládcom, vynechajúc miestnych úradníkov, 
ktorí sa k nim niekedy správali nečestne.

Na záver je možné konštatovať, že vývoj udalostí v správnej oblasti Rímskej ríše v priebehu 
4. storočia definitívne potvrdil cisársku byrokraciu. Možno je na mieste ešte otázka, ktorých 
republikánskych orgánov a magistrátov sa to týkalo. V tomto období už existovali dva senáty, 
v Ríme a Konštantínopole.43 Všeobecne prevládal názor, že nemali veľkú politickú moc, ale iba 
vytvárali určitý druh poradného orgánu štátu so správnymi úradníkmi dvoch hlavných miest. 
Ak by to bola vo všeobecnosti pravda, je vhodné si všimnúť, že neustále žiaducim cieľom bolo 
dosiahnuť príslušnosť k „ordo senatorius“, pretože senátorská aristokracia získavala rôzne 
privilégiá a v skutočnosti mala vplyv na cisárov, ktorí sa s ňou radili. Príslušnosť k „ordo sena-
torius“ nezávisela len od vznešeného pôvodu. V západnej časti cisárstva patrili k senátorskej 
aristokracii členovia pochádzajúci z významných rodín, zatiaľ čo vo východnej časti bola 
senátorská aristokracia nanovo vytvorená, a teda nemala za sebou vznešené tradície hodné 
uznania. Vďaka mnohým cisárskym opatreniam za vlády Konštantína sa umožnilo úradníkom 
nižšieho stavu získať príslušnosť k „ordo senatorius“, ktorí by za bežných okolností nemali 
právo sem patriť.44

Senáty v oboch hlavných mestách sa starali o správu miest, rozhodovali o postavení 
cisárskych sôch a preberali na seba všetky činnosti zvyšných republikánskych magistrátov. 
V legislatívnej oblasti nemali konkrétny vplyv, aj keď formálne existoval. Avšak z oblasti 
súdnictva sú doložené niektoré procesy týkajúce sa obvinení z „vysokej“ zrady, ktoré sa 
vyšetrovali z vôle cisára. Senát už nevydával cisárske zákony, ktoré sa zvykli čítať pred 
zhromaždením a formálne schváliť.

V období neskorého cisárstva staré tituly republikánskych magistrátov naďalej existovali, 
ale nemali už účinné právomoci. Úrad konzulátu bol zachovaný, ale konzul nemal politické 
právomoci a jeho menovanie bolo v kompetencii cisára. Podľa Digesta Justiniana mali konzuli 
určité kompetencie v prípadoch prepustenia obvineného na slobodu. Prokuratúra si taktiež 
zachovala istú vitalitu. Konštantín udelil dvom špeciálnym prétorom: „praetor tutelaris“45 
a „praetor de liberalibus causis“46 súdnu právomoc v oblasti „in integrum restituti“.47 V Kon-
štantínopole vytvoril prokuratúru s počtom magistrátov, ktoré sa v priebehu rokov menili 
(z dvoch na päť) a definitívne sa ich počet ustálil na osem za vlády Theodózia I. Súdobé histo-

42 MARTINI, Remo. Sulla partecipazione popolare ai concili provinciali nel tardo impero. In Atti dell’Accademia 
Romanistica Constantiniana. XIII Convegno Internazionale in Memoria di André Chastagnol. Napoli : Grifò, Giuliano, 2001, 
s. 709-718.

43 Antické pramene nám neposkytujú presnejšiu informáciu o založení senátu v Konštantínopole. Podľa Zosima vytvoril 
senát v novom hlavnom meste Julian, ale na druhej strane to popiera Anonymus Valesianus v diele Origo Constantini 
Imperatoris 6 („Ibi etiam senatum constituit secundi ordinis, claros vocavit.“) a potvrdzuje, že senát založil Constantinus 
v meste na Bospore. Na základe dvoch konštitúcií Konstantia II. z roku 340 je možné sa domnievať, že senát už vykonával 
svoju činnosť v novom hlavnom meste (CTh 6, 4, 5-6: ad senatum). Súčasná historiografia má na danú tému rôzne názory. 
CRACCO RUGGINI, Lelia. Il senato fra due crisi (III – VI secolo). In GABBA, E.  (Ed.). Il senato nella storia. Vol I.  Il Senato 
nell´etá romana. Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998, s. 279-280; ROUSSEAU, Philip – PAPOUTSAKIS, 
Manolis. Transformations of Late Antiquity. Farnham; Burlington : Ashgate, 2009, s. 113-115.

44 SCHLINKERT, D. Ordo senatorius..., s. 61-74.

45 „Praetor“ mal špeciálne právomoci týkajúce sa záležitostí slobody jednotlivca.

46 Špeciálny „praetor“ poverený menovaním stráže a súdnou právomocou nad strážou a jej zverencami.

47 MOUSOURAKIS, George. Fundamentals of Roman Private Law. New York : Springer, 2012, s. 331-333.
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rické pramene dokladajú existenciu „kvestúry“ v Ríme počas 4. – 5. storočia. Tento magistrát 
mal svoju pôvodnú funkciu týkajúcu sa výhradne „munus“ pre organizáciu verejných hier.48

Nové správne usporiadanie Rímskej ríše sa stabilizovalo v priebehu 4. storočia dôsledkom 
reformnej činnosti Diokleciána a Konštantína. Načrtnutý profil tohto nového politického 
spravovania cisárstva bol riadený prostredníctvom veľkého počtu úradníkov a vo verejnom 
zriadení dominovala byrokracia. Vyššie naznačená organizačná forma centrálnej a miestnej 
správy je výrazom činnosti vládcu, ktorý vďaka svojej moci konal ako absolútny monarcha. 
Model tohto byrokratického štátu obsahoval nové alebo presnejšie povedané zmodernizované 
inštitucionálne úrady, ktoré podporovali koncentráciu jeho politickej moci. Centralizačná 
kontrola štátnych orgánov vytvárala nový model politickej moci charakteristický pre abso-
lutistickú monarchiu orientálneho typu.
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Kostoly a špitály na predmestiach Košíc v stredoveku*

Drahoslav Magdoško

Suburban Churches and Hospitals in Medieval Košice

The study deals with suburban churches and hospitals in medieval Košice. Author evaluates historiography 
published on this topic and presents results of detailed research of town books and tax registers. The aim of 
contribution consists of characterizing of the development, i.e. origins and cessation of the buildings, their 
approximate geographical location as well as the position in the church administration of Košice. The existence 
of three churches and two hospitals surrounding the walled town has been proved by the research. The main 
and also the oldest hospital with a church had patrocinium of the Holy Spirit. It laid in front of the Lower Gate 
on south. As the second one, the church of St. Ladislaus was erected in the northern suburb. The last such 
objects built here in the Middle Ages were leprosarium and church of St. Leonard on the west side. In addition to 
this, there was constructed one more church in the town ś cadaster, staying in the village of Košická Nová Ves.

Key words: Košice. Towns. Church Administration. Church. Hospital.

Pred hradbami stredovekých Košíc sa rozprestieralo niekoľko predmestských sídlisk. O ich 
názvoch a obyvateľstve sa dozvedáme zo zmienok od prelomu 14. a 15. storočia.1 Stáli v nich 
aj kostoly a špitály, nezachovali sa však až do súčasnosti, hoci prostredníctvom písomných 
zmienok vieme o viacerých. Doposiaľ nebol žiaden takýto objekt objavený, a teda ani preskú-
maný archeologickým výskumom. Zatiaľ je preto naše poznanie danej tematiky odkázané 
iba na písomné pramene, ktorých informácie a interpretáciu zhrnieme v nasledujúcej štúdii.

V krátkosti a výberovo možno uviesť, že viaceré údaje o košických predmestských kos-
toloch a špitáloch predstavil už Vojtech Wick.2 V rámci výskumu špitálov v Uhorsku spomenul 
najstarší košický hospic tiež Zoltán Somogyi.3 Pozornosť tunajším špitálom ako aj kostolom 
venoval ďalej Ondrej R. Halaga. Predpokladal vysokú mieru samostatnosti týchto chrámov 
v mestskej cirkevnej správe, ktorú odvodzoval od autonómie predmestí, podľa neho pôvodne 
samostatných dedín podriadených postupne správe mesta.4 Následne si historici všímali 
opäť najmä špitály. Michal Slivka skúmal prvú správu o takomto košickom dome v súvislosti 
s tematikou krížovníckych rádov.5 Z novších štúdií maďarských medievalistov sa Košíc okrajovo 
dotkli niektoré práce týkajúce sa všeobecne špitálov v Uhorsku, keď uviedli rôzny počet tých 

* Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0101/12 Miesta pamäti Košíc I. (Historické prelomy a inštitúcie).

1 Pozri: HALAGA, Ondrej R. Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 
1967, s. 21-23.

2 WICK, Vojtech. Dvestoročný kostol košického chudobinca. Košice : b. v., 1930. 19 s.; WICK, Vojtech. Dóm svätej Alžbety 
v  Košiciach. Košice : Mesto Košice, 1936. 437 s.; WICK, Béla. Kassa története és müemlékei. Kassa : Wiko kő-és könyv 
nymomdai műintézet, 1941. 446 s.

3 SOMOGYI, Zoltán. A középkori Magyarország szegényügye. Budapest : Stephaneum Nyomda, 1941, s. 25, 35-36, 53-
54, 83.

4 HALAGA, Ondrej R.  Počiatky Košíc a  zrod metropoly. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1993, s. 120-125, 
129-135.

5 SLIVKA, Michal. Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch 
(so zameraním na krížovnícke rády). In Archeologia historica, 1987, roč. 12, s. 383-402.
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košických (2 – 3) a dve patrocíniá.6 No špeciálne špitálom v Košiciach sa nedávno venovala 
až Katarína Nádaská. Najsumárnejšie porovnala závery historiografie a predostrela viaceré 
zistenia z dosiaľ neskúmaných prameňov.7 Napokon Ján Lukačka podal prehľadovú štúdiu 
o vývoji špitálov v mestách na stredovekom Slovensku aj s niektorými novými postrehmi 
k vývinu v Košiciach.8

Napriek uvedenej pozornosti historikov možno konštatovať, že v problematike košických 
predmestských kostolov a špitálov ostávajú viaceré nejasnosti. Tie sa týkajú napríklad loka-
lizácie, počtu špitálov či cirkevnosprávneho hľadiska. V štúdii preto zamýšľame predostrieť 
širší pohľad na túto problematiku, zahrňujúc všetky cirkevné objekty na košických predmes-
tiach. Kvôli rozsiahlejšiemu zámeru sa ale nebudeme zaoberať rôznorodými aspektmi danej 
témy, cieľom bude nateraz predovšetkým poukázať na poznateľné črty vývoja, teda najmä 
na počiatky až zánik daných stavieb, ako aj ich miesto v cirkevnej správe. Komplexnému 
predstaveniu ich fungovania v stredoveku napokon bráni aj absencia prameňov vedených 
kvôli ich správe, akými by boli registre správcov (kostolných otcov) či súpisy majetkov.

Poznatky spomínanej historiografie doplňujeme údajmi z košických stredovekých mes-
tských kníh, ktoré dosiaľ predsa neboli úplne preskúmané, ako aj interpretáciou známych 
i niektorých doposiaľ nezohľadnených listín. Horným chronologickým medzníkom, po ktorý 
sme skúmali písomnosti, je rok 1533. Dôvod takejto voľby predstavuje existencia mestskej 
účtovnej knihy práve z tohto roku. Len v niektorých prípadoch sme prekročili uvedený dátum 
prieskumom výberových prameňov zo 16. storočia, a preto prebádanie ranonovovekých 
písomností môže prispieť ďalšími informáciami.

Ako prvým sa budeme zaoberať Špitálom sv. Ducha, keďže ho spomedzi ostatných pred-
mestských hospicov a kostolov spomínajú najstaršie písomné správy. Jednotlivým objektom 
sa následne venujeme v smere od juhu cez západ, sever až po východ od hradieb. 

Špitál sv. Ducha
Stál pred Dolnou bránou v blízkosti stretu najdôležitejších ciest vedúcich do mesta z juhu 

a východu. Podľa zachovaných písomných prameňov išlo o najvýznamnejší špitál v stredove-
kých Košiciach. Výslovne s patrocíniom sv. Ducha sa spomína prvýkrát v roku 1375.9 

Už Ondrej R. Halaga kládol tento špitál do súvisu s úplne najstaršou zmienkou o istej 
cirkevnej stavbe pred Košicami, ktorá sa s vročením 1216 nachádza v Levočskej kronike.10

6 KUBINYI, András. Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok a  keső középkori Magyarországon. In KUBINYI, 
András (Ed.). Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Budapest : Magyar Egyháztörténeti 
Enciklopédia Munkaközösség, 1999, s.  263; MAJOROSSY, Judith - SZENDE, Katalin. Hospitals in medieval and early 
modern Hungary. In SCHEUTZ, Martin (Ed.). Europäisches Spitalwesen : institutionelle Fürsorge in Mittelalter und früher 
Neuzeit. Wien : Oldenbourg, 2008, s. 421. 

7 NÁDASKÁ, Katarína. Stredoveké špitály v  Košiciach. In FIALOVÁ, Ivana – TVRDOňOVÁ, Daniela (Eds.). Od špitála 
k nemocnici. Bratislava : Slovenský národný archív, 2013, s. 48-66.

8 LUKAČKA, Ján. Prejavy milosrdenstva v  stredovekých mestách na území dnešného Slovenska. In Documenta 
Pragensia Supplementa IV. Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2013, s. 47-58. Za sprostredkovanie tejto štúdie ďakujem 
Mgr. Kataríne Nádaskej, PhD.

9 NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 52; Archív mesta Košice, Tajný archív (ďalej AMK, TA), C - Hospitale, 
č. 52; Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyüjtemény (ďalej len MOL DF) (269 199): „...domum hospitalem 
in honorem sancti spiritus Cassovie constructam...“

10 HALAGA, O. R. Právny, územný a populačný..., s. 11.
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Podľa zápisu kronikára Gašpara Haina mal byť totiž v uvedenom roku postavený na 
košickom predmestí akýsi kláštor.11 Niet ale iných správ, ktoré by sa týkali daného tvrdenia. 
Podstatnou pre posúdenie kronikárskeho záznamu je tak aspoň výpoveď o tom, že košický 
kláštor vznikol v predmestskej lokalite. Ak by totiž Gašpar Hain mal k dispozícii istú dnes 
stratenú listinu zo začiatku 13. storočia súvisiacu so založením kláštora, sotva by sa v jej 
texte výslovne spomínalo košické predmestie (suburbium). Mienka o danej lokalizácii preto 
mohla pochádzať až z obdobia, kedy Košice obkolesovali predmestia a kedy už Špitál sv. 
Ducha nepochybne existoval.

Gašpar Hain pritom venoval značnú pozornosť vzniku kláštorov, keď ich pre obdobie do 
konca 13. storočia zaznamenal na východnom Slovensku celkovo deväť.12 Pre žiaden z nich 
sa však nezachovala zakladacia listina ani iný prameň potvrdzujúci ním uvedené datácie. 
Je preto pravdepodobnejšie, že takéto najstaršie písomnosti vôbec neexistovali a kronikár 
čerpal z mladších zdrojov či z (miestnych) tradícií.13 Na rôznu mieru hodnovernosti podobných 
zápisov poukazujú aj dva vybrané prípady. Tak vznik kláštora v Spišskom Štiavniku kladie 
Levočská kronika zároveň s tým košickým do roku 1216, pričom v historiografii sa skutočne ráta 
s postavením tamojšieho kláštora cistercitov, no v roku 1223.14 Údaj je teda aspoň orientačne 
správny. Na strane druhej, popri zmienke o kláštore práve na predmestí Košíc predstavuje 
jedinú inú konkrétnejšiu lokalizáciu záznam o kláštore v Kežmarku, údajne už z roku 1190, 
keď sa akési mníšky mali usadiť na mieste, kde v dobe Gašpara Haina stál mestský hrad.15 
Hradu naozaj predchádzal takýto dom, avšak rádu božohrobcov, ktorí sem prišli až v roku 
1368, prevezmúc pôvodne farský Kostol sv. Alžbety.16

Približne správna datácia spišskoštiavnického kláštora, no úplne odchýlna v prípade 
kežmarského, tak naznačujú, že vročenie (nielen) kláštora v Košiciach uvádzané Levočskou 
kronikou je neisté. Zároveň však, ak mal kronikár v prípade Kežmarku dôveryhodnú informáciu 
o lokalizácii kláštora, podobne to možno predpokladať aj u toho košického na predmestí vraj 
z roku 1216. V Košiciach preto najpravdepodobnejšie skutočne išlo o Špitál sv. Ducha pred 
Dolnou bránou, o ktorý sa v 13. – 14. storočí súdili s mestom postupne dva rády, na ktoré by 
poukazoval použitý termín kláštor.

Prvý krížovnícky (križiacky) rád spomína historikom dobre známa listina z roku 1283. Pápež 
Martin IV. ňou poveril ostrihomského arcibiskupa ako aj prepošta a kantora Ostrihomskej 
kapituly, aby rozsúdili spor, ktorý prebiehal medzi stoličnobelehradskými johanitmi a košickým 

11 BAL, Jeromos - JENŐ, Förster - KAUFFMANN, Aurél. Hain Gáspár Lőcsei krónikája. Lőcse : Reiss József T. Könyvnyomzó 
Intézete, 1910 - 1913, s. 10.: „Anno 1216. Ist dasz Caschauer Kloster in der Vorstadt erbaut worden. Item dasz Kloster zu 
Schavnick.“ 

12 Kežmarok (1190), Košice a Spišský Štiavnik (1216), Huncovce (1222), Strážky a Richnava (1261), Dravce, Gelnica 
a Prešov (1288). 

13 Viaceré staršie dáta sú v kronike skreslené alebo domyslené úvahami. Pozri: MAGDOŠKO, Drahoslav. Nehodnovernosť 
tradície o opevnení Košíc v roku 1290. In Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 
s. 290-308. 

14 Nad datovaním uvažuje ešte Martin Homza v HOMZA, Martin – SROKA, A. Stanisław. Historia Scepusii I. Bratislava – 
Kraków : Katedra slovenských dejín UK FiF Bratislava – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 2009, 
s. 252-262.

15 BAL, J. - JENŐ, F. – KAUFFMANN, A. Hain Gáspár Lőcsei krónikája..., s. 10.: „Anno 1190. Ist dasz KäsMarcker Nonnen 
Kloster da jetzund dasz Schlosz stehet erbaut worden vndt floriret.“ Nie je vylúčené, že mylné skombinovanie tohto údaja 
s tým košickým vnieslo do košickej kronikárskej tvorby z 19. storočia takisto mienku o kláštore mníšok na predmestí. 
K literatúre NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 63.

16 FÁBROVÁ, Karin. Kežmarok. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikón stredovekých miest na Slovensku. 
Bratislava : Prodama pre Historický ústav SAV, 2010, s. 177. 
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farárom Arnoldom, ako rektorom Kostola sv. Alžbety, o príjmy z košického špitála.17 Tento 
dom ale neuviedol názvom, čo spôsobuje, že v historiografii bývajú rôzne interpretované 
počiatky neskôr známeho Špitála sv. Ducha.

Keďže podľa sťažnosti košického farára Arnolda z roku 1283 mal byť vtedajší špitál oddáv-
na „spojený“ s jeho farským kostolom (eidem Ecclesie ab antiquo annexo), niektorí historici 
ho lokalizovali práve do blízkosti tohto chrámu.18 Predmestský Špitál sv. Ducha by tak bol 
druhým, mladším hospicom. Naopak, v prácach iných autorov sa zase vyzdvihuje fakt, že takéto 
domy bývali stavané skôr na okraji sídlisk,19 čo sa týkalo zaiste aj prináležiacich kaplniek či 
kostolov. Uvedenú okolnosť je možné pozorovať všeobecne, takže je nepravdepodobné, aby 
ešte na konci 13. storočia stál hospic v strede Košíc pri farskom (takto dokonca špitálskom) 
kostole. Správnejšou je preto interpretácia slov z roku 1283 v tom zmysle, že sporný špitál 
mal byť právne (nie miestne) „spojený“ s Kostolom sv. Alžbety.20

Tiež iný prípad týkajúci sa Bratislavy pritom naznačuje, že slovo annexum netreba vnímať 
z geografického hľadiska, ale z pohľadu (s)právneho. V roku 1309 sa tam aj týmto termínom 
vyjadrila pozícia predmestského špitála spadajúceho pod dozor mesta.21 Napokon, pre paralelu 
s Košicami je ešte výpovednejší spor farára zo Spišského Podhradia s niekoľkými rehoľami 
kvôli ich aktivitám v Špitáli sv. Alžbety, ktorý bol podľa tohto farára sťažujúceho sa takisto 
pred pápežom v roku 1402 „spojený“ práve s jeho farským Chrámom Panny Márie. Tamojší 
hospic mal pritom vlastný alžbetínsky kostol.22 Ďalej na základe inej úvahy predpokladal dva 
košické špitály aj Ondrej R. Halaga, keď umiestňoval xenodochium johanitov s patrocíniom sv. 
Antona na severné predmestie Košíc. Napriek takejto polohe sa mali súdiť o Špitál sv. Ducha 
južne od mesta.23 No predmetom sporu bol zaiste len rovnaký objekt, na ktorý vzťahovali 
nároky obe strany.

Možno teda zhrnúť, že argumentácie obhajujúce existenciu dvoch špitálov v Košiciach v 13. 
storočí predsa nedokázali vyvrátiť úsudok, podľa ktorého išlo v konfliktoch mesta s johanitmi 
a neskôr antonitmi vždy o jeden dom, známy od konca 14. storočia s patrocíniom sv. Ducha.

Listina z roku 1283 zároveň predstavuje jediné svedectvo spomínajúce johanitov v súvis-
losti s Košicami. Prameň je prvou, a do poslednej tretiny 14. storočia zároveň osamotenou, 
výslovnou správou o košickom špitáli. Daná okolnosť by naznačovala, že spor medzi johanitmi 
a mestským farárom sa následne rýchlo vyriešil, pričom ale niet zmienky o spísomnenom 

17 AMK, TA, C - Hospitale, č. 48. Prepis vo WICK, B. Kassa története és müemlékei..., s. 19.: „Conquestus nobis Arnoldus 
Rector Ecclesie Sancte Elisabet, de Cassa, quod commendator et fratres hospitales Sancti Ioannis Ierosolymitani de Regali 
Alba Veszpremiensis Diecesis super hospitali pauperum ville de Cassa eidem Ecclesie ab antiquo annexo quibusdam 
redditibus et rebus aliis injuriantur eidem...“

18 Takto MENCL, Václav. Středověká města na Slovensku. Bratislava, 1938, s. 79. Mapa v GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza I. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1963, s. 107. Pozri tiež SLIVKA, Michal. Rádové domy 
v štruktúre osídlenia..., s. 397-398.

19 NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 51.

20 Rovnako už NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach...., s. 51.  Inú možnosť ani neuvádza LUKAČKA, J. Prejavy 
milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 51. No výnimku, kde stál špitál v centre mesta, predstavuje Sibiu (Rumunsko). 
MAJOROSSY, J. - SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 412, 444. 

21 SEDLÁK, Vincent. Regesta diplomatica necnon epistolaria Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1980 (ďalej len RDSl I), s. 294, 
č. 661.: „...hospitale... ad procuracionem civium et regimen fuisset ab antiquo annexum...“

22 FEJÉR, György. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/4 (ďalej len CDH). Budae, 1841, s. 95, č. XXIX.: 
„...Rectoris Parochialis Ecclesiae Beatae Mariae Virginis in suburbio montis Sancti Martini in Scepus... petitio continebat, 
quod... hospitale pauperum Sanctae Elisabeth, in dicto suburbio constitutum, dictae Parochiali Ecclesiae annexum, cum 
pertinentiis suis occuparunt...“ Špitál mal kedysi postaviť predchádzajúci spišskopodhradský farár. Pozri CDH X/2, s. 802-
807, č. CDIV; SOMOGYI, Z. A középkori Magyarország..., s. 87.

23 HALAGA, O. R. Počiatky Košíc..., s. 120-125.
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výsledku. Krátka narácia listiny tu opäť spôsobuje, že medzi medievalistami nepanuje 
jednotný názor v interpretácii vzťahu medzi zaznamenaným rádom a farárom (mestom). 
Niektorí totiž vnímajú ojedinelú listinu ako reakciu na napokon neúspešný pokus krížovníkov 
dostať sa k špitálu spravovanému mestským farárom,24 naopak iní predpokladajú existenciu 
johanitského xenodochia v Košiciach,25 resp. správu Špitála sv. Ducha v rukách johanitov.26 
Keďže poverenie pápeža zahrnulo stručné stanovisko (sťažnosť) len jednej strany v spore, 
túto problematiku zrejme ani nemožno vyriešiť bez pochybností.

Obe uvedené interpretácie majú paralely v dobovom vývoji. Známe sú totiž prípady, kedy 
sa v správe špitála angažovali miestni farári.27 Naproti tomu prítomnosť johanitov v košickom 
špitáli by podporovali predovšetkým dve okolnosti. Prvou je neskorší nárok iného rádu 
(antonitov) na tento hospic a tou ďalšou všeobecne postrehnuteľný vývin špitálov v Uhorskom 
kráľovstve. V staršom období totiž zakladali hospice práve rytierske a špitálske rády (pôvodne 
hlavne ako útulky pre cestujúcich), aktívnymi boli tiež cirkevní predstavitelia (biskupi, 
kapituly).28 Od 14. storočia bývali vo vysokej miere zakladateľmi už mestá, resp. jednotlivci 
z radov mešťanov, i šľachtici. Tendencia následne prerástla do snahy mestských magistrátov 
o prevzatie tiež pôvodne rádových špitálov pod vlastnú správu. To sa aj podarilo dosiahnuť 
v takmer všetkých takýchto mestách do konca stredoveku.29 Prvá zmienka o košickom špitáli 
z roku 1283 je pritom druhou najstaršou spomedzi správ o špitáloch v mestách na dnešnom 
Slovensku.30 Existencia hospica v Košiciach v rámci takejto staršej fázy by teda podporovala 
indície o účasti špitálskeho rádu.

Predsa však, vývin podľa uvedených etáp nemožno vnímať úplne jednostranne, pretože 
výnimky sa vyskytovali už v 13. storočí. Tak v roku 1292 mestská rada Sibiu (Rumunsko) 
odovzdala do správy Rádu sv. Ducha špitál, ktorý kedysi založilo a dovtedy aj prevádzkovalo 
mesto.31 Ešte pozoruhodnejší je už uvedený prípad Bratislavy. Poznáme ho z listiny z roku 
1309, ktorou sa urovnal spor medzi mestom a antonitmi. Preceptor krížovníkov totiž vzniesol 
nárok na správu tamojšieho špitála, no mešťania oponovali, že tá oddávna prináležala im. 
Predstavený antonitov napokon ustúpil a dohodol sa s mestskou radou na spísaní presne 
vymedzených právomocí – mesto malo mať na starosti svetskú stránku, teda správu majetkov, 
a antoniti zase všetky duchovné záležitosti týkajúce sa hospica.32 Tento špecifický prípad 
by azda mohol byť podnetom na úvahu, či prevádzku košického špitála musíme vnímať iba 
z dvoch uhlov pohľadu, teda len výsostne ako angažovanosť farára (mesta) či rádu johanitov, 
alebo by bola možná aj istá ich kooperácia, ktorá sa stala zdrojom konfliktu.

Dosiaľ málo riešenou otázkou je, o aké príjmy sa košický farár mohol súdiť. Podľa Zoltána 
Somogyiho patrili špitály z cirkevno-správneho hľadiska pod príslušné farské kostoly ako 
filiálky, výnimku však tvorili hospice, ktoré boli majetkom niektorého rádu, a tiež tie, ktoré 

24 SOMOGYI, Z. A középkori Magyarország..., s. 25; NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 63.

25 HALAGA, O. R. Počiatky Košíc..., s. 120-125; avšak na severnom predmestí s patrocíniom sv. Antona.

26 LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 51.

27 SOMOGYI, Z. A középkori Magyarország..., s. 58-61, 81-91.

28 Pozri MAJOROSSY, J.  - SZENDE, K.  Hospitals in medieval..., s.  422-427, 437; LUKAČKA, J.  Prejavy milosrdenstva 
v stredovekých mestách..., s. 48.

29 MAJOROSSY, J. - SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 447.

30 Podľa sumarizácie údajov k špitálom v LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 48 a n. Prvé 
zmienky, ktoré však spomínajú už existujúce špitály, sa týkajú Nitry (1183), Košíc (1283), Bratislavy (1309), atď. 

31 MAJOROSSY, J. – SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 423.

32 Podrobnejšie LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 49-50. Edícia v RDSl I, s. 294, č. 661. 
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získali exempciu a boli teda vyňaté spod právomoci farára daného sídliska. V tomto procese 
zohrali úlohu aj mestá, ktoré postupne obmedzili špitálske kompetencie vlastných farárov, 
predovšetkým v správe majetkov.33 Daný výklad je v súlade so zapísanými námietkami Arnolda 
z roku 1283. Ten predstavil špitál nie ako rádový dom, ale ako slúžiaci pre potreby mesta 
(hospitali pauperum ville de Cassa). Prítomnosť johanitov farár nepopieral, keďže v tom čase 
ho mali poškodzovať v jeho príjmoch a iných veciach (quibusdam redditibus et rebus aliis 
injuriantur eidem), na ktoré si nárokoval z titulu podriadenosti hospica farskému kostolu 
(eidem ecclesie... annexo). Arnold sa tak zrejme sťažoval na neodovzdávanie patričného 
podielu z istých výnosov špitála (prípadne jeho majetkov).34 Dom podľa neho patril do košickej 
farnosti, teda nemal byť vlastníctvom johanitov. Tí pritom disponovali exempciami, v cirkevnej 
sfére týkajúcimi sa desiatkov, o ktoré sa práve v 13. storočí často súdili.35 

Len jedna správa z roku 1283 ale neumožňuje uspokojivo zodpovedať vývoj (správy) 
košického špitála. Zmienka naznačuje, že činnosť johanitov v Košiciach sa týkala hospica. 
Nebola tu komenda, ale tunajšie záujmy bránila tá zo Stoličného Belehradu. Buď teda krížovníci 
pôsobili kratší čas v tomto meste, keď neuspeli v snahe o úplné prisvojenie si hospica, alebo 
ich aktivity predsa počínali v dávnejšom období. V tomto ohľade je podstatnou otázkou, či 
by sa tu o uplatnenie snažili ešte koncom 13. storočia. V arpádovskom Uhorsku dosiahlo totiž 
rozširovanie siete ich organizácie a udeľovanie kráľovských donácií vrchol okolo roku 1250, 
po ktorom nastáva istá stagnácia a snaha o racionalizáciu správy rozptýlených majetkov.36 
Ďalší rozmach prinieslo až prevzatie templárskych držieb na začiatku 14. storočia. Uvedené 
medzníky sa, prirodzene, nemusia ešte automaticky zovšeobecňovať. V každom prípade, 
v nasledujúcom období johaniti neboli veľmi aktívni pri špitáloch v Uhorsku, keď takáto ich 
činnosť je vôbec dokázateľná len asi v dvoch zadunajských mestách.37 Podľa Andrása Kubinyiho 
sa v hospicoch na konci stredoveku už ani nespomínajú.38

V problematike vzniku cirkevných stavieb má tiež značnú výpovednú hodnotu patrocínium. 
Sv. Duch bol po sv. Alžbete druhým najpopulárnejším zasvätením špitálov v Uhorskom 
kráľovstve.39 Nie je však dostatočným indikátorom pre prisúdenie jeho výberu práve jo-
hanitskému rádu.40 V rámci Uhorska sa takéto zasvätenie objavuje zvyčajne pri hospicoch 
založených cirkevnými predstaviteľmi (biskupmi), mestami (mešťanmi), resp. neskôr aj 
šľachticmi, a tiež v rukách Rádu sv. Ducha.41

33 SOMOGYI, Z. A középkori Magyarország..., s. 81.

34 Takto už vlastne SOMOGYI, Z. A középkori Magyarország..., s. 82-83., kladúc košický prípad do paralely so sporom 
ohľadom  ľubického špitála. Pre ďalšie porovnanie, v  už citovanom prameni zo začiatku 15.  storočia vypovedal farár 
v Spišskom Podhradí pred pápežom, že špitál, ktorý patrí pod jeho kostol, obsadili antoniti, augustiniáni a príslušníci 
iných žobravých reholí, ktorí v ňom vysluhujú sviatosti bez jeho povolenia. CDH X/4, s. 95, č. XXIX.

35 Pozri HUNYADI, Zsolt. The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c.  1150 - 1387. Budapest : Central 
European University Press, 2010, s. 166-172.

36 HUNYADI, Zs. The Hospitallers in the Medieval..., s.41-42. 

37 HUNYADI, Zs. The Hospitallers in the Medieval..., s. 220. 

38 KUBINYI, A. Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok..., s. 260. 

39 KUBINYI, A. Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok..., s. 262. 

40 Raz ho pri predpokladanom dome johanitov v  Šoporni spomína SLIVKA, M.  Rádové domy..., s.  392.; V  Trenčíne 
zase MARSINA, Richard. Trenčín. In ŠTEFÁNIK, M. – LUKAČKA, J. et al. Lexikón stredovekých miest..., s. 518. Pri  listinne 
spomenutých johanitských komendách v Uhorsku sa sv. Duch neuvádza. Pozri súhrn v HUNYADI, Zs. The Hospitallers in 
the Medieval Kingdom..., s. 102-160.

41 Pozri MAJOROSSY, J. - SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 422-427. Zoznam v KUBINYI, A. Orvoslás, gyógyszerészek, 
fürdők és ispotályok..., s. 263-266.
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Neskoršie zmienky o košickom špitáli, už výslovne sv. Ducha, sa objavujú od 60. rokov 
14. storočia a to v súvislosti s ďalším súdnym sporom, tentoraz s antonitmi z Draviec. Konflikt 
trval až do začiatku nasledujúceho storočia. Keďže na prípadné odovzdanie istých práv 
na špitál johanitmi do rúk antonitov sa neodvolávali ani samotní antoniti, podnet dlhého 
súdneho prípadu najlepšie objasňuje súvislosť s bulou pápeža Urbana V. z roku 1364. Pápež 
vtedy poveril ostrihomského arcibiskupa a jeho sufragánov vyriešením dohľadu nad správou 
špitálov tak, aby bol zachovaný ich pôvodný účel.42 Zrušil platnosť všetkých dovtedajších 
právnych úkonov, ktoré sa týkali hospicov, a menil ich stav od prvotnej fundácie. Výnimku 
však tvorili špitály krížovníckych a iných religióznych rádov, na ktoré sa nariadenie buly 
nevzťahovalo (tamen de militaribus ordinibus aut aliis religionibus non existant). Ako 
poukázala Katarína Nádaská, prepis danej listiny sa nachádza akurát v Archíve mesta Košice, 
v oddelení s písomnosťami týkajúcimi sa špitála.43 Možno doplniť, že v roku 1367 ho jágerský 
biskup zaslal taverníkovi, aby na jeho základe vyniesol spravodlivý rozsudok práve v spore 
o košický špitál.44 Prostredníctvom pápežskej buly sa teda antoniti chceli dostať ku správe 
tohto hospica, ktorú si však nárokovalo mesto. Následne sa od roku 1366 objavujú zmienky 
o ich konflikte s Košičanmi.

Obsah uvedenej buly a jej následné uplatnenie v Uhorsku i v Európe by si zasluhovali 
ešte dôkladnejšiu analýzu. Pre košický prípad sú nateraz podstatné niektoré súvislosti, ktoré 
z nej vyplývajú. Keďže sa nemala týkať rádových špitálov, v tej dobe tunajší hospic nemohol 
patriť johanitom ani inému rádu. Na strane druhej, ohľadom pôvodu domu museli existovať 
nejasnosti, ktoré sa antoniti snažili využiť pre prevzatie plnej správy. Nevylučuje to teda 
niekdajšie pôsobenie krížovníkov.

Mešťania sa bránili tým najpádnejším tvrdením, ktoré pripúšťala aj bula, keď od začiatku 
vypovedali, že špitál postavili sami pod patrocíniom sv. Ducha. Naopak, podľa listín z prelomu 
14. a 15. storočia už antoniti oponovali, že ho vybudovali oni ako sv. Antona.45 Je zrejmé, že 
rozhodujúcim sa stalo dokázanie fundácie špitála, ku ktorej by sa vzťahovalo nespochybniteľné 
patronátne právo. Košičanom zjavne chýbali dostatočne preukázne listiny, čo naznačuje 
ich absencia aj v súčasnosti, dlhotrvajúci súdny spor i počiatočný neúspech. Taverník totiž 
pririekol špitál draveckým krížovníkom. Uhorskí králi ale po celý čas stáli na strane mešťanov 
a Ľudovít I. Veľký odvolal tento rozsudok už v roku 1375.46 

Na otázku, či sa antoniti usadili v Košiciach, v historiografii variujú odpovede od súhlas-
ných47 až po skeptickejšie.48 Predpoklady o účasti týchto krížovníkov v košickom špitáli 
podporuje fakt, že boli oboznámení s jeho majetkovým zázemím. Nie je totiž prekvapivé, 
že príčinou konfliktu nebola nezištná snaha o prevádzkovanie domu, ale dohľad nad jeho 

42 Na túto súvislosť poukázali už SOMOGYI, Z. A középkori Magyarország..., s. 35; MAJOROSSY, J. – SZENDE, K. Hospitals 
in medieval..., s. 422-423; REŤKOVSKÁ, Adriana. Rehoľa antonitov na Slovensku. In Acta Historica Neosoliensia, 2010, roč. 
13, č. 1-2, s. 13 a iní. Edícia buly v CDH IX/3, s. 436-438, č. CCXXXIX.

43 NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 64.

44 AMK, TA, C - Hospitale, č. 51 (MOL DF 269 198): „...nos tenorem et copiam Bullarum sanctissimi in Christo patris et 
domini, domini Urbani pape moderni sub intercissione sigilli nostri autentici vobis transmittere deberemus, quibus visis et 
perceptis Iudicium et Iusticiam in facto domus hospitalis predicte, Iudicium et Iusticiam facere valeretis...“

45 Rok 1399: AMK, TA, C - Hospitale, č. 54; CDH X/2, s. 645., č. CCCXL.; Rok 1412: AMK, TA, C - Hospitale, č. 55 (MOL DF 
269 202).

46 AMK, TA, C - Hospitale, č. 52 (MOL DF 269 199).

47 REŤKOVSKÁ, A. Rehoľa antonitov na Slovensku..., s. 13.; LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., 
s. 51.

48 NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 65.
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majetkami, teda v princípe rovnaký podnet, aký možno pozorovať v dávnejšom prípade 
Bratislavy. Už v roku 1366 kráľ na sťažnosť Košičanov napomínal antonitov, že sa chcú dostať 
k špitálu, ktorý však mali postaviť a zahrnúť majetkami mešťania.49 Po tom, čo taverník predsa 
prisúdil špitál krížovníkom, Košičania sa v spomínanom roku 1375 obrátili na panovníka 
s výhradou, že predstavený antonitov zamýšľa predávať a zálohovať špitálske majetky.50 
Neskôr, v roku 1392, žigmund Luxemburský na žiadosť mešťanov nariadil, aby smeli jedine 
oni a nikto iný disponovať s týmto domom, keďže boli jeho zakladateľmi a obdarovali ho.51 
Je tak zrejmé, že antoniti neboli ochotní upustiť od modelu plnej správy, teda aj možnosti 
manipulácie s fundáciami. Napokon žigmund Luxemburský im v roku 1399 úplne zakázal 
obťažovať Košičanov ohľadom daného špitála.52 Krížovníci sa však nevzdali a ešte v roku 1412 
chceli obnoviť prípad pred cirkevným súdnym fórom, avšak neuspeli, keďže ide o poslednú 
zmienku o prípade.53

Výsledok zdĺhavého sporu je zjavný nepriamo cez následnú absenciu správ o antonitoch 
v Košiciach a konkrétnejšie z početnejších prameňov z konca stredoveku. Podľa listu z roku 
1521 už vieme, že Košičania rozhodovali o výbere predstaveného špitála, ktorým bývala tu, 
ako aj inde, duchovná osoba.54 Vtedy totiž päťkostolský biskup Juraj Satmári, košický rodák, 
požiadal mestskú radu, aby vymenovala ním odporúčaného presbytera Mateja za rektora 
špitála, keď sa uvoľní takáto pozícia.55 Na špitálske majetky dozeral vybraný správca, člen 
mestskej rady.56

Vznik špitála teda nespomína žiadna dobová správa. Podľa argumentácie košického farára 
z roku 1283 mal hospic oddávna patriť k jeho farskému Kostolu sv. Alžbety (kanonizácia v roku 
1235), čím by išlo o obdobie najskôr okolo polovice 13. storočia. Či mal dom ešte staršiu 
históriu, súvisiacu s tradovaným rokom 1216 a v takom prípade predsa s iniciatívou johanitov, 
mal by prebádať špecializovaný výskum, predovšetkým archeologický.

Stredoveký objekt sa vraj v 15. storočí dvakrát zrútil, zničený bol aj počas obliehania 
mesta poľským vojskom v rokoch 1490 – 1491. Opravený hospic však fungoval naďalej. 
V 18. storočí bol rozšírený a napokon prestavaný do klasicistickej podoby, v akej sa budova 
zachovala až do súčasnosti.57

49 AMK, TA, C - Hospitale, č.  49  (MOL DF 269  196): „...de quadam ecclesia et domo hospitali extra murum eiusdem 
Civitatis habita, quam ipsi... construxissent, et bonis ac possessionibus satis laute dotassent, vos minus iuste intromittere 
nitteremini et velletis, et pro vobis conaremini occupare...“

50 AMK, TA, C - Hospitale, č. 52 (MOL DF 269 199): „...ipseque magister cruciferorum dictas possessiones ipsius domus 
vendere, impignorare et alienare interetur...“

51 AMK, TA, C - Hospitale, č. 53 CDH X/2, s. 60, č. XIII: „...cum Progenitores ipsorum et per consequens ipsi, Hospitale in 
honorem Sancti Spiritus... fundarunt et aedificarunt, ac certis bonis dotarunt (...) Nos itaque ... statuimus, vt prefati cives 
et hospites nostri de Cassouia, nullique alii de dicto hospitali... in factis, negociis et agendis... ordinandi et disponendi 
facultatem habeant et omnimodam potestatem temporibus quoque affuturis...“

52 AMK, TA, C - Hospitale, č. 54 CDH X/2, s. 645, č. CCCXL.

53 AMK, TA, C - Hospitale, č. 55 (MOL DF 269 202).

54 K  vedeniu špitálov KUBINYI, A.  Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok..., s.  261; LUKAČKA, J.  Prejavy 
milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 48.

55 AMK, Odd. Schwartzenbachiana, č. 1023 (MOL DF 271 081).

56 Napríklad z roku 1479. AMK, Odd. Supplemetum H., sign. H III/2, pur. 2 (MOL DF 271 721) (ďalej len Pur2 1460 - 
1643), fol. 107: „...kirchenvater und vorweser des Spitals des hailigen Geists alhie vor der Stat gelegen ...“ Správu uviedol 
už HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košíc: Sprievodca po fondoch a zbierkach. Praha : Archivní správa ministerstva vnitra, 
1957, s. 19, pozn. č. 42. 

57 Pozri WICK, V. Dvestoročný kostol..., s. 14,17; WICK, V. Dóm svätej Alžbety..., 37; BUGANOVÁ, Klaudia – MARKUŠOVÁ, 
Kristína. Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice : Asprodecus, 2009, s. 73-75.
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Kostol sv. Ducha
K mestskému špitálu prináležal Kostol sv. Ducha. Prvé zmienky o chráme pochádzajú 

z rokov 1366 a 1399,58 ale po celý stredovek ostával, takpovediac, v tieni špitála. Práve na ten 
sa totiž sústreďovala pozornosť mešťanov v majetkovo-právnych i správnych záležitostiach. 
Písomné pramene nenaznačujú iný pôvod kostola než jeho previazanosť so špitálom. V roku 
1464 bola udelená špitálskemu Kostolu sv. Ducha v Košiciach odpustková listina a vďaka 
testamentárnemu odkazu zapísanému v roku 1475 mal v ňom pôsobiť jeden kňaz.59

Gašpar Hain zaznamenal vo svojej kronike okrem kláštora z roku 1216 ďalší pozoruhodný 
údaj, podľa ktorého v roku 1531 zhorelo v Košiciach vyše 60 domov s Dolnou bránou ako aj 
slovenským kostolom.60 Prieskum pôsobenia košických národnostných kňazov preukázal, 
že práve špitálsky kostol bol využívaný Slovákmi, čo potvrdzujú písomné zmienky od 
začiatku 17. storočia.61 Nie je ale nateraz azda vylúčené, že Gašpar Hain mohol pri písaní 
kroniky vychádzať z náboženských pomerov známych vo svojej dobe a preto pomenovať 
(pravdepodobne) špitálsky kostol ako slovenský už k roku 1531.

Kostol sv. Leonarda
Tento chrám stál v západnom predmestí. Záznamy v najstaršej súdnej knihe z rokov 1393 – 

1405 ho neuvádzajú, správy o ňom pochádzajú od druhej polovice 15. storočia. Prvýkrát 
ho spomenuli v roku 1464, kedy už plnil svoj účel.62 Pri kostole sa sformovalo osídlenie, 
keďže daňové registre známe od roku 1480 spomínajú Ulicu sv. Leonarda.63 Ondrej R. Halaga 
predpokladal, že kostol nechal vybudovať košický richtár Leonard, pôsobiaci v tejto funkcii 
koncom 14. storočia, ako chrám pre svojho svätého patróna.64 Dokázateľným podnetom však 
bola potreba špecializovaného špitála s kaplnkou pre malomocných.

Taktiež v susednom Prešove totiž stál Kostol sv. Leonarda a to rovnako pred mestskou 
bránou na západnej strane. Spomína sa od konca 15. storočia, no bez spojitosti s niektorým 
špitálom.65 Ten ale nepochybne existoval v Bardejove, hoci tam je, naopak, neznáma jeho 
lokalizácia. Prvýkrát sa o ňom dozvedáme v zmienke z roku 1426, kedy bardejovská mestská 
rada poukázala peniaze istým malomocným. Tamojšie leprozórium sv. Leonarda už jasne pot-
vrdzujú mladšie zmienky. Vendelín Jankovič preto kladie vznik takéhoto bardejovského špitála 
zrejme do prvej tretiny 15. storočia.66 Vzhľadom na uvedené paralely sa možno domnievať, 

58 AMK, TA, C - Hospitale, č.  49  (MOL DF 269  196): „... de quadam ecclesia et domo hospitali extra murum eiusdem 
Civitatis habita ...“; AMK, TA, C - Hospitale, č. 54 (MOL DF 269 201): „...in hospitali ecclesie sancti Spiritus...“ Pozri NÁDASKÁ, 
K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 52.

59 Pozri NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 58, 62.

60 BAL, J. – JENŐ, F. – KAUFFMANN, A. Hain Gáspár Lőcsei krónikája..., s. 50.: „...quo ultra 60 aedes, una cum porta inferiori 
et Templo Schlavonico conflagrarunt.“ Na zmienku upovedomil ULIČNÝ, Ferdinand. K výskumu národnostnej štruktúry 
stredovekých miest na Slovensku. In MARSINA, Richard (Ed.). Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. Martin : 
Osveta, 1984, s. 157.

61 ULIČNÝ, F. K výskumu národnostnej štruktúry..., s. 156-157. 

62 Pur2 1460 – 1643, fol. 24v: „...czu Sand Leonhart florenos auri VI...“

63 Edícia prvého z nich v KEMÉNY, Lajos. Kassa város régi számadáskönyvei 1431 – 1533. Kassa : b. v. 1892, s. 33.

64 HALAGA, O. R. Počiatky Košíc..., s. 129.

65 Pozri DOMENOVÁ, Marcela. Prešov. In ŠTEFÁNIK, M. – LUKAČKA, J. et al. Lexikón stredovekých miest..., s. 344. 

66 JANKOVIČ, Vendelín. V období vrcholného feudalizmu. In KOKUĽA, Andrej – LUKÁČ, Andrej – TAJTÁK, Ladislav (Eds.). 
Dejiny Bardejova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975, s. 102; HUDÁČEK, Pavol. Bardejov. In ŠTEFÁNIK, M. – 
LUKAČKA, J. et al. Lexikón stredovekých miest na Slovensku..., s. 91.
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že aj prešovská Kaplnka sv. Leonarda súvisela s domom pre malomocných67 a už nepochybne 
rovnako tiež tá košická.

Chrám sv. Leonarda na predmestí Košíc zvykli notári označovať len patrocíniom, keď ho 
spočiatku necharakterizovali ako kaplnku či kostol. Zo zápisu z roku 1476 sa dozvedáme, 
že vďaka testamentárnemu odkazu tu mal byť platený kňaz (priester)68 s ročným príjmom 
20 zlatých. Ako kaplána (capellan) ho charakterizuje hneď nasledujúci záznam.69 Výslovne ako 
kostol sa sv. Leonard uvádza v zmienkach od roku 1489.70 Farár Juraj zo sv. Leonarda sa spomína 
od roku 1518.71 Správy o kostole sú až do nami skúmaného začiatku 30. rokov 16. storočia.

V stredovekých Košiciach pôsobilo tiež Bratstvo sv. Leonarda. Spomína sa v súdnej knihe 
od roku 1504.72 Jeho členovia bývali charakterizovaní v krátkosti aj ako bratia.73 Bratstvo 
súviselo priamo s predmestským kostolom s týmto zasvätením, keďže v daňovom registri 
z roku 1522 zaznamenali jeho dom na Ulici sv. Leonarda.74

Kostol, podobne ako aj Špitál sv. Ducha a ostatné kostoly v Košiciach v období neskorého 
stredoveku, patril pod správu mesta. Na jeho majetky dozerali vybraní členovia mestskej 
rady.75 Zrejme kvôli faktu, že k tomuto chrámu patrilo leprozórium, objavuje sa tiež v mest-
ských účtoch, hoci ďalší predmestský Kostol sv. Ladislava sme v takýchto dodnes zachovaných 
prameňoch nezaznamenali.76

Popri Ulici sv. Leonarda sa v daňovom registri z roku 1480 uvádza aj obývaná lokalita 
Vrch sv. Leonarda, ktorú zápisy v známych stredovekých písomnostiach už ďalej nikdy ne-
spomenuli.77 Pravdepodobne zmienka o kopci viedla Ondreja R. Halagu k lokalizácii chrámu 
a týchto sídlisk až na koniec západného predmestia, za Richtársku ulicu.78 Kostol, špitál a po 
nich pomenovaná ulica sa však nachádzali hneď pri hradbách. Jedna zmienka totiž spomína 
tento chrám pred Hnilnou bránou.79 Iný zápis uvádza príslušnú ulicu v blízkosti mestskej 
priekopy.80 A v daňovom registri niektorého z rokov 1522 – 1524 zaznamenali špitál (domus 
pauperum) priamo na Ulici sv. Leonarda ako aj dom farára zo sv. Leonarda, ktorý prináležal 
k danému špitálu.81 Najnovšia publikácia o košických uliciach už správne umiestňuje toto 

67 Pozri DOMENOVÁ, M. Prešov..., s. 344., pozn. č. 310; KUBINYI, A. Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok..., 
s. 263.

68 Pur2 1460 – 1643, fol. 90: „...hetten geben sulden zu Sand lenhard Eynem Prister(e)n gulden czwenczig...“

69 Pur2 1460 – 1643, fol. 90v: „...zuhalden einen Capellan zu Sand Lenhart vor dem faulthor gelegen dem man denen, 
Jerlich geben sol gulden XX...“

70 AMK, Odd. Supplemetum H., sign. H III/2, pur. 4 (MOL DF 271 723) (ďalej len Pur4 1489 – 1528), fol. 29: „...von wegen 
Sunte lenhardts kirche...“ Z roku 1500 aj v latinčine: Pur4 1489 – 1528, fol. 186: „...Ecclesie Sancti Leonhardi...“ a ďalšie.

71 Pur4 1489 – 1528, fol. 346v: „Arestum honorabilis domini Georgii plebani ad Sanctum Leonardum.“

72 Pur4 1489 – 1528, fol. 213v: „...von wegen der Bruderschaft Sancti Lenharts.“ a ďalšie.

73 Pur4 1489 – 1528, fol. 315v: „...fratres ex Beati Leonhardi fraternitate fecerunt arestum...“

74 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 21 (MOL DF 271 751): „Platea sancti Leonhardy. (...) Domus fraternitatis 
sancti Leonhardi. Ibidem Macz Karer.“

75 Napríklad z roku 1499. Pur4 1489 – 1528, fol. 168v: „Ratio domini Ambrosii Kwnzesz de Administracione sive vitricatu 
Sancti Leonhardi et cetera. (...) her forweszer und kyrchenvater gewest ist zu sant Lenharth...“

76 Z rokov 1487 a 1533. Pozri KEMÉNY, L. Kassa város régi számadáskönyvei..., s. 59, 135.

77 KEMÉNY, L. Kassa város régi számadáskönyvei..., s. 33.

78 HALAGA, O. R. Právny, územný a populačný..., s. 22-23, (obrázok č. 10).

79 Rok 1476. Pur2 1460 – 1643, fol. 91: „...zu Sand Lenhart vor dem faulthor gelegen...“

80 Rok 1513. Pur4 1489 – 1528, fol. 302v: „...das Landt neben dem Graben bey sant lenharths gasz...“

81 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 22  (MOL DF 271  752): „Domus plebani de sancto Leonardo que est 
pauperum.“
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osídlenie k bývalým mestským múrom (podľa autora na súčasnú Tajovského ulicu), hoci 
neodkazuje na pramene pre takúto lokalizáciu.82

Ulica s názvom sv. Leonarda sa na západnom predmestí spomína až do novoveku. Tamojší 
kostol však historické práce o Košiciach spísané v 18. a 19. storočí neuvádzajú, teda dávnejšie 
predtým zanikol. Vzhľadom na polohu Chrámu sv. Leonarda v blízkosti mestského opevnenia 
prichádza do úvahy možnosť, že padol za obeť novej bastiónovej fortifikácii budovanej 
od 60. rokov 16. storočia,83 hoci ulica (resp. jej časť) ďalej existovala. Výskum novovekých 
prameňov a predovšetkým archeologické nálezy snáď prinesú nepochybné zistenia.

Leprozórium sv. Leonarda
Najstaršia zmienka o ňom pochádza z roku 1453.84 Košičania daný špitál nenazývali 

patrocíniom, ale ako „pre malomocných“ (zichen), čo vypovedá o jeho zameraní.85 Ondrej 
R. Halaga stotožňoval zmienky o „zichen“ s Malou špitálskou ulicou spomínanou na severnom 
predmestí niekedy v rokoch 1522 – 1524.86 Leprozórium ale prináležalo ku Kostolu sv. Leon-
arda, o čom nepochybne svedčia predovšetkým testamentárne odkazy mešťanov – napríklad 
dva z roku 147287 i ďalšie. V roku 1493 sa spomína istá „matka“ zo sv. Leonarda,88 teda 
tamojšia ošetrovateľka.89 Z hľadiska lokalizácie je najvýpovednejšou už uvedená zmienka 
v daňovom registri z obdobia rokov 1522 – 1524, ktorá potvrdzuje existenciu tohto špitála 
priamo na Ulici sv. Leonarda.90 Hoci teda išlo o dom pre osoby postihnuté obzvlášť nákazlivými 
chorobami, predsa v Košiciach (ale takisto v iných uhorských mestách) nebol daný objekt 
postavený mimo sídliska.91

Košické leprozórium vybudovali nepochybne pred rokom 1453. Otáznou je súvislosť 
medzi patrocíniom Kostola sv. Leonarda a menom košického richtára z konca 14. storočia, 
ako ju predostrel Ondrej R. Halaga (spomenuté v predchádzajúcej stati ku kostolu). Mohlo ísť 
aj o náhodu, keďže dané zasvätenie bolo širšie populárne a súviselo s leprozóriami. Pritom 
je pozoruhodné, že v rámci stredovekého Uhorska sa patrocínium sv. Leonarda objavuje 
predovšetkým pri špitáloch východoslovenských miest,92 čo naznačuje istý trend, ktorý 
by orientačne mohol napovedať o datácii výstavby. Momentálne sa dá vysloviť len úsudok 
o vzniku košického leprozória a prináležiaceho kostola aspoň na prelome 14. a 15. storočia. 
Ak v roku 1426 existoval dom pre malomocných v Bardejove, kde už skôr fungoval aj hlavný 
mestský Špitál sv. Ducha, tak podobný špecializovaný hospic možno predpokladať tiež vo 
väčších Košiciach, ktorých počínanie inak východoslovenské mestá často nasledovali. Na 

82 LOKŠA, Karol (Ed.). Katalóg ulíc mesta Košice. Košice : Mesto Košice, 2010, s. 82.

83 Takto už NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 55.

84 NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 54.

85 Napríklad z roku 1459. KEMÉNY, L. Kassa város régi számadáskönyvei..., s. 10.: „...zum zichen fl. auri 8.“

86 HALAGA, O. R. Počiatky Košíc..., s. 120-125.

87 Pur2 1460 – 1643, fol. 70: „Item des gleychin armen lewtten ad Sanctum Leonhardum...“; Pur2 1460 - 1643, fol. 73v: 
„Item ad Sanctum Leonhardum czw den Sychen...“

88 Pur4 1489 – 1528, fol. 79v: „Vorbot der mutter zu sant Lenarth.“

89 Takáto funkcia je známa aj v iných špitáloch. MAJOROSSY, J. – SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 434. 

90 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 22 (MOL DF 271 752): „Platea sancti Leonardi (...) domus pauperum...“

91 K ďalším leprozóriám pozri MAJOROSSY, J. – SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 446.

92 Okrem Košíc a Bardejova tiež (kostol, ale zrejme aj špitál) v Prešove. Špitál sv. Leonarda sa spomína aj v Spišských 
Vlachoch. Pozri KUBINYI, A. Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok..., s. 266; HOMZA, M. – SROKA, A. S. Historia 
Scepusii..., s.  591. Výnimku na území dnešného Slovenska predstavuje Trenčín, kde sa koncom 15.  storočia spomína 
Kaplnka sv. Leonarda. Pozri: LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 55.
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strane druhej, o Ulici sv. Leonarda, ktorá sa sformovala pri danom košickom kostole a špitáli, 
sa ešte nedozvedáme v prvej súdnej knihe z rokov 1393 – 1405, ale až koncom 15. storočia. 
Preto výstavbu týchto objektov zrejme nemožno klásť ani príliš hlboko do 14. storočia. 
Vzhľadom na absenciu zakladacích listín a špecifické zameranie i fungovanie pod správou 
mestskej rady, stálo za ich vybudovaním najpravdepodobnejšie mesto.

Kostol sv. Ladislava
Košický archivár František Schwartzenbach zaregistroval v polovici 18. storočia pri evido-

vaní písomností mestského archívu jednu listinu, v ktorej sa spomínala Kaplnka sv. Ladislava. 
Spísaná transakcia z roku 1408 ju lokalizovala k hornému mlynu na Hornáde stojacom pri 
hradbách,93 teda k dnes už odvodnenému Mlynskému náhonu. Išlo preto o miesto neďaleko 
severovýchodného cípu opevnenia. Ulica sv. Ladislava ležala až za Mlynským náhonom (na 
mieste dnešnej Kmeťovej ulice),94 ale zdá sa pravdepodobnejšie, že kostol predsa postavili 
na tej istej strane toku, ako stálo samotné mesto. Jeho demoláciu by tak zrejme spôsobila 
výstavba mohutnejšieho opevnenia v druhej polovici 16. storočia, podobne ako v prípade Kos-
tola sv. Leonarda.

Na začiatku 15. storočia pisár charakterizoval košický ladislavský chrám ako kaplnku. 
Neskôr, od roku 1482, sa spomína ako kostol.95 Práve v uvedenom roku mal k nemu pribudnúť 
cintorín, pričom spísané okolnosti predstavujú vlastne jedinú správu, z ktorej možno tiež 
interpretovať vzťah medzi mestským farárom a farármi predmestských chrámov. Listinou z roku 
1482 totiž jágerský generálny vikár Bernhold povolil vybudovanie a vysvätenie cintorína pri 
košickom Kostole sv. Ladislava pred hradbami, avšak týmto krokom nemalo dôjsť k narušeniu 
práv farára Kostola sv. Alžbety, uvedeného výslovne ako farského.96 Formulácia vypovedá 
o tom, že predtým, ako aj po získaní vlastného cintorína, fungoval ladislavský kostol pod právo-
mocou košického farára, ktorému z neho zaiste plynuli isté príjmy. Nešlo teda o samostatnú 
farnosť, ale filiálnu. V roku 1506 sa ako farár vo sv. Ladislave uvádza istý Ondrej.97

Ani aktuálnym prieskumom mestských kníh sa nepodarilo uspokojivo objasniť vznik a účel 
tohto kostola. Raz ho snáď konkrétnejšie zodpovie úspešný archeologický výskum. Uvedieme 
aspoň okolnosti, ktoré bývajú spájané s patrocíniom sv. Ladislava (kanonizácia v roku 1192). 
Dané zasvätenie sa zvyklo uplatniť pri kostoloch sídlisk pôvodne obývaných vojenskými 
strážcami, resp. na majetkoch kráľa či šľachty maďarského pôvodu.98 Košice boli križovatkou 
ciest a tak aj miestom s istým vojensko-strategickým významom. Napokon, už v prvej zmienke 
z roku 1230, keď dvaja Košičania predávali pozemok ležiaci v susednej Ľubine, spomínajú sa 

93 WICK, B. Kassa története és müemlékei..., s. 43, pozn. č. 13: „Senthe Lazlo Capelle gelegen an dem Wassere das man 
dy Kunra nennet.“ Regest v  Tabularium metropolitanae in superiori Hungaria regiae ac liberae civitatis Cassoviensis. 
Tomus II. (tzv. Schwartzenbachov inventár v  AMK), č.  58: „...in molendino superiori penes Capellam Sancti Ladislai ad 
muros civitatis Cassa existente...“ Listina sa už nenachádza v Archíve mesta Košice. 

94 HALAGA, O. R. Právny, územný a populačný..., s. 31 (mapa); LOKŠA, K. Katalóg ulíc mesta Košice..., s. 91.

95 AMK, TA, A - Cassovia, č. 36 (MOL DF 269 096): „...prope ecclesiam sancti Ladislai regis...“ Ďalej v roku 1533. AMK, 
Odd. Supplemetum H., sign. H III/2, pur. 5 (ďalej len Pur5 1529 – 1580), fol. 66v: „...zcu der kyrchen Sancti Ladislai, vor der 
Statt gelegen...“

96 AMK, TA, A  - Cassovia, č.  36  (MOL DF 269  096): „...super quodam cimiterio erigendo extra muros prope ecclesiam 
sancti Ladislai regis pro sepultura mortuorum... alme ecclesie sancte Elizabet parochiali et plebano eiusdem iuribusque 
eorundem plebani scilicet et ecclesie sue vel alias quoquod in hac nostra concessione iniuria et preiudicium quovismodo 
non inseratur...“

97 Pur4 1489 – 1528, fol. 235v: „...her Andree tpharers czw Sant Lasla...“

98 Pozri napríklad výklad ku kostolom zosumarizovaným v  ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 467.
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tiež (hradskí) jobagióni, ktorí vyslovili súhlas s transakciou.99 No takýto starší pôvod Kostola 
sv. Ladislava spochybňuje nateraz predovšetkým správa o postavení a vysvätení cintorína až 
v roku 1482. Pochovávalo by sa tu totiž zrejme dávnejšie.

Do úvahy by ďalej prichádzalo využitie chrámu pre mestské maďarské obyvateľstvo.100 
Podľa zachovaných zmienok ale kostol obdarovali aj Košičania so zjavne nemeckými menami.101 
Takisto správcami jeho majetkov boli podľa zápisu z roku 1533 dvaja (nemeckí) členovia mes-
tskej rady.102 Správy teda nenasvedčujú tomu, že by kaplnku vystavali na predmestí špeciálne 
len kvôli košickým Maďarom, no táto okolnosť predsa mohla zavážiť pri výbere patrocínia.

Ako iný podnet by sa zase mohla javiť súvislosť so špitálom. Majere košických mešťanov na 
istej „Malej špitálskej ulici“ sa totiž spomínajú v daňovom registri z prelomu 70. a 80. rokov 
15. storočia, no bez bližšej lokalizácie.103 V registri niektorého z rokov 1522 – 1524 bola už 
Kysch hyspital hwcza zaznamenaná na konci zoznamu, po sídliskách severného predmestia,104 
takže by ležala niekde v okolí Ulice sv. Ladislava. Tento prameň je inak jediným z daňových 
registrov košických predmestí zachovaných z 15. – 16. storočia, ktorý spomína takúto ulicu. Pre 
Ondreja R. Halagu bol uvedený záznam podnetom k mienke, že tu kedysi mal stáť johanitský 
Špitál sv. Antona.105 To sa však dá vylúčiť. Ján Lukačka zase nedávno vychádzal v prehľade 
zmienok o stredovekých špitáloch na území Slovenska z doterajších poznatkov o Košiciach, 
zmienil sa ale tiež, že hospic by mohol súvisieť práve s košickým Kostolom sv. Ladislava.106 
Dané patrocínium sa skutočne uplatnilo pri špitáloch, a to v troch uhorských mestách – v Iloku 
(Chorvátsko), Jágri a v Bratislave.107

Stredoveké košické pramene teda nevysvetľujú otázku „Malého špitála“, tie mladšie 
však áno. Z porovnania dosiaľ spomínaných predmestských daňových registrov vyplýva, že 
výnimočné zaradenie takejto ulice na záver súpisu severného predmestia nemusí ešte nep-
ochybne znamenať, že sa tam aj skutočne nachádzala. Z raného novoveku sa síce predmestské 
registre nezachovali, a súdne knihy sme neskúmali, ale postačujúcu odpoveď ponúkajú 
záznamy z každoročných reštaurácií, ktoré obsahujú súpisy richtárov zvolených pre jednotlivé 
predmestské ulice. V tých zo 16. storočia bola Malá (špitálska) ulica zaznamenávaná vždy na 
konci zoznamov, avšak až po Ludmanskej ulici, ktorá stála na južnom predmestí (a jej názov sa 
tu dosiaľ udržal).108 Podľa volebného súpisu z roku 1600 došlo predtým k administratívnemu 
spojeniu niektorých predmestských ulíc, keď spoločných richtárov mali od tých čias aj Gros 

99 MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Obzor, 1971, s. 259, č. 366.

100 Takáto možnosť sa spomína pri Kostole sv. Ladislava v Prešove, v prameňoch spomínanom od konca 15. storočia. 
ULIČNÝ, F. Dejiny osídlenia Šariša..., s. 252.

101 Napríklad v roku 1516 Michal Guntert. Pur2 1460 – 1643, fol. 210 v.

102 Mesto vtedy poverilo Antona Grotkera a  Ambróza Tanhewsera predajom vinice patriacej pôvodne Kostolu sv. 
Ladislava, takže pravdepodobne išlo o  správcov majetkov (kostolných otcov) tohto chrámu. Pur5 1529 – 1580, fol. 
66v: „...dy wayngarten, eettwan zcu der kyrchen Sancti Ladislai, vor der Statt gelegen, zcu vorkauffen, den Ersamen heren 
Anthoni Grocker, und Ambrosi Thanhewser, unsern aidprudern befolen haben...“

103 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 2 (MOL DF 271 732): „Allodium Sagweiner in Clein Spitel gas...“; „Allodium 
in parva Spitelgas...“ Datáciu k roku 1478 uvádza HALAGA, O. R. Právny, územný a populačný..., s. 23, pozn. č. 84.

104 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 22 (MOL DF 271 752).; HALAGA, O. R. Právny, územný a populačný..., s. 23, 
pozn. č. 84. 

105 HALAGA, O. R. Počiatky Košíc..., s. 120-125.

106 LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., s. 51.

107 Pozri KUBINYI, A.  Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok..., s.  263-266. K  Bratislave podrobnejšie 
MAJOROSSY, J. – SZENDE, K. Hospitals in medieval..., s. 427; LUKAČKA, J. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách..., 
s. 50.

108 Takto napríklad ešte v roku 1566 ako Die Kleine Spittalgasz. AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 rest 1, fol. 3.
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und Kleinspitalgasz.109 Tou „Veľkou“ bola nepochybne Špitálska ulica pri Hospici sv. Ducha, 
teda opäť ide o lokalizáciu pred Dolnou bránou. Keďže tieto dve ulice spravovali spoloční 
richtári, sídliská museli susediť. Odvtedy sa obe ulice v záznamoch z reštaurácií spomínajú 
takto spoločne.110 Čo sa týka ojedinelého zapísania Malej špitálskej ulice na záver sever-
ného predmestia v daňovom registri z obdobia 1522 – 1524, tak vo volebných zoznamoch 
zo 16. storočia to predstavuje bežný jav. Ako prvá sa v nich totiž uvádzala (Veľká) Špitálska 
ulica, potom ulice západného predmestia, následne severného a napokon zvyšné sídliská 
južného predmestia ako Ludmanská ulica a spočiatku aj Malá špitálska ulica, ktorá sa však, ako 
sme vyššie uviedli, časom správne spojila so susednou Špitálskou ulicou. Neexistoval teda 
žiaden „Malý špitál“ či „Ulica Malého špitála“, ale pred Košicami stál len Špitál sv. Ducha, pri 
ktorom sa rozprestierala Špitálska ulica, neskôr nazývaná aj Veľká, a pri nej Malá špitálska 
ulica. Kostol sv. Ladislava na severnom predmestí preto s týmito sídliskami nesúvisel. Napokon, 
úryvky mestských účtov a testamenty mešťanov, známe od polovice 15. storočia, spomínajú 
pri Košiciach len jeden špitál a leprozórium.111

Z konca stredoveku pochádzajú ďalšie správy o skúmanom chráme, keď sa napríklad 
v roku 1490 spomínajú akísi bratia zo sv. Ladislava. Zmienka o bratoch evokuje prítomnosť 
neznámych rehoľníkov,112 ale ako sme už uviedli pri Bratstve sv. Leonarda, rovnako chara-
kterizovali tiež členov meštianskych náboženských spoločenstiev.113 To je v tomto prípade 
akceptovateľnejšie, keďže niet správ o nejakom ráde sídliacom vtedy na košickom predmestí. 
Istú pozoruhodnosť predstavuje tiež zápis v daňovom registri z roku 1515. Na Ulici sv. Ladislava 
vtedy zaznamenali ako prvý dom farára a hneď po ňom dom opáta.114 Ak by tu však pôsobili 
nejakí mnísi, ich sídlo by sotva bolo charakterizované ako opátov dom. Išlo preto o vyjadrenie 
vlastníckeho vzťahu, no na čele žiadnej zo známych košických reholí nestál opát. Najbližším 
bol predstavený benediktínskeho kláštora v Krásnej a skutočne práve jemu patril tento dom 
na severnom predmestí Košíc už od konca 14. storočia. V roku 1383 tu totiž odkúpil vtedajší 
krasňanský opát Ján polovicu domu s kúriou od Margaréty, vdovy po Hankovi.115 Tento dom stál 
teda na mieste neskoršej Ulice sv. Ladislava, najskôr aj neďaleko miesta samotného kostola, 
keďže neskôr bol susedom opátovho domu (zaiste tunajší) farár. Treba však ešte uviesť, že 
podľa máp z 19. storočia existovala Ulica sv. Ladislava vo väčšej vzdialenosti od Mlynského 
náhonu. Kaplnka sv. Ladislava sa pritom v roku 1408 spomenula pri mlyne a hradbách, teda 
v tesnej blízkosti mesta. Ide o pozoruhodnosť, na ktorú nateraz nepoznáme odpoveď. Možno 
došlo k istému posunu tohto sídliska kvôli novému opevneniu.

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že niet jednoznačných súvislostí pre určenie 
presnejšieho termínu a dôvodu výstavby kostola, resp. podľa prvej zmienky kaplnky, sv. 
Ladislava. Dané patrocínium bolo populárne nielen v decéniách po kanonizácii, ale i v ďalšom 

109 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 rest 3, fol. 6v.

110 Napríklad v roku 1607 ako Spittal und Klein gassen. AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 rest 5, fol. 4v.

111 Absenciu správ o prípadnom treťom špitáli konštatovala už NÁDASKÁ, K. Stredoveké špitály v Košiciach..., s. 56.

112 Pur4 1489 – 1528, fol. 39v: „Vorbot der bruder von Sant Lasla.“ Bratov zo sv. Ladislava, avšak bez uvedenia zdroja, 
spomenul už HALAGA, Ondrej R. Dóm a mesto Košice. In Košický dóm. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975, 
s. 11. Uvažoval, či azda išlo o františkánov.

113 Podobne aj mužov z košického Bratstva sv. Michala niekedy notár zaznamenal ako bratov. Pur4 1489 – 1528, fol. 
203: „Dy Bruder von Sent Michels kyrch...“; Pur4 1489 – 1528, fol. 181: „Vorbot der Bruderschaft Sancti Michaelis. Iidem 
fratres de fraternitate beati Michaelis fecerunt arestum...“

114 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 20 (MOL DF 271 050): „Plathea Sancti Ladislay. Domus plebani. Domus 
abatis.“

115 AMK, Odd. Schwartzenbachiana, č. 9 (MOL DF 270 054).
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období stredoveku. Prípustným vysvetlením je preto azda aj vybudovanie chrámu v priebehu 
14. storočia pre obyvateľstvo severného predmestia. Viac zodpovie len archeologický 
výskum. Dá sa doplniť, že mlyn, pri ktorom sa spomína kaplnka, v listine z roku 1408, bol 
podľa niekoľkých ďalších listín pravdepodobne predmetom transakcií už koncom 70. rokov 
14. storočia.116 Chrám vtedy neuviedli. Rovnako sa neobjavuje ani v listine potvrdzujúcej kúpu 
domu krasňanským opátom v roku 1383, hoci by azda išlo o vhodný orientačný bod. Tieto 
okolnosti sú ale len slabými indíciami pre prípadné určenie výstavby do desaťročí pred rokom 
1408. Nepochybne však iba podľa stojaceho chrámu získala pomenovanie formujúca sa blízka 
ulica. Tá sa v kúpnej zmluve z roku 1383 nespomína, nedozvedáme sa o nej ani z košickej súdnej 
knihy z rokov 1393 – 1405,117 ale až z daňového registra z roku 1504.118 Ulica sv. Ladislava tak 
ako súvislá uličná zástavba zrejme na prelome 14. a 15. storočia ešte neexistovala.

vinohrady Bieleho kostola a kostol v Košickej novej vsi
Košická vinohradnícka lokalita Biely kostol nebola dosiaľ v historiografii uvádzaná, ale 

v mestských knihách sme však o nej našli niekoľko zmienok. Všetky sa týkajú viníc, ktoré 
ležali na takto nazývanom podhorí, a teda nezaznamenávajú fakty priamo o chráme. Správy 
pochádzajú z rokov 1394,119 1452,120 1497,121 atď. Po niekoľkých ďalších záznamoch je v tzv. 
väčšej súdnej knihe z rokov 1529 – 1580 poslednou nám známou správou o vinohradníckej 
oblasti zvanej Weissenkirchen zápis z roku 1553.122 Nepochybne išlo o miesto v košickom 
chotári, pretože pri viniciach mimo Košíc notári vždy uvádzali názov príslušnej dediny či 
mestečka. Vzhľadom na správy o vinohradoch sa tak síce nejednalo o niektoré predmes-
tie Košíc, zmienky o Bielom kostole však neboli doteraz prebádané, takže sa im budeme 
podrobnejšie venovať.

Neskúmali sme ďalšie ranonovoveké mestské knihy, možno ale vyvodiť isté závery. Na juh 
od mesta sa terén rozširuje do nížiny, takže tu neležal vhodný vrch. Západne až severozápadne 
sa postupne dvíhajú Šibená hora, Červený vrch a Hradová, ktorých názvy zaznamenali aj 
v zápisoch prvej súdnej knihy z rokov 1393 – 1405. Na severe zase chotár končil (už na ľavej 
strane Hornádu) Košickým vrchom, ktorým prechádzala cesta vedúca severne na Prešov 
a južne do Košíc. Ostáva tak východná strana ako najpravdepodobnejší smer. Tade sa tiahlo 
pohorie nazývané Košickým vrchom ďalej na juh popri ľavom brehu Hornádu. V súčasnosti 
sa na jeho značnej časti rozprestiera Sídlisko Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves. Podľa 
správy z konca 14. storočia bolo dané územie súčasťou mestského chotára.123

Pozoruhodné sú v tomto ohľade predovšetkým výsledky bádania Vojtecha Wicka týkajúce 
sa košických dominikánov. Koncom 17. storočia totiž uhorský panovník podporoval návrat 
rehole kazateľov do Košíc, ktoré mnísi opustili po veľkom požiari z roku 1556 sprevádzaní 
aj čoraz negatívnejším postojom mešťanov. Samozrejme, majetky dominikánov medzitým 

116 AMK, Odd. Schwartzenbachiana, č. 6 – 8 (MOL DF 270 051 - 270 053). 

117 Pozri miestny register v HALAGA, Ondrej R. Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis 1393 – 1405. Das älteste Kaschauer 
Stadtbuch. München : Oldenbourg Verlag, 1994. 468 s. (Ďalej len AICC).

118 AMK, Odd. Supplementum H., H III/2 taxa 16 (MOL DF 271 746) : „Platea Sancti Ladislai.“

119 AICC, s. 57., č. 277: „...vineam suam in Alba Ecclesia sitam...“ 

120 AMK, TA, C - Ecclesia, č.  7. Originál sme nemali k  dispozícii, použili sme preto prepis v  SCHWARTZENBACH, 
Franciscus. Speculum Tabularii Liberae et Regalis civitatis Cassoviensis Iura et Privilegia copialiter exhibens, s. 252: „...
vineae Schverer vocitatae, et in Promontorio Albae Ecclesiae...“

121 Pur2 1460 – 1643, fol. 176v: „...eynen weyngarten an der weissenkirch...“

122 Pur5 1529 – 1580, fol. 129: „weingarten ... an dem weiszen kirchen ligt...“

123 VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava : SAV, 1964, s. 240-243.
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zmenili vlastníkov. Preto v roku 1698 kráľom vyslaní inšpektori zisťovali aj osobne od tunajších 
obyvateľov, čo (ako píše Vojtech Wick) „počuli svojho času od svojich predkov o niekdajších 
statkoch košických dominikánov, zvaných predtým bielymi mníchmi“. Popri uvedení niektorých 
majetkov sa výpovede deviatich opýtaných osôb z Košickej Novej Vsi zhodovali v tom, že 
práve tu mali mnísi kedysi stajne a že im vraj dokonca patrila i samotná dedina. Tvrdenia 
však komisárov napokon nepresvedčili a sídlisko do rúk dominikánov neprešlo.124 Je preto 
zrejmé, že už vtedy, ako aj v súčasnosti, chýbali stredoveké písomné svedectvá o takomto 
vlastníctve Košickej Novej Vsi. Postoj mesta by pritom naznačoval fakt, že v ranom novoveku 
išlo po Myslave o druhú najväčšiu dedinu vo vlastníctve Košíc.125

Z viacerých prípadov je ďalej známe, že pomenovanie chrámu „biely“ súvisí s mariáns-
kym patrocíniom.126 Zasvätenie Panne Márii sa v prípade Košíc už uplatnilo a to práve pri 
dominikánskom kostole a kláštore, ktoré stáli v obmurovanom meste od 13. storočia. Uvedená 
okolnosť teda ešte viac podporuje indície o majetkových vzťahoch bratov kazateľov k danému 
vrchu. Lokalizovanie podhoria Bieleho kostola práve na kopec s Košickou Novou Vsou pritom 
upevňuje fakt, že podľa katastrálnej mapy dediny z roku 1913 sa časť poľnohospodárskeho 
územia ležiaceho hneď pri nej nazývala vtedy Biele polia (Fehér földek).127 Zrejme nemuselo 
ísť o bývalé mníšske vinohrady, keďže v roku 1556 dominikáni tesne pred svojím odchodom 
odovzdali mestu okrem vinice na Červenom vrchu a poškodeného mlyna na Hornáde práve 
aj isté nelokalizované polia a lúku.128 Pritom podľa portálneho súpisu z roku 1552, teda ešte 
spred vyhorenia kláštora, Košická Nová Ves patrila mestu (Wyffalw civium Cassouiensium).129 
Skôr sa preto dá usudzovať, že mnísi tu mali len poľnohospodárske nehnuteľnosti, podľa 
ktorých však mešťania nazývali aj nižšie položený svah s vinohradmi.

Naznačovanú súvislosť s dominikánmi komplikuje pár skutočností. Košickí notári ne-
zaznamenávali dominikánsky komplex v mestských knihách ako „biely“ a vinohrady boli 
nazývané vždy podľa kostola, nie kláštora. Hlavne však, už v stredoveku na mieste samotnej 
Košickej Novej Vsi skutočne stál aj kostol. Tunajší Chrám sv. Ladislava je síce stavbou z roku 
1925, predchádzal mu ale starší objekt. Kanonická vizitácia z roku 1771 tu dokonca zachytila 
niektoré tradované údaje týkajúce sa až stredoveku. Podľa nich mal byť kostol postavený 
(nevedno kým) v roku 1297, zrekonštruovaný v roku 1510 a po reformačnom období, kedy 
bol v rukách kalvínov, ho košický magistrát v roku 1750 navrátil do pôvodného stavu a nechal 
vysvätiť ako Chrám sv. Ladislava (Kráľa).130 O tejto tradícii, publikovanej neskôr v roku 1904,131 

124 WICK, Vojtech. Dáta k  dejinám košických Dominikánov. Košice, 1932, s.  24-26. Tento cenný prameň k  dejinám 
dominikánov sa už v Archíve mesta Košice nenachádza, rovnako ako ani takmer všetky ostatné listiny týkajúce sa tohto 
rádu, ktoré tu boli kedysi zaregistrované a uchovávané. Počas druhej svetovej vojny ich totiž niekto cielene povyberal 
a odcudzil, no napokon sa dostali do Generálneho dominikánskeho archívu v Ríme (pozri MELNíKOVÁ, Marta. Habent sua 
fata litterae. Analýza znovunájdenej skupiny dokumentov k dejinám Košíc. In Slovenská archivistika, 1993, roč. 28, č. 2, 
s. 59-69.). 

125 Pozri ULIČNÝ, Ferdinand. Feudálne majetky Košíc v 14. – 17. storočí. In Historica Carpatica, 1991, č. 22, s. 36.

126 Pozri napr. obec Biely Kostol pri Trnave. RÁBIK, Vladimír. Formovanie farskej siete na juhozápadnom Slovensku 
v stredoveku (Bratislavské prepoštstvo). In RÁBIK, Vladimír et al. Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok 
Slovákov v Poľsku v spolupráci s FF TU v Trnave, 2010, s. 50-51.

127 Zdigitalizovanú mapu eviduje internetový prehliadač Maďarského krajinského archívu pod signatúrou S  76 No 
0662/1-20 (výrez č. 4.3). Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/terkep/opt/a121112htm?v=pdf&a=start>

128 Pozri WICK, V. Dáta k dejinám košických Dominikánov..., s. 13-14.: „...Foenileaque et Terras arabiles...“

129 Pozri ULIČNÝ, F. Feudálne majetky Košíc..., s. 35, pozn. č. 89.

130 Archív Košickej arcidiézy, fond Košické biskupstvo, Districtualia, Volumen XV, Visitatio Canonica Parochiae Košická 
Nová Ves A. D. 1771 (nečíslované fólie, zápis je však hneď na začiatku): „...eccclesia... erecta anno videlicet 1297, reparata 
autem fertur fuisse 1510, per quem autem erecta sit non scitur, divo Ladislao regi Hunagriae anno 1750 dicata...“

131 A kassai százéves egyházmegye. Történeti névtára és emlékkönyve. I. kötet. Kassa : Vitéz A. UT. Nyomása, 1904, s. 127. 
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vedel tiež Branislav Varsik. Uvažoval, že pôvodne mohlo ísť o osamotenú kaplnku pre púte 
a pobožnosti, do ktorej by mešťania preniesli ladislavský oltár, a teda aj patrocínium zo 
zaniknutého rovnomenného kostola na severnom predmestí. 132 No podľa uvedenej vizitácie 
bol chrám vysvätený ako ladislavský až v roku 1750, pričom demoláciu predmestského kostola, 
zrejme kvôli bastiónovej fortifikácii, možno predpokladať dávnejšie predtým, niekedy od 
60. rokov 16. storočia. Istá tradícia sa ale nedá vylúčiť.

Podstatnou je ďalej skutočnosť, že do novodobého Kostola sv. Ladislava v Košickej Novej 
Vsi zakomponovali ako bočnú kaplnku polygonálnu gotickú svätyňu, nepochybne pozosta-
tok stredovekého chrámu.133 Ten sa teda sčasti zachoval dodnes. Na severnej strane má 
neskorostredoveký portál, pravdepodobne vchod do bývalej sakristie, pričom polygonálny 
pôdorys rámcovo datuje stavbu od polovice 13. storočia. To zatiaľ neprotirečí údajným 
dátam zo spomínanej vizitácie. Na mieste kostola však nebol vykonaný archeologický ani 
stavebno-historický výskum, ktorý by poskytol konkrétnejšie informácie.134 Chýbajú tak 
nateraz ďalšie poznatky k jeho počiatkom a vývoju. V každom prípade, týmto vyvstáva 
otázka, či pomenovanie Biely kostol podnietili majetkové vzťahy (dominikáni), alebo prípadné 
stredoveké mariánske patrocínium košickonovoveského kostola, ktoré by zatlačila reformácia.

V krátkosti ešte uvedieme, že podobne ako vznik kostola, ani založenie Košickej Novej Vsi 
nie je dosiaľ objasnené. Branislav Varsik ho predpokladal až v prvej polovici 16. storočia,135 
Ferdinand Uličný pripustil starší pôvod dediny.136 Ondrej R. Halaga upozornil na zmienku 
v mestskej súdnej knihe z roku 1394 o obci Wyfaldorf, ktorú stotožnil práve s Košickou Novou 
Vsou.137 V nami preskúmaných ostatných stredovekých mestských knihách sa správy o Wyfalw 
objavujú od roku 1489 a to aj v súvislosti s vinicami, ktoré patrili tamojším obyvateľom.138 Tí 
teda riešili svoje majetkové záležitosti pred mestskou radou, bez zmienky o dominikánoch.

Zosumarizujeme preto vymenované poznatky. Pôvod názvu vinohradov Bieleho kostola 
od vlastníctva tunajších nehnuteľností dominikánmi podporuje zasvätenie kláštorného kostola 
Panne Márii, tradícia o nich ako „bielych mníchoch“, napokon aj domnienka o vlastníctve 
samotnej Košickej Novej Vsi. Podľa správ známych od prelomu 15. a 16. storočia dedina 
nebola majetkom dominikánov, ale najpravdepodobnejšie im tu patrili pozemky a možno aj 
hospodárske budovy. Iným podnetom pre daný miestopisný názov by zase mohol byť priamo 
chrám v Košickej Novej Vsi, stojaci východne pod hrebeňom kopca. Ak sa totiž zmienky 
o Bielom kostole netýkajú tohto objektu, nepoznáme k nemu žiadne stredoveké písomné 
správy, hoci má gotickú architektúru. Takýto názov vinohradov podľa dedinského kostola by 
však bol pozoruhodný vzhľadom na odlišné pomenovanie sídliska (Nová Ves). Azda by muselo 
ísť o kaplnku predchádzajúcu vzniku dediny, ako to predpokladal Branislav Varsik.139 Vzhľadom 
na známe fakty a bezpečne dosvedčené mariánske patrocínium len u dominikánskeho kostola, 
je ale pravdepodobnejšia súvislosť s bratmi kazateľmi. 

132 VARSIK. B. Osídlenie Košickej kotliny I..., s. 243.

133 Za upovedomenie na danú okolnosť vďačím Mgr. Pavlovi Kacvinskému, aktuálne doktorandovi Katedry histórie FF 
UPJŠ v Košiciach.

134 Za údaje ďakujem Mgr. Michaele Kalinovej z Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Niektoré informácie predstavili 
už BUGANOVÁ, K. – MARKUŠOVÁ, K. Sakrálne pamiatky v Košiciach..., s. 243-245.

135 VARSIK. B. Osídlenie Košickej kotliny I..., s. 240-241.

136 ULIČNÝ, F. Feudálne majetky..., s. 35.

137 AICC, s. 52, č. 199: „Item Nicolaus de Wyfaldorf super Petrum Halbritter II flor. et XII gs.“ 

138 Napríklad Pur4 1489 – 1528, fol. 35v, 126, 371 a ďalšie.

139 Pozri pútnické mariánske kostoly nad Levočou a Smolníkom (na Štóskom vrchu). HOMZA, M. – SROKA, A. S. Historia 
Scepusii..., s. 424-426.
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Isté je, že mešťania a mestská rada zjavne nevnímali chrám v Košickej Novej Vsi ako 
prináležiaci bezprostredne k mestu. Na rozdiel od kostolov a špitálov v predmestských uliciach 
sa totiž vôbec neobjavuje v účtovných zápisoch či v testamentárnych odkazoch z obdobia 
neskorého stredoveku. Možno ešte doplniť, že v niektorých popularizačných textoch o dejinách 
Košickej Novej Vsi, dostupných najmä na internete, sa uvádza ako prvá dobová zmienka o obci 
záznam výbercov pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337 týkajúci sa istej Nova Villa.140 Ide 
však o omyl. Už Branislav Varsik aj Ferdinand Uličný totiž uvedenú lokalitu identifikovali ako 
Slivník (Ujfalu, Szilvás Ujfalu).141 Vyplýva to z okolnosti, že túto Novú Ves navštívili pápežskí 
výbercovia viackrát a vždy ju zapísali popri Kuzmiciach a Kazimíri ležiacich práve v blízkosti 
Slivníka. Košickonovoveský kostol tak v prvej tretine 14. storočia buď ešte neexistoval, alebo 
(v súvislosti s tradíciou z roku 1297) išlo o filiálnu kaplnku bez vlastného farára.

Užšie zamerané špecializované výskumy a predovšetkým archeologické nálezy môžu 
ďalej spresniť uvedené informácie o košických predmestských kostoloch a špitáloch v období 
stredoveku.

Pred obmurovaným mestom Košice sa rozprestierali ulice smerom na juh, západ a sever. 
V každom z troch predmestí stál vedľa najbližšej mestskej brány (Dolnej, Hnilnej a Hornej) 
jeden kostol, v dvoch prípadoch aj so špitálom. Najstarším bol špitál s Kostolom sv. Ducha na 
juhu. Podľa zmienky z roku 1283 tu v tom čase pôsobili johaniti. Nezhody ohľadom príjmov 
špitála podnietili sťažnosť mestského farára na ich konanie až u pápeža. Podľa farára totiž 
hospic nepatril johanitom, ale podliehal jeho farskému kostolu, z čoho mu mali plynúť náležité 
výnosy. Počiatky domu sú neznáme, do úvahy prichádza polovica 13. storočia, ale prípadne 
aj iný termín, keďže najpravdepodobnejšie k tomuto objektu sa viaže tradícia o výstavbe 
kláštora v roku 1216. Po súdnom spore s johanitmi nasledoval konflikt Košičanov aj s antonitmi, 
ktorí chceli prevziať správu špitála po roku 1364. Hospic však vďaka podpore panovníkov 
definitívne pripadol mestu v závere 14. storočia.

Málo známe sú tiež počiatky Kostola sv. Ladislava na severnom predmestí, ktorý sa prvýkrát 
spomína v roku 1408 ako kaplnka stojaca pri mlyne neďaleko mestských múrov. Zdá sa, že 
chrám mohol byť postavený v priebehu 14. storočia. Tretím bolo leprozórium s Kostolom sv. 
Leonarda na západe, pri ktorom sa dá tiež len predbežne usudzovať o dátume vzniku azda 
na prelome 14. a 15. storočia. Pri kostoloch sv. Ladislava i sv. Leonarda sa časom sformovali 
ulice, spomínané prvýkrát koncom stredoveku.

V skúmanom období je pozorovateľné osamostatňovanie sa predmestských chrámov. 
Taktiež ich rozmiestnenie naznačuje, že pri výstavbe najmä tých mladších z nich sa mohlo 
rátať s ich využitím pre obyvateľov predmestí. Na konci stredoveku sa sv. Leonard i sv. Ladislav 
spomínajú ako kostoly (ecclesia) s vlastnými farármi (plebanus), ktorí bývali na príslušných 
uliciach. S oboma chrámami súviseli meštianske bratstvá a v roku 1482 bol pri ladislavskom 
kostole vysvätený aj cintorín. Práve tento prípad však vypovedá o okolnosti, že daný kostol 
naďalej ostával v podriadenom, teda filiálnom, postavení voči farskému Chrámu sv. Alžbety. 
To sa dá zovšeobecniť tiež na ostatné predmestské kostoly, keďže niet správ o ich prípadnom 

140 Napríklad webstránka košickonovoveskej farnosti, podľa ktorej tunajší kostol spomína už „...súpis desiatkov, ktoré 
vyberal pápežský legát Ruffinus pápeža Jána XXII. z Avignonu v rokoch 1317 až 1337...“ Dostupné na internete: <http://
knv.rimkat.sk/view.php?cisloclanku=2005020802>

141 VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny II. Bratislava : SAV, 1973, s. 168; ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia 
Zemplínskej župy. Michalovce : Zemplínska spoločnosť, 2001, s. 471. Rovnako uvádza lokalitu ako Slivník aj slovenská 
edícia SEDLÁK, Vincent. Monumenta Vaticana Slovaciae I.  Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332 – 1337. 
Trnava – Rím : Slovenský historický ústav v Ríme, 2008, č. 423, 830, 1106, 1312.



MESTO 
    DEJINY

a

35

vyňatí spod právomoci mestského farára. Ich majetky spravovalo mesto prostredníctvom 
členov mestskej rady (kostolných otcov).142 Kostoly sv. Leonarda a sv. Ladislava zanikli zrejme 
pri výstavbe novej mestskej fortifikácie od 60. rokov 16. storočia. Stáli teda tesnejšie pri 
pôvodných hradbách v blízkosti vodných tokov (priekopa, Mlynský náhon).

V chotári stredovekého mesta existovalo tiež územie nazývané vinohrady (podhorie) 
Bieleho kostola. Dá sa zrejme lokalizovať na svah nad Hornádom západne od Košickej Novej Vsi, 
pričom pomenovanie pravdepodobne súviselo s tunajšími majetkami košických dominikánov 
z Kláštora Panny Márie. Aj v Košickej Novej Vsi však stál kostol, postavený údajne už v roku 
1297. Tento dedinský chrám sa vôbec neobjavuje v zápisoch týkajúcich sa správy Košíc či 
v testamentoch mešťanov.
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Obr. 1 – Mesto Košice a blízke okolie podľa druhého vojenského mapovania z roku 1819

Doplnky:

1. Špitál sv. Ducha na mieste stredovekého predchodcu.
2. Súčasná Tajovského ulica – v stredoveku Ulica sv. Leonarda podľa LOKŠA, Karol (Ed.). Katalóg ulíc mesta Košice.  
 Košice : Mesto Košice, 2010, s. 82.
3. Ulica sv. Ladislava – dnešná Kmeťova ulica podľa LOKŠA, K. Katalóg ulíc..., s. 91.
4. Tzv. Biele polia podľa katastrálnej mapy Košickej Novej Vsi z roku 1913.
5. Kostol sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi.

Mapa dostupná na internete: <http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html> 
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Marek Walticher (1603 – 1655) a jeho rodina. Kariéra 
prešporského mešťana v kráľovských a palatínskych službách

Frederik Federmayer

Marek Walticher (1603 – 1655) and his family. Career of Pressburg burgher in royal and palatine ministry

This study presents a biography of one of the burgherois origin officials – Marek Walticher. He was a son of 
a merchant born in Pressburg. Marek Walticher came from vicinity of Pressburg Catholic patricians, mainly 
through his mother‘s family. Marek Walticher ś career had three periods. Initially he was employed in the 
Hungarian Chamber. Later he moved to the Mikuláš Esterhazy palatine barnyard, where he worked as his 
accountant and then he worked in important position of palatine office clerk. On the top of his career he 
worked as a main royal customs officer in Magyaróvár and he was appointed by monarch as a royal counselor. 
The study also presents detailed genealogical analysis of his family and social contacts of his wider kinship.

Key words: Archontology. 17th century. Officer. Citizens of Pressburg.

Pomoháčske, resp. humanistické obdobie v Uhorsku charakterizovali pomerne veľké 
zmeny v spoločensko-politickom dianí v krajine. Jedným zo zaujímavých fenoménov 16. a 17. 
storočia bol aj postupný prienik elitnej časti meštianskych vrstiev do štruktúr správy krá-
ľovstva. Sprevádzaný bol zvýšeným záujmom mladých ambicióznych meštianskych synov 
o univerzitné vzdelanie, ktorí následne hľadali kariérne uplatnenie v rôznych úradníckych 
a vzdelaneckých povolaniach. Mešťania prejavovali záujem nielen o posty mestských úradní-
kov, notárov, učiteľov, kazateľov, advokátov, lekárov, lekárnikov či zemepanských úradníkov, 
ale čoraz častejšie nachádzali uplatnenie aj v úradoch kráľovskej správy, ktoré dovtedy boli 
vyhradené predovšetkým príslušníkom šľachty. Priaznivé podmienky im utvorili najmä v novej 
uhorskej metropole Prešporku, kde začali pôsobiť viaceré nové kráľovské úrady moderného 
byrokratického typu. Tie hľadali svojich zamestnancov prioritne na základe ich znalostí a nie 
podľa stavovského pôvodu. Dôležitou metódou historického objasnenia vyššie spomínaného 
fenoménu môže byť aj podrobný archontologicko-biografický výskum kariér úradníkov 
meštianskeho pôvodu. Nazdávame sa, že takýto výskum treba kombinovať aj s podrobnou 
genealogickou analýzou, pretože práve osvetlenie rodinných a príbuzenských väzieb nám 
dokáže osvetliť mnohé spoločenské prepojenia ovplyvňujúce kariéry a kariérne postupy 
spomínaných úradníkov.1

Jedným z prešporských rodákov meštianskeho pôvodu, ktorý sa uplatnil v kráľovských 
úradoch v zložitom pomoháčskom období, bol aj Marek Walticher. Ide o pomerne málo známu 
osobnosť, ktorá doposiaľ nebola podrobnejšie historicky preskúmaná.2 životný príbeh tohto 

1 FEDERMAYER, Frederik. Leopold Peck (1560 – 1625) uhorský kráľovský pokladník a jeho rodina. In CZOCH, Gábor 
(Ed.). Kapitoly z  dejín Bratislavy. Bratislava : Kalligram, 2006, s.  150-194; FEDERMAYER, Frederik. Gašpar Partinger 
(† 1630). Osudy a kariéra kráľovského úradníka na prelome 16. a 17. storočia. In KLIMEKOVÁ, Agáta – AUGUSTíNOVÁ, Eva 
(Eds.). Ján Jessenius. Slováci na panovníckych dvoroch. Martin: SNK, 2012, s. 220-236.

2 Niektoré genealogicko-biografické údaje o  rodine a  osobe Marka Waltichera sme publikovali v  našej práci 
o  obyvateľstve Prešporka v  prvej polovici 17.  storočia: FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka. Genealogický 
rozbor a  topografia mesta podľa súpisu z  roku 1624. Bratislava : Monada, 2003, s.  61-62. Základné údaje o  jeho 
kariére v kráľovských službách spomína: FALLENBÜCHL, Zoltán. Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi 
Magyarországon. Budapest : Osiris, 2002, s. 342-343.

vol. 2, 2013, 2, pp.  38-62
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úradníka však stojí za pripomenutie, pretože je pozoruhodným príkladom spoločenskej eman-
cipácie meštianskych vrstiev v ranonovovekom Uhorsku. Spracovanie jeho biografie zároveň 
dokazuje vyššie spomínanú aktuálnosť intenzívnejšieho využívania vedeckej genealógie 
v historických výskumoch.

Prešporské mestské elity a proces ich zmien v pomoháčskom období
Marek Walticher sa narodil 16. apríla 1603 vo vtedajšom uhorskom hlavnom meste ako syn 

Matúša Waltichera v jeho druhom manželstve s Katarínou Sunnleitnerovou.3 Walticherovci, 
nazývaní v prameňoch nezriedka aj priezviskom Waltinger, neboli domácim prešporským 
rodom. V meste sa objavili až koncom 16. storočia práve v osobe Markovho otca.4 Matúš 
Walticher bol bohatým obchodníkom a majiteľom lodí na Dunaji.5 V meste patril k váženým 
a úspešným občanom, avšak na správe mesta sa priamo nepodieľal. Zato Markova matka 
Katarína Sunnleitnerová, dcéra Augustína Sunnleitnera a Anny Pernheimerovej, pochádzala 
z rodov domácich prešporských patricijských elít, ktoré v 16. storočí ovládali hospodárstvo, 
politické dianie a správu mesta. Jej starý otec Ján Pernheimer († cca 1547) bol dlhoročným se-
nátorom mesta, zvoleným mešťanostom (1538 – 1540, 1544, 1547) a richtárom (1545 – 1546).6 

Keďže Pernheimerovci v druhej polovici 16. storočia vymreli, sobášom Markových rodičov 
(cca 1599/1600) sa Walticherovci stali jednými z dedičov po tomto vplyvnom meštianskom 
rode. Získali dokonca polovicu starého pernheimerovského domu v meste, ktorý sa potom 
v 17. storočí stal ich rezidenciou. Dom stál na Ventúrskej ulici, hneď vedľa tzv. Starej mincovne, 
teda v jednej z najlukratívnejších častí mesta, kde mali svoje rezidencie poprední mešťania 
a bohatí šľachtickí úradníci kráľovských úradov.7

Walticherovci sa teda na prelome 16. a 17. storočia začlenili medzi prešporské mestské 
elity a stali sa tak súčasťou výrazných zmien, ktorými vtedy prechádzala táto komunita. Od 
druhej tretiny 16. storočia môžeme v Prešporku pozorovať obmenu v zložení mestských elít. 
Viacero rodov, ktoré mali od neskorého stredoveku až do polovice 16. storočia popredné 
postavenie v meste, ako napr. Meixnerovci, Gailsamovci, Kleeovci, Thailnkäsovci, Reichenthal-
lerovci či spomínaní Pernheimerovci, sa prestali objavovať v dôležitých mestských úradoch. 
Postupne vymierali, schudobneli alebo sa z mesta vysťahovali. Ich miesto obsadili nielen 
iné domáce prešporské rody, ako napr. Raidtovci, Aichingerovci, Lauserovci, Köglovci, Maura-
chovci, Eisenreichovci, či rody z okolitých uhorských miest ako Tuzenthallerovci, Segnerovci, 
Offnerovci, Wenzelovci či Gillighovci, ale tiež úplne nové rody cudzieho pôvodu. V rokoch 

3 V  skutočnosti ide o  dátum jeho krstu, podľa záznamu z  matriky pokrstených farnosti Sv. Martin. Archív mesta 
Bratislavy (ďalej AMB), fond (ďalej f.) Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, Sv. Martin, r. k. matrika pokrstených, inv. č. 154.

4 Pôvod Walticherovcov (Waltingerovcov) nie je známy, nenašli sme ho zatiaľ spomenutý v  žiadnom prameni. 
Nevieme ani, či do uhorskej metropoly prišli z  cudziny alebo z  niektorého iného uhorského mesta. Známy je len 
rod s  menom Baltinger, ktorý patril k  elitným patricijským rodom v  ríšskom meste Ulm. Istou stopou môže byť tiež 
zmienka o obchodníkovi Šebastiánovi Waltingerovi, ktorý v polovici 16. storočia pôsobil v moravskom Olomouci, alebo 
rovnomenný rod, ktorý žil od 15. storočia v hornorakúskom Linci. FRANK, Karl Friedrich von. Standeserhebungen und 
Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichische Erblande bis 1806, sowie kaiserlich österreichische bis 1823 
mit einigen Nachträgen zum Alt-österreichischen Adels-Lexikon 1823 – 1918. Zv. I., Schloss Senftenegg : Selbstverlag, 
1967, s. 48; ČERMÁK, Miloslav. Olomoucká řemesla a obchod v minulosti. Olomouc : Memoria, 2002, s. 47.

5 V niektorých pramenných zmienkach je označovaný aj krstným menom Matej.

6 AMB, f.  Mesto Bratislava (ďalej MB), Magistrátny protokol 2a. 2, 2a. 3, záznamy o  voľbách do magistrátu, vždy 
k 24. aprílu. Porovnaj: TÓZSA-RIGÓ, Attila. A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. In Fons, 2007, roč. 
14, č. 2, s. 271.

7 Druhá časť pernheimerovského domu prešla na vzdelaného šľachtica, advokáta Krištofa Gadolta († 1601), manžela 
Marty, druhej dcéry richtára Jána Pernheimera a ich dedičov. AMB, f. MB, Protokol testamentov 4n. 5, s. 186; AMB, f. MB, 
Magistrátny protokol 2a. 3, s. 116, 2a. 6, s. 463.; FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 61-62.
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vlády Ferdinanda I. a jeho syna Maximiliána II. sa v novej uhorskej metropole usadzovali vo 
veľkom počte cudzinci predovšetkým z dedičných habsburských rakúskych a juhonemeckých 
krajín.8 Išlo o remeselníkov, obchodníkov, umelcov, ale v neposlednom rade aj o vzdelancov, 
ktorí prichádzali do Uhorska za kariérou a uchádzali sa tu o miesto v novovzniknutých krá-
ľovských úradoch. Personálnu politiku v uhorskej kráľovskej správe totiž výrazne oplyvňovali 
viedenské dvorské úrady, ktoré sem dosadzovali osoby ríšskeho pôvodu. Títo meštianski 
a šľachtickí vzdelanci sa v Prešporku trvalo usadili a splynuli s miestnym patriciátom. Mnohé 
nové prešporské patricijské rody, ktoré v pomoháčskom období získali posty v mestskej správe, 
mali práve takýto pôvod, napr. Saiberlichovci prišli z Viedne, Schrembserovci z Viedenského 
Nového Mesta, Karnerovci zo Salzburgu, Peckovci boli pôvodne familiári na arcivojvodskom 
viedenskom dvore, Lerchenfelderovci z Regensburgu pochádzali od Juraja Lerchenfelde-
ra, ktorého panovník v roku 1536 poveril správou prešporského tridsiatkového colného 
obvodu, Liechtenpergerovci zase od absolventa Viedenskej univerzity, Rakúšana Gašpara 
Liechtenpergera, ktorý sa okolo roku 1550 stal kontrolórom tridsiatkovej stanice v Stupave.9 
Nová uhorská metropola bola tiež cieľom mladých absolventov univerzít, osobitne z blízkej 
Viedne, ktorí tu hľadali možnosti kariéry. Stojí za zmienku, že takmer každý prešporský 
mestský notár 16. storočia bol absolventom Viedenskej univerzity. Najvýznamnejší z nich, ako 
Tomáš Entzenweiss z Viedne, Heinrich Schödl zo Stuttgartu, Ján Cellarius z Ulmu či Felicián 
Schmugger z Kraňska sa tu aj trvalo usadili a stali sa zakladateľmi popredných patricijských 
rodov, ktoré ovplyvnili správu a politiku mesta v 16. a 17. storočí.10

Proces zmien v zložení prešporských elít nadobudol v poslednej štvrtine 16. storočia 
mimoriadnu dynamiku, keď došlo fakticky k ich úplnej výmene. Najlepšie to vyjadruje štatis-
tika. Medzi rokmi 1570 – 1600 boli zvolení členovia prešporského senátu z celkovo 37 rodov, 
z nich však len 5 rodov malo svojich zástupcov v senáte aj pred rokom 1530. Teda začiatkom 
17. storočia senát a správu mesta už držali úplne iné rody ako na začiatku predchádzajúceho 
storočia. Išlo o osoby čiastočne z domácich prešporských meštianskych rodov, z veľkej časti 
však z potomkov cudzincov uhorského a ríšskeho pôvodu, ktorí sa až počas 16. storočia 
usadili v uhorskej metropole. Jediné čo sa vôbec nezmenilo v tomto spoločenstve, bolo jeho 
národnostné zloženie. Celé 16. storočie až do prvej tretiny 17. storočia správu mesta (posty 
richtára, mešťanostu, kapitána, notára, senátorov a ďalšie významnejšie úrady) ovládali takmer 
výlučne osoby a rody nemeckého pôvodu, ktoré v súkromnom a úradnom styku používali 
nemecký jazyk.11 Tým nechceme tvrdiť, že v uhorskej metropole nežili v tomto období medzi 
najbohatšími spoločenskými vrstvami mesta aj osoby maďarského, slovenského, chorvátskeho 

8 FEDERMAYER, Frederik. Pôvod, etnická a náboženská štruktúra prešporského patriciátu v 17. storočí. In Historické 
štúdie, 1999, roč. 40, s. 177-185; FEDERMAYER, Frederik – DUCHOň, Michal. Svätojurské rody v pomoháčskom období. In 
TURČÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209 – 2009. Svätý Jur : Mestský úrad, 2009, s. 149-160. 

9 FEDERMAYER, F. Leopold Peck..., s. 150-159; FEDERMAYER, Frederik. Prešporský richtár Liechtenperger a jeho rodina. 
Genealogicko-biografická analýza. In Bratislava : Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2012, XXIV, s. 53-62; KAZIMíR, Štefan. 
K vývoju colnej agendy na Slovensku v 16. a 17. storočí. In Slovenská archivistika, 1976, roč. XI., č. 1, s. 52-53.

10 Bližšie o  ich kariérach: FEDERMAYER, Frederik: Genealogický pohľad na prešporských mestských notárov druhej 
polovice 16. storočia. In Historica : Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2005, roč. 46, s. 99-132.

11 Nemecká dominancia mestských elít uhorskej metropoly Prešporka počas 16. storočia stojí v protiklade k zloženiu 
mestských elít v  dvoch ďalších najvýznamnejších uhorských kráľovských mestách – Trnave a  Košiciach, v  ktorých už 
správu mesta z veľkej časti prevzali domáce meštianske rody uhorského pôvodu a maďarskej, chorvátskej či slovenskej 
etnicity. NÉMETH, István. Kassa város archontológiája : Bírák, belső és külső tanács 1500 – 1700. Budapest : Szentpétery 
Imre Történettudományi Alapítvány, 2006. 326 s.; JANKOVIČ, Vendelín. Ideové a spoločenské pomery v Trnave za sto 
rokov pred založením univerzity. In ŠIMONČIČ, Jozef (Ed.). Trnava 1988 : Zborník materiálov z konferencie Trnava 1238 – 
1988. Bratislava : Obzor, 1991, s. 44-88; KAZIMíR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1849. In ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, 
Jozef (Eds.). Dejiny Trnavy. Bratislava : Obzor, 1989, s. 100-103.
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či českého pôvodu. Išlo však o šľachticov, ktorí pôsobili v tunajších kráľovských úradoch či 
na dvoroch krajinských hodnostárov a nijako sa nezapájali do správy mesta.12 Väčšina z nich 
ani nebola mešťanmi mesta a tak ich nemôžeme zaradiť medzi prešporskú mestskú elitu. 
Národnostne pestrejšie boli samozrejme chudobnejšie vrstvy prešporského obyvateľstva, 
tie však nemali dosah na reálny výkon správy mesta a vo voľbách dokázali presadiť svojich 
kandidátov len na menej významné posty zamestnancov mesta.

Počas 16. storočia došlo v prostredí osôb radiacich sa k prešporskej mestskej elite aj k ďal-
ším zmenám. Sprievodným javom ich spoločenskej emancipácie bol záujem o nobilitáciu. Po-
kiaľ do roku 1550 bol šľachtický stav u miestnych patricijov skôr výnimkou a spomedzi tri-
nástich členov mestského senátu sa ním mohli hrdiť len dvaja – traja senátori, tento stav sa 
začal rýchlo meniť.13 Vzostup spoločenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho výz-
namu mesta ako uhorskej metropoly, ako aj postupný prienik miestnych elít do kráľovských 
služieb viedol k zvýšenej snahe prešporských patricijov o šľachtický stav. Zdá sa, že panov-
nícky dvor bol tomuto procesu naklonený, pretože medzi rokmi 1570 – 1600 získali nobili-
tu formou armálnej listiny takmer všetky prešporské patricijské rody. Od 90. rokov 16. sto-
ročia už zasadali v mestskom senáte len nobilitovaní mešťania. Ak za senátora výnimočne 
zvolili mešťana bez titulu, obvykle aj on počas výkonu funkcie dosiahol nobilitu. Počet tak-
to nobilitovaných rýchlo rástol. Napríklad súpis z roku 1597 zaznamenal medzi prešporský-
mi mešťanmi až 79 armalistov.14 Väčšina z nich získala uhorskú nobilitu, časť patricijov, kto-
rí prišli do mesta len počas 16. storočia z rakúskych, nemeckých alebo českých krajín, mala 
ríšsku nobilitu.15 

Na prelome 16. a 17. storočia patrili k prešporským elitám aj Sunnleitnerovci a Waltiche-
rovci. Ani ich proces nobilitácií nemohol obísť. Keďže na súpisoch prešporskej šľachty z rokov 
1594 a 1597 sa ešte nespomínajú, je pravdepodobné, že nobilitu získali až okolo roku 1600.16 
Predpokladáme, že oba rody požiadali o ríšske šľachtictvo. Dátum vydania nobilitačných 
privilégií pre tieto rody nepoznáme, upresniť ho však môžeme podľa erbových pečatí členov 
rodu. Na základe sfragistického výskumu vieme, že Augustín Sunnleitner ešte v roku 1566 
pečatil s meštianskym osobným znakom.17 Jeho syn Zachariáš Sunnleitner však už v roku 
1605 pečatil so šľachtickým erbom, neskôr v roku 1619 dokonca s polepšeným šľachtickým 
erbom.18 Tento šľachtický erb, ako aj staršia nobilita Sunnleitnerovcov sa tiež spomína v ar-
málese vystavenom cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom II. v roku 1628 pre uhorského 
hlavného poštmajstra Štefana Bornemiszu a jeho manželku Reginu Sunnleitnerovú, ktorým 
im potvrdil staršiu nobilitu a udelil polepšený erb.19 Šľachticmi sa stali aj Walticherovci. Matúš 

12 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 36-37.

13 Medzi výnimočné prešporské patricijské rody, ktoré získali nobilitu pred rokom 1550, patril rod Klee, ktorý dostal 
v roku 1530 privilégium od Ferdinanda I. FRANK, Karl Friedrich von. Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche 
Reich und die Österreichische Erblande bis 1806, sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum Alt-
österreichischen Adels-Lexikon 1823 – 1918. Zv. III., Schloss Senftenegg : Selbstverlag, 1972, s. 37.

14 AMB, f. Magistrát mesta Bratislava (ďalej MG-Bratislava), Spisy, škatuľa (ďalej šk.) 56, lad. 34, num. 6.

15 Ríšskymi šľachticmi boli napríklad Liechtenpergerovci (od roku 1559), Karnerovci (od 1582) či Schrembserovci. 
FRANK, K. F. Standeserhebungen…, Zv. III, s. 9, 139; Zv. IV., s. 272.

16 AMB, f. MG-Bratislava, Spisy, šk. 56, lad. 34, num. 6; AMB, f. MB, Listy a listiny, inv. č. 8448.

17 AMB, f. MB, Listy a listiny, inv. č. 7475.

18 AMB, f. MB, Spisy, šk. 51, lad. 33, num. 9, šk. 75, lad. 42/V.

19 ÁLDÁSY, Antal. A Magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei. Zv. I.-II. Budapest : Magyar nemzeti múzeum 
könyvtár, 1904, s. 139-140.



MESTO 
    DEJINY

a

42

Walticher prvýkrát pečatil so šľachtickým erbom v roku 1603.20 V tom roku už vystupuje aj 
ako splnomocnenec panovníka tzv. homo regius.21 S rovnakým erbom ako jeho otec potom 
celý život pečatil aj Marek, ktorého navyše v roku 1643 zapísali aj do súpisu prešporských 
šľachticov.22 Erb Walticherovcov tvoril v štíte na pažiti stojaci doprava obrátený grif držiaci 
v pravom prednom pazúre dole smerujúci šíp. Nad štítom je turnajská prilba s korunkou 
a prikrývadlami. Klenot tvorí od pása vyrastajúci grif so šípom.

Sirota z rodiny katolíckych patricijov
Vráťme sa ale k biografii Marka Waltichera. Hoci z vyššie uvedeného je zrejmé, že sa narodil 

ako nobilitovaný mešťan a príslušník vplyvných prešporských elít, jeho detstvo nebolo ideálne. 
Veľmi skoro sa totiž stal úplnou sirotou. Vyrastal bez matky, ktorá náhle zomrela, keď mal 
len niekoľko mesiacov, navyše tehotná v očakávaní ďalšieho dieťaťa. Marek nemal ani veľa 
súrodencov, pretože jeho rodičia sa brali už vo vyššom veku ako vdovci. Z testamentu jeho 
matky sa dozvedáme, že mal len jedného o čosi staršieho brata Martina.23 Z iných zdrojov sme 
informovaní aj o ďalšom staršom bratovi Andrejovi Walticherovi, ktorého mal jeho otec ešte 
v prvom manželstve s Magdalénou Weberovou. Tieto zmienky spomínajú tiež nevlastných 
nepokrvných bratov Jána a Filipa Fischerovcov, ktorí boli synmi spomínanej Magdalény Webe-
rovej z jej prvého manželstva.24 Zdá sa však, že obaja Markovi starší bratia zomreli v detskom 
alebo mládeneckom veku, pretože neskôr sa už nikdy nespomínajú. Naopak, nevlastní bratia 
Fischerovci a ich potomkovia žili v Prešporku počas celého 17. storočia. S Walticherovcami 
a osobitne s Markom však neudržiavali bližšie kontakty, azda aj pre svoju rozdielnu konfesiu. 
V tejto štúdii ich však ešte spomenieme.

Výchovu Marka, ako neskoršieho jediného dediča prešporských Walticherovcov, spočiatku 
prevzal jeho otec, ktorý sa opäť oženil. Tento stav však trval len pár rokov, pretože živiteľ 
rodiny zakrátko zomrel.25 Po roku 1607 nastala v bývalej pernheimerovskej rezidencii na 
Ventúrskej ulici zaujímavá situácia. Majiteľmi domu ostali dvaja maloletí chlapci – siroty, 
Ladislav, syn nebohého Krištofa Gadolta, a Marek, syn práve zosnulého Matúša Waltichera. Išlo 
o vnuka a pravnuka richtára Pernheimera. Podiel na dome mala aj Markova macocha, posledná 
manželka jeho otca.26 Je veľmi pravdepodobné, že v tejto situácii dohľad nad ďalšou výchovou 
Marka prevzal jeho ujec Zachariáš Sunnleitner, jeho jediný dospelý mužský príbuzný v meste. 
Sunnleitnerovci bývali neďaleko, ich dom stál za rohom na Prepoštskej ulici.27

20 AMB, f. MB, Listy a listiny, inv. č. 8914. V tejto súvislosti treba spomenúť, že rod ulmských patricijov Baltingerovcov 
získal potvrdenie ríšskej nobility v roku 1552. FRANK, K. F. Standeserhebungen…, Zv. I, s. 48.

21 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly (ďalej HMBK), capsa 18, šk 33, 
fasc. 3.

22 AMB, f. MB, Spisy, šk. 91, fasc. B.

23 SNA, f. HMBK, capsa 65, fasc. 2.

24 AMB, f. MB, Protokol testamentov 4n. 6, s. 68; pozri aj: Magistrátny protokol 2a. 6, s. 396.

25 Keďže sa matrika zomretých prešporskej katolíckej farnosti zo 17.  storočia nezachovala, nevieme presný dátum 
úmrtia Matúša Waltichera. Zomrel pravdepodobne v roku 1606, dovtedy sa spomína medzi prísažnými mešťanmi mesta. 
Z roku 1607 je v matrike krstených záznam o Kataríne, Matúšovej vdove. AMB, f. MB, Gennanten Buch 2b. 1, s. 51. AMB, 
f. Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, r. k. farský úrad sv. Martina, matrika , s. krstených (1601 – 1614), inv. č. 154.

26 Matúšova vdova Katarína sa spomína ešte aj v rokoch 1622 a 1624. Pravdepodobne sa na ňu vzťahuje aj zmienka 
o istej 86-ročnej prešporskej vdove Kataríne Baltingerovej z roku 1649. SNA, f. HMBK, Aktový materiál, šk. 31, fasc. 5, 
capsa 22, fasc. 9; FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 19.

27 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 69-70.
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Zachariáš bol vplyvným mešťanom mesta a členom volenej obce mesta (širšej mestskej 
rady).28 Po predkoch patril k elitám mesta, v tomto období pravdepodobne očakával, že ho 
zakrátko zvolia aj do senátu. Senátorské miesta boli síce každoročne volené, ale v skutočnosti 
išlo o doživotné posty, takže sa volilo len na miesta po zomretých a odstúpených senáto-
roch.29 Navyše v meste sa postupne medzi patriciátom vytvorili určité rodinné zoskupenia, 
ktoré trvalo obsadzovali senátorske miesta. Posty v senáte, ale napríklad aj posty richtárov, 
sa stali fakticky takmer dedičné v týchto rodinných zoskupeniach.30 Keďže Zachariáš bol 
jediným dospelým pokrvným dedičom richtára Jána Pernheimera, celkom oprávnene mohol 
ako zvolený člen obce – tzv. Gennanter Bürger, ašpirovať na senátorské miesto, ktoré kedysi 
„patrilo“ Pernheimerovcom. Situácia a spôsoby voľby sa však oproti stavu z polovice 16. sto-
ročia v niečom radikálne zmenili. V prešporskom meštianstve a osobitne v prešporských 
mestských elitách totiž došlo v tomto období ešte k jednému zásadnému procesu – zmene ich 
konfesionality. Po dlhšom období sympatizovania s reformáciou a istej snahe o kompromis, 
prešla na prelome 16. a 17. storočia absolútna väčšina rodov prešporských senátorov už 
otvorene k protestantizmu.31 Takto sa rozhodli najvýznamnejšie a najbohatšie rody richtárov 
a mešťanostov, ako boli Maurachovci, Cellariovci, Partingerovci (erb s grifom), Schödlovci, 
Segnerovci, či Heindlovci, ktorých potom hromadne nasledovali ďalší mešťania.

Napriek tejto dominancii protestantov, ich situácia v meste nebola vôbec ideálna. Pre-
šporské evanjelické meštianstvo nemohlo slobodne vyznávať svoju vieru a na bohoslužby 
muselo chodiť mimo mesta do domov a kostolov protestantských šľachticov. Až v roku 1606 
po podpísaní tzv. viedenského mieru sa mešťania odvážili preniesť svoje bohoslužby aj do 
mesta, do Armprusterovského domu na námestí. Farský Kostol sv. Martina, ako aj ďalšie kostoly 
v meste však aj naďalej ostali v rukách katolíkov. Menšinoví katolíci sa totiž mohli v uhorskom 
hlavnom meste oprieť o veľmi vplyvných patrónov – uhorských miestodržiteľov sídliacich 
v metropole, prepošta a kapitulu, prefekta Uhorskej komory, vojenskú moc Pálffyovcov, 
ktorí boli hradnými kapitánmi, a samozrejme o blízky panovnícky dvor vo Viedni. Katolícki 
hodnostári, ale aj viedenský dvor sa snažili všemožne brániť šíreniu reformácie v meste, 
nakoniec aj priamym zákazom bohoslužieb, avšak po záveroch snemu z roku 1608 museli 
dočasne ustúpiť a prenechať možnosť evanjelikom zvoliť si mestských kazateľov a postaviť 
si kostoly.32 Tieto spory o bohoslužby však medzi protestantskými a katolíckymi mešťanmi 
a obyvateľmi uhorskej metropoly vyhĺbili dovtedy nevídanú priepasť nedôvery, ktorá sa 
odrazila aj vo vzájomných rodinných a spoločenských vzťahoch počas celého 17. storočia.

Konfesionálny zápas v uhorských mestách sa však neviedol len o mestské fary, ale aj 
o mestské rady. Tu zase vzhľadom na svoju početnosť mali protestanti aspoň spočiatku 
navrch. Evanjelici po roku 1600 úplne ovládli mestskú správu a nemali záujem, aby katolíci 
získali významnejšie posty v správe mesta. V tomto období medzi prešporskými mešťanmi, 
najmä medzi tými bohatšími, ostalo skutočne už len zopár katolíkov. Išlo najmä o rodinu 

28 V roku 1591 bol mestským výbercom daní na Michalskej ulici. AMB, f. MB, Komorské knihy, K 170, s. 18.

29 ŠPIESZ, Anton. Bratislava v  18.  storočí. Tatran : Bratislava, 1987, s.  48-50; LENGYELOVÁ, Tünde. Radnica – miesto 
rozhodnutí a riadenia mesta. In RUSINA, Ivan a kol. Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava : 
Slovenská národná galéria; Slovart, 2009, s. 194-195.

30 Pozri genealogickú tabuľku rodinného prepojenia prešporských richtárov v 16. a 17. storočí: FEDERMAYER, F. Rody 
starého Prešporka..., s. 42.

31 Bližšie o tomto procese: SCHRÖDL, Jozsef. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története I. Pozsony : Az Ág. Hitv. 
Evang. Egyházközség Kiadása, 1906. 989 s.

32 KAMENICKÝ, Miroslav. Náboženský zákon z roku 1608 a Bratislava. In Historické štúdie, 1999, roč. 40, s. 159, 160, 
163, 166.
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zosnulého richtára Juraja Eisenreicha, Partingerovcov (erb s jednorožcom), Kainwaldovcov 
a aj nami spomínané príbuzenstvo Marka, čiže vyššie spomínané rody Sunnleitner, Gadolt 
a Walticher. Zotrvávanie na katolicizme, a teda otvorené vyčlenenie sa z väčšinovej komunity 
znamenalo pre tieto rody isté spoločenské problémy, čo pravdepodobne na svojej kariére 
pocítil aj Markov ujec Zachariáš Sunnleitner. Vzhľadom na politickú situáciu a vyhrotené 
konfesijné spory v meste, nemohol v tomto období reálne dúfať, že bude zvolený za senátora, 
hoci o toto miesto mal záujem a ako vyššie spomíname, aj isté „rodové právo“. Jeho kariéra 
sa tak dostala do slepej uličky. Zakrátko ho kariérne predbehol od neho výrazne mladší 
Ján Fischer, nevlastný brat Marka Waltichera, ktorého už v roku 1612 zvolili za senátora. 
Mladému patricijovi, ktorý sa otvorene hlásil za evanjelika, sa, naopak, kariérne možnosti 
v správe mesta otvorili dokorán.33 Opätovnú dynamiku upadajúcemu katolicizmu v hlavnom 
meste však zakrátko priniesol príchod nového arcibiskupa Petra Pázmaňa (Pázmány) v roku 
1616. Jeho kroky viedli nielen k usadeniu jezuitov v meste, budovaniu miestneho katolíckeho 
školstva, ale aj k podpore politických aktivít katolíckych mešťanov. Slabé možnosti uplatnenia 
prešporských katolíkov v správe mesta a ich absencia v mestskom senáte viedli k čoraz 
častejším protestom katolíckej strany. Nakoniec po zásahu vrchnosti a panovníckeho dvora 
došlo v roku 1618 k zvoleniu dvoch katolíkov do senátu, ktorým museli miesto uvoľniť dvaja 
evanjelickí senátori.34 Išlo o prvý zásah štátnej moci do slobodných volieb orgánov mestskej 
správy Prešporka, ktorý sa postupne počas 17. storočia mnohokrát zopakoval, až kým katolíci 
nedosiahli v senáte paritu a dokonca v roku 1671/1672 úplne neovládli senát.35 

Jedným z dvoch nových katolíckych senátorov v senáte z roku 1618 bol aj Zachariáš 
Sunnleitner. Jeho rodina, ku ktorej patril aj Marek, sa tak po dlhšej absencii opätovne dostala 
do správy mesta. To mohla byť šanca do budúcnosti aj pre mladého Waltichera. Pre bližšie 
poznanie jeho biografie sa však musíme vrátiť o pár rokov späť. Okolo roku 1615 už Marek začal 
dospievať. Rozhodnutia o jeho ďalšom smerovaní pravdepodobne robil jeho ujec Zachariáš 
Sunnleitner. Nepochybne prioritným cieľom kariéry patricijských mládencov bolo uchádzať sa 
o platené zamestnanie v mestských službách a následne zisk voleného postu v správe mesta. 
Keďže sa sľubná kariéra v mestských orgánoch pre jeho rodinu a prešporských katolíkov 
všeobecne vtedy ukazovala ako dosť obtiažna, musel rozmýšľať aj o iných možnostiach. Popri 
obchodníckom remesle, v ktorom by Marek mohol nadviazať na aktivity svojho nebohého 
otca, sa však práve pre mladých prešporských katolíkov otvorila úplne iná kariérna cesta – 
pôsobenie v kráľovských službách. V uhorskej metropole bolo vtedy viacero kráľovských 
úradov, ktoré ponúkali mladým vzdelaným katolíkom možnosť uplatnenia sa. Samozrejme, 
získať v nich miesto nebolo jednoduché, avšak Sunnleitnerovci mali v rodine jeden tromf. 
Zachariášova sestra Barbora sa vydala za ríšskeho šľachtica Jakuba von Paara, ktorého bratia 
boli vysokí kráľovskí úradníci v Uhorsku, priamo v hlavnom meste (pozri tabuľku č. 1). Ján 
v. Paar († 1596) a Pompeius v. Paar († 1613) boli hlavnými uhorskými kráľovskými poštmaj-
strami v Prešporku a ich rod dedične držal tento post v Uhorsku.36 Pôvodom taliansky rod 

33 Ján Fischer sa neskôr vypracoval až na posty mestského kapitána a richtára (1622 – 1624). FEDERMAYER, F. Rody 
starého Prešporka..., s. 207.

34 Senát opustil senátor Michal Segner, ktorý zakrátko zomrel, a  formálne aj notár Martin Kessler. SCHRÖDL, 
A. A pozsonyi ág..., s. 140-141.

35 Bližšie o zápase katolíkov o mestskú radu: 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. Katowice : Instytut historii Uniwersytetu Ślaskiego w  Katowicach; Ostrava : Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 357-372.

36 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 285.
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Paarovcov patril k oddaným habsburským služobníkom s prístupom do dvorského viedenského 
prostredia.37 V Uhorskom kráľovstve mal veľké zásluhy na budovaní tunajšieho poštovníctva.38 
Zachariáš Sunnleitner tak cez týchto svojich švagrov prenikol aj do komunity prešporských 
kráľovských úradníkov, ktorá bola ináč dosť uzatvorenou spoločenskou skupinou v metropole. 
Je veľmi pravdepodobné, že práve tieto kontakty umožnili Zachariášovi uvažovať o perspektíve 
kariéry v kráľovských službách pre svojho mladého synovca. Podmienkou služby v kráľovských 
úradoch však bolo dobré vzdelanie, a teda aj značné náklady so štúdiom.

Keďže v tomto období nebolo v Prešporku okrem miestnej kapitulskej školy žiadnej vyššej 
katolíckej školy, musel Marek Walticher z dôvodu štúdia už v pomerne mladom veku opustiť 
rodné mesto. Našťastie, v blízkej Viedni bola možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu 
a ďalej na univerzite. Marek tu začal študovať a v roku 1617 ho zapísali do matrík Viedenskej 
univerzity. V ročníku nebol z Prešporka sám, spoločne s ním tam študoval aj ďalší prešporský 
rodák Ján Korbely (Corbelius).39 Túto osobu si treba zapamätovať, ešte sa s ňou v Markovej 
biografii stretneme. Štúdium prešporských mládencov vo Viedni nebolo ničím nezvyčajným. 
Práve naopak, mnohí ho uprednostňovali, pretože pre nich nebolo veľmi vzdialené, a teda tak 
finančne náročné a bola tu tiež možnosť získať kontakty na dvorské prostredie. Viedenské 
univerzitné matriky zachytili v týchto rokoch aj iných prešporských patricijských mládencov – 
Tobiáša Götzela (1611), syna prešporského richtára Zachariáša Götzela, Rudolfa Pecka (1614), 
syna Leopolda Pecka, radcu Uhorskej komory a vnuka Krištofa Pecka, prešporského senátora, 
či Štefana Partingera (1614), synovca prešporského richtára Mateja Partingera.40 Viacerí 
z nich istotne študovali s cieľom získať neskôr prácu v kráľovských (dvorských) službách.41

Kariérne začiatky v Uhorskej komore
Dobu, kedy Marek Walticher študoval vo Viedni, nepoznáme. V jeho rodnom Prešporku 

však zakrátko došlo k viacerým dôležitým udalostiam. Jedna sa ho dotýkala osobne. V roku 
1619 mu zomrel ujec Zachariáš Sunnleitner, v ktorom stratil nielen významného patróna, ale 
najmä blízkeho rodinného člena. Zachariáš zanechal dve dcéry a maloletého syna Krištofa. 
Našťastie jeho najstaršia dcéra Judita Sunnleitnerová sa už v roku 1610 vydala za šľachtica 
Juraja Breusa Ottaucia mladšieho, pôvodom z Chorvátska, ktorý sa po roku 1619 stal no-
vou neoficiálnou hlavou rodiny. Juraj bol synovcom záhrebského kanonika Juraja Ottaucia 
staršieho a mal dobré kontakty na uhorský katolícky klér. Do uhorského hlavného mesta sa 
dostal pravdepodobne cez blízkych príbuzných, záhrebskú rodinu Fulčičovcov, ktorej člen 

37 Paarovci už v roku 1531 získali potvrdenie ríšskeho titulu slobodných pánov a v roku 1574 potvrdenie uhorského 
šľachtického stavu. Postupne získali titul dedičných poštmajstrov vo väčšine habsburských dedičných krajín. KIRNBAUER 
v.  ERZSTÄTT, Johann. J.  Siebmacher´s grosses und allgemeines Wappenbuch. Niederoesterrichischer Adel. I.  (Abteilung 
A-R). Bauer und Raspe : Nürnberg, 1909, s. 325; WURTH, Rudiger. Die Familie Paar und das habsburgisch-erbländische 
Postwesen. In WURTH, Rudiger (Ed.). Zwei Jahrtausende Postwesen. Halbturn : Organisationsgemeinschaft Schloss 
Halbturn, 1985, s. 132-152.

38 VARGA, Alexander. Prvé storočie organizovaného poštovníctva na Slovensku 1528 – 1624. In Sborník Postovního 
muzea. Praha : Postovní museum, 1982, s. 76-93; podrobnejšie o problematike: DRAGOUN, Václav. K dějinám starého 
poštovnictví na Slovensku. In Československá pošta – telegraf – telefón. Praha : Československá poštovní unie, 1922 – 
1927, roč. 4-9.

39 Ján Korbely-Corbelius bol tiež prešporským katolíkom, jeho rodina bola naviazaná na miestny klérus. Jeho brat 
bol kostolníkom na fare sv. Martina, samotný Ján tiež na fare v mladosti dlhé roky pracoval, ako o tom neskôr napísal 
vo svojom testamente. V  univerzitných matrikách mládencov zapísali nasledovne: Joannes Koerbelius Posoniensis 
Ungarus, Marcus Walticher Posoniensis Ungarus. GALL, Franz. Die Matrikel der Universität Wien, IV. (1579 – 1659). Wien : 
Böhlau, 1961, s. 104; FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 85.

40 GALL, F. Die Matrikel..., s. 85, 94, 95; FEDERMAYER, F. Leopold Peck..., s. 172.

41 Štefan Partinger sa napríklad neskôr stal expedítorom Dvorskej komory. SNA, f. HMBK, autentický protokol č. 29, s. 665.
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a Jurajov ujec, vzdelaný lekár Dr. Pavol Fultitius († 1607) bol dlhé roky prešporským mestským 
lekárom.42 Juraj Ottaucius ml. sa v Prešporku rýchlo etabloval. Spočiatku pôsobil ako provizor 
prešporských klarisiek (1613 – 1616), neskôr mu ponúkli miesto v Uhorskej komore, kde sa 
stal pomocným účtovníkom-koadjuktorom. Napriek tomu, že bol len manželom sesternice 
Marka Waltichera, ich vzťah bol isto bližší, pretože bývali v jednom dome a boli teda aj susedia. 
V roku 1615 totiž Juraj Breus Ottaucius kúpil od Ladislava Gadolta, ktorý sa medzitým stal 
františkánskym kňazom, jeho druhú časť tzv. pernheimerovského domu na Ventúrskej ulici.43

Marek už počas svojho univerzitného štúdia istotne predpokladal, že mu pri výbere ne-
skoršieho zamestnania pomôžu príbuzní. Jeho najväčšou istotou boli nepochybne vplyvní 
Paarovci, hoci ich slávne časy v Prešporku už boli vtedy minulosťou. Poštmajster Pompeius 
Paar v roku 1613 náhle zomrel, pričom zanechal nejasné účtovníctvo a nevyplatené mzdy 
ostatných uhorských poštmajstrov. Svojim synom tak narobil veľké problémy. Ostali síce 
dedičnými uhorskými poštmajstrami, ale keďže boli ešte maloletí, ich post dočasne zastu-
povali hlohovecký poštmajster Mikuláš Skia a bojnický poštmajster Juraj Leo (Oroszlány).44 

Paarovci si však udržali dobré kontakty vo Viedni, kde ich príbuzní, zo štajerskej vetvy, zastá-
vali vysoké posty na panovníckom dvore a o čosi neskôr (1624) sa stali dokonca dedičnými 
hlavnými poštmajstrami vo všetkých habsburských dedičných krajinách.45 Ak teda Marek 
Walticher pomýšľal na kariéru v kráľovských (cisárskych) službách, jeho uplatnenie napríklad 
v kráľovskom poštovníctve mohlo byť celkom reálne. Začiatok jeho kariéry však nakoniec 
skomplikovali úplne iné okolnosti. Počas rokov 1618 – 1619 sa v habsburských dŕžavách 
vyhrotil konfesionálny konflikt. Zakrátko prerástol do otvorenej vojny, ktorá rýchlo zasiahla 
aj Uhorsko. Na obranu záujmov uhorských protestantov vystúpil sedmohradský knieža Gabriel 
Betlen (Bethlen), ktorý sa vojensky a politicky spojil s odbojnými uhorskými stavmi. Na jeseň 
roku 1619 ich vojská takmer bez boja obsadili aj uhorskú metropolu. Časť prohabsburských 
kráľovských úradníkov ušla do Viedne, vrátane oboch mladých synov poštmajstra Pompeia 
Paara, ktorí sa do Uhorska už nikdy natrvalo nevrátili.46 Väčšina však v Prešporku ostala. Už 
z 18. októbra 1619 je zachovaný súpis, ktorý zaznamenal všetkých katolíckych šľachticov, 
úradníkov, prelátov a duchovných, ktorých udalosti zastihli v metropole. Všetci sa pripojili 
k protihabsburskej stavovskej konfederácii, ktorá teraz ovládala metropolu, aj keď je zrejmé, 
že väčšina z nich tak urobila len formálne alebo pod nátlakom. Na dokumente je zapísaný 
aj Markov príbuzný Juraj Breus Ottaucius.47 Prešporok ostal obsadený vojskami uhorských 
stavov a nového zvoleného kráľa Gabriela Betlena necelé tri roky až do mája 1621. Za ten 
čas mesto prežívalo pomerne rušné obdobie. V decembri 1619 bolo miestom zasadania 
uhorského snemu, v októbri 1620 sa tu zase prudko bojovalo, keď ho neúspešne obliehalo 
cisárske vojsko. Habsburgovcami zriadené kráľovské úrady, ako bola napr. Uhorská komora, 
prestali vykonávať svoju činnosť a jej úlohy prebrali noví stavovskí úradníci, samozrejme, 
väčšinou nie katolíci.48 Toto obdobie teda veľmi neprialo začiatku kariéry Marka Waltichera. 

42 AMB, f. MB, Protokol testamentov, 4n. 7, s. 10; SNA, f. HMBK, capsa 1, fasc. 4.

43 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 62, 70; FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 223.

44 DRAGOUN, Václav. K dějinám starého poštovnictví na Slovensku. In Československá pošta – telegraf – telefón, 1925, 
č. 10, s. 182-183.

45 WURTH, R. Die Familie Paar..., s. 133.

46 VARGA, A. Prvé storočie..., s. 91; FEDERMAYER, F. Gašpar Partinger..., s. 226.

47 AMB, f. MB, Spisy, šk. 74, lad. 42/III.

48 Na postoch kráľovských pokladníkov sa vtedy uplatnili niektorí prešporskí šľachtickí patricijovia, ako Leopold Peck 
či Pavol Maurach. FEDERMAYER, F. Leopold Peck..., s. 173-174.
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O jeho osudoch z rokov 1619 – 1621 nevieme zatiaľ nič, dokonca ani to, či bol ešte stále vo 
Viedni, alebo sa už vrátil do rodného mesta. 

Situácia sa pre Marka radikálne zmenila od leta roku 1621. Mesto obsadili vojská cisárskeho 
generála Buquoya a s nimi sa vrátili viacerí cisárski komisári a úradníci, ktorí začali opätovne 
obnovovať habsburskú kráľovskú správu v metropole. Pre mladých katolíckych vzdelancov sa 
naraz začali otvárať nevídané kariérne možnosti. Potrebné však bolo mať správnych „patró-
nov“, ktorí by vedeli funkcie priamo ponúknuť, alebo aspoň sa na správnom mieste prihovoriť. 
V tomto Markovi opätovne priali „rodinné konotácie“, na už vyššie spomínaných Paarovcov. 
Tí sa síce už do mesta nevrátili, ale ich rôzni príbuzní ano. V roku 1621 sa medzi formujúcim 
sa novým prohabsburským kráľovským úradníctvom v Prešporku objavili dvaja katolícki 
šľachtici – Imrich Zkolek a Štefan Bornemisza, zhodou okolností obaja manželia neterí vyššie 
spomínaného nebohého poštmajstra Pompeia v. Paara (pozri tabuľku č. 1). Obaja neboli 
v Prešporku žiadni nováčikovia, v uhorskej metropole pôsobili už aj pred rokom 1619. Imrich 
Zkolek patril k najbližším dvoranom a úradníkom vtedajšieho palatína žigmunda Forgáča. 
Ako jeho osobný tajomník (secretarius palatinalis) viedol jeho kanceláriu.49 V spomenutých 
troch rokoch vojenskej konfrontácie charakterizovala palatína Forgáča nie veľmi konzis-
tentná politika. Často menil svoju vernosť, raz cisárskemu dvoru, inokedy zase Betlenovi. 
V roku 1620 bol na strane uhorských stavov, ktoré si zvolili za panovníka sedmohradské 
knieža. Nasledujúci rok však definitívne prešiel na stranu Ferdinanda II. a tak do obsadenej 
uhorskej metropoly prišiel na strane víťazov.50 Sám však v tom období už veľmi chorľavel, 
mnohé záležitosti prenechával na svojich palatínskych úradníkov, vrátane svojho tajomníka. 
Pokiaľ Imrich Zkolek bol typický kariérny úradník, ktorého prednosťou bolo dobré vzdelanie 
a hlavnou zbraňou pero, jeho švagor Štefan Bornemisza bol úplne iný typ. V čase vojenskej 
konfrontácie pôsobil v teréne. V roku 1621 prišiel do Uhorska s cisárskymi vojskami, v ktorých 
mal na starosti vojenskú poštu. Skúsenosti s ňou získal nepochybne u svojich príbuzných 
Paarovcov. V rokoch 1621 – 1622 pôsobil ako poľný poštmajster so štyrmi podriadenými 
kuriérmi pri armáde grófa Buquoya a po jeho smrti vo vojsku Maximiliána Liechtensteina.51 
Tak Zkolek, ako aj Bornemisza mali v roku 1621 celkom slušné postavenie, aby pomohli svojmu 
mladému príbuznému Markovi Walticherovi k začiatku kariéry. Zakrátko sa však ukázalo, že 
sami v tomto období hľadali ďalší kariérny rast.

Najväčšie možnosti uplatnenia ponúkala v hlavnom meste Uhorská komora. Jej činnosť 
sa plne obnovila v druhej polovici roka 1621. Keďže však niektorí starší úradníci v predchá-
dzajúcich rokoch nepreukázali viedenskému dvoru náležitú vernosť, bol celý úrad postupne 
personálne prebudovaný a ostali tu len preverení úradníci katolíckeho vierovyznania. Vytvorili 
sa aj úplne nové posty, takže v roku 1622 začala komora prijímať nových zamestancov.52 Tieto 
udalosti v Uhorskej komore sa priamo dotkli aj vyššie spomínaného príbuzenstva Marka 
Waltichera a ako sa ukázalo, naštartovali aj jeho kariéru. Ako prvý zmenu pocítil jeho sused 
a príbuzný Juraj Breus Ottaucius, ktorému komora ponúkla post kráľovského tridsiatnika 

49 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 286; Štátny archív (ďalej ŠA) v Trnave, f. Magistrát mesta Trnavy (ďalej 
MMT), Missiles, šk. 52, rok 1620; SNA, f. Archív Bratislavskej kapituly, capsa S, šk. 26, fasc. 1. 

50 NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí. Martin : Osveta, 1980, s. 106-107.

51 DRAGOUN, V. K dějinám starého poštovnictví..., 1926, č. 1, s. 12.

52 Napríklad vedúcim predstaviteľom trnavskej mestskej kancelárie, ktorí zachovali náležitú vernosť viedenskému dvoru, 
ponúkli hneď vysoké posty. V roku 1622 sa trnavský notár Jakub Püspöky stal korunným fiškálom a trnavský podnotár Juraj 
Rakovický (Rakoviczky) podtajomníkom kancelárie Uhorskej komory. Fridrich Hermann, bývalý hlavný účtovník komory sa 
stal komorským radcom. Po jeho smrti tento post získal jeho švagor, pôvodom prešporský patricij Gašpar Partinger, ktorý 
v roku 1619 ako komorský pokladník ušiel do Viedne. FEDERMAYER. F. Gašpar Partinger..., s. 227-228.
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v Pezinku. Vymenovali ho už 17. júna 1621.53 Nasledoval ho Imrich Zkolek, ktorý po smrti 
palatína († 30. júna 1621) bol dočasne bez práce. O katolíckych vzdelancov jeho kvalít však 
bol veľký záujem, takže už 3. júla 1621 bol prijatý za registrátora Uhorskej komory.54 Šancu 
veľkým štýlom využil aj Štefan Bornemisza. V lete roku 1621 viedenský dvor na post pre-
šporského hlavného poštmajstra dosadil Petra Stockmayera. Napriek tomu, že tento Rakúšan 
bol kariérnym poštmajstrom s bohatými skúsenosťami, na poste sa v uhorských pomeroch 
neosvedčil. Nakoniec bol z postu odvolaný, zo zákonného dôvodu, pretože v roku 1622 bol 
snemom prijatý zákon, že úrady v kráľovstve majú obsadzovať len osoby uhorského pôvodu. 
Na jeho miesto ešte v tom istom roku vymenovali Štefana Bornemiszu, ktorému istotne 
pomohli jeho kontakty na vysokých vojenských veliteľov, ale aj na úradníkov Uhorskej komory. 
Vymenovanie domáceho šľachtica na úradný post, ktorý dovtedy pravidelne zastávali ríšski 
šľachtici, vyvolal všeobecné sympatie domácich krajinských hodnostárov, vrátane neskoršieho 
palatína Mikuláša Esterházyho. Tak si Bornemisza post hlavného poštmajstra udržal aj neskôr, 
napriek tlaku rodiny Paarovcov, ktorá si od roku 1624 začala opätovne uplatňovať nárok na 
tento post a riadenie uhorského poštovníctva.55

Nie je prekvapením, že sa na tejto priaznivej vlne zviezol aj mladý viedenský univer-
zitný absolvent Marek Walticher. Aj jemu ponúkli miesto v Uhorskej komore. Od 2. augusta 
1622 vo veku 19 rokov sa stal praktikantom v účtovnom úrade komory. Miesto sa uvoľnilo 
po Jánovi Bakičovi (Bakith), ktorý postúpil vyššie na post pisára. Marek sa neskôr tiež stal 
pisárom a od roku 1625 pomocným účtovníkom.56 Je veľmi pravdepodobné, že mu miesto 
v Uhorskej komore a ďalší kariérny rast v tomto úrade sprostredkoval niektorý z jeho vyššie 
spomínaných príbuzných v komorských službách. Azda ním bol Juraj Breus Ottaucius, ktorý 
v komorskej učtárni predtým sám pracoval. Keďže Uhorská komora bola prioritne úradom 
finančno-ekonomickej správy kráľovstva, jej učtáreň patrila k jej najvýznamnejším oddeleniam 
a mala aj patrične najviac zamestnancov. V čase Markovho príchodu do komory bol na čele 
učtárne komorský radca a hlavný účtovník Fridrich Hermann. Na jej čele stál už od roku 
1602.57 Keďže tento zaslúžilý cisársky diplomat a účastník mierových rokovaní v Mikulove 
bol už starý a chorý, prácu v učtárni v skutočnosti riadil jeho zástupca Ján Dubniczay. Okrem 
neho v učtárni pracovalo niekoľko pomocných účtovníkov-koadjuktorov a notárov (pisárov).58 
Marek Walticher nebol prvý z meštianskych vrstiev, ktorý získal zamestnanie v komorskej 
učtárni. Už aj predtým tu našli uplatnenie mládenci z patricijských rodín uhorských a ríšskych 
miest, ako napr. Pavol Armpruster, Lukáš Zeller, Eliáš Schmoll, Martin Kessler, Wolfgang 
Ernleitner, Tomáš Böhm, Benedikt Sommer, resp. Juraj Klessel.59 Viacerí z nich boli priamo 
prešporskými rodákmi, iných zase mesto z komory povolalo do svojich služieb.60 Výhodou 

53 FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 223.

54 Neskôr sa stal podtajomníkom Uhorskej komory. FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 293.

55 DRAGOUN, V. K dějinám starého poštovnictví..., 1926, č. 1, s. 13; DRAGOUN, V. K dějinám starého poštovnictví..., 1926, 
č. 2, s. 29-30.

56 FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 43, 342; SNA, f. HMBK, Aktový materiál, šk. 31, fasc. 6.

57 FEDERMAYER, F. Gašpar Partinger..., s. 224.

58 Podrobnejšie o  komorskej učtárni a  kompetenciách jej zamestnancov: NAGY, István – F.  KISS, Erzsébet. A  Magyar 
Kamara és egyéb kincstári szervek. Budapest : MOL, 1995, s.  22-23; EMBER, Gyöző. Az újkori magyar közigazgatás 
története. Budapest : MNM, 1946, s. 138-142; ACSÁDY, Ignác. A pozsonyi és szepesi kamarák 1565 – 1604. Budapest : 
Magyar Tudományos Akadémia, 1894, s. 56-61.

59 Zoznamy pracovníkov komorskej účtárne v 16. a 17. storočí: EMBER, G. Az újkori magyar..., s. 133-134; FALLENBÜCHL, 
Zoltán. A Magyar kamara tisztviselői a XVII. században. In Levéltári közlemények, 1968, roč. 39, č. 2, s. 260-261. 

60 Napríklad Martin Kessler bol z komory povolaný do služieb mesta, kde mu ponúkli post podnotára a neskôr notára 
a senátora. FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 154; FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 168, 169.
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týchto patricijských mládencov bolo obvykle ich obchodnícke zázemie, z ktorého vychádzali 
ich dobré finančné a ekonomické znalosti. Keďže v účtovníctve komory sa často používala 
nemčina, boli vítané aj jazykové znalosti týchto meštianskych vzdelancov.

Príbuzenské väzby na elitu prešporskej nobility
Pri výskume úradníckych kariér sa často nedoceňuje dôležitosť genealogických informácií. 

V minulosti, osobitne v období raného novoveku, však rodina a z nej plynúce spoločenské 
väzby významne ovplyvňovali smerovanie životných osudov a kariér. Mnohí mladí komorskí 
úradníci svoje manželstvo starostlivo plánovali. Obvykle sa ženili neskôr, až keď si vybudovali 
v uhorskej metropole solidné zázemie a mohli si zakúpiť vlastné bývanie. Ako zamestnanci 
kráľovského úradu a majitelia nehnuteľnosti si už mohli hľadať nevestu v lepších šľachtických 
rodinách, v ktorých nachádzali už vyššie spomínané dôležité spoločensko-politické väzby 
a styky. Iná časť komorských úradníkov, často pochádzajúca zo vzdialenejších regiónov krá-
ľovstva či cudziny, zase vyhľadávala ženbu s bohatou meštianskou dcérou. Ich snahou bolo 
vyženiť dom, ktorý by im slúžil ako rezidencia. Keďže sa v komore úradovalo prakticky každý 
deň, úradníci boli nútení žiť v meste trvalo aj so svojimi rodinami. Ubytovanie v meste bolo 
pre komorských úradníkov takmer vždy problémom. V preplnenej metropole totiž neboli 
sami, ktorí hľadali možnosť dlhodobého bývania. Mnohí preto skončili v drahých prenájmoch 
v domoch mešťanov, ďalší dokonca pre finančnú nákladnosť museli službu v kráľovských 
úradoch zanechať. Držba vlastnej rezidencie v metropole bola preto významným faktorom 
ďalšieho kariérneho rastu každého úradníka.

Prešporský rodák Marek Walticher tieto problémy nemal. Ako už vyššie spomíname, 
po predkoch vlastnil v metropole podiel na veľkej rezidencii na Ventúrskej ulici, v ktorej 
aj býval. Išlo o veľký dom. Podľa podrobného súpisu z roku 1624 v ňom okrem samotných 
spolumajiteľov – Marka Waltichera, jeho macochy Kataríny a príbuzného pezinského tridsiat-
nika Juraja Breusa Ottaucia, bývalo ešte ďalších deväť osôb, niektoré istotne aj s rodinami.61 
Solídne materiálne zabezpečenie umožnilo Markovi slobodnejší výber životnej partnerky. 
Azda aj preto sa oženil pomerne skoro. Nevestu si našiel z podobných spoločenských vrstiev. 
Jeho manželkou sa stala o desať rokov staršia od neho vdova Mária Eckerová.62 Išlo o dcéru 
nebohého Lukáša Eckera staršieho, katolíckeho senátora mesta Trnavy za nemeckú národnosť. 
Jej predošlým manželom bol pôvodom chorvátsky šľachtic Gregor Stanichniaky († okolo 
1617), ktorý pred smrťou pracoval tiež v učtárni Uhorskej komory.63 To naznačuje, že Marek 
sa so svojou nastávajúcou zoznámil najskôr v prostredí komunity kráľovských úradníkov. 
Vieme napríklad, že Máriin brat Lukáš Ecker ml. ako senecký kráľovský tridsiatnik bol kolegom 
Markovho príbuzného Juraja Breiusa Ottaucia, pezinského tridsiatnika.64 Svadba sa konala 
v roku 1623, teda až po Markovom zamestnaní sa v komore.65

61 Išlo zväčša o služobníkov majiteľov domu, ale aj o niektorých prešporských mešťanov a vinohradníkov, ktorí mali 
v dome prenajaté byty. V súpise je Marek Walticher zapísaný ako Martinus Valtinger servitor Maiestatis. Zámena krstného 
mena bol omyl pisára súpisu, priezvisko Waltinger z času na čas užíval, podobne ako už jeho otec. FEDERMAYER, F. Rody 
starého Prešporka..., s. 19.

62 Jej približný vek poznáme z neskoršej zmienky z roku 1634, keď sa spomína ako 45-ročná. SNA, f. HMBK, capsa 21, 
šk. 37, fasc. 5.

63 Išlo potomka významných úradníkov Uhorskej komory, syna hlavného pokladníka Michala Monačič-Stanichnyakyho 
(† 1596) a vnuka komorského radcu Tomáša Francisciho († 1560). 

64 Tridsiatkové stanice v Senci a Pezinku pôsobnostne susedili. Ich správcovia spolupracovali a nepochybne sa aj osobne 
poznali. Bližšie o tridsiatkových staniciach v Prešporskej stolici pozri: KAZIMíR, Š. K vývoju colnej agendy..., s. 47-88.

65 Za informáciu ďakujem Mgr. Diane Duchoňovej, PhD.
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Marek Walticher získal v osobe svojho nového švagra Lukáša Eckera ml. ďalšieho spoločen-
sky vplyvného príbuzného. Lukáš bol od neho o generáciu starší a už dve desaťročia pôsobil 
v arcibiskupských a kráľovských službách na pomerne významných postoch hospodárskej 
správy.66 V časoch vlády Gabriela Betlena nad Uhorskom zachoval vernosť Ferdinandovi II., 
dokonca vykonával akúsi „spravodajskú činnosť“ pre viedenský dvor z územia Uhorska.67 
Za tieto verné služby ho v roku 1622 panovník Ferdinand II. odmenil donáciou na menšie 
panstvo Kráľová pri Senci v Prešporskej stolici.68 Lukáš Ecker, ktorý po rodičoch bol len 
mešťan-armalista, sa tak stal majetným a váženým členom šľachtickej komunity pôsobiacej 
v uhorskej metropole. Cez svoju manželku Rozinu, dcéru známeho prešporského humanistické-
ho vzdelanca a lekára Dr. Juraja Purkirchera, vyženil bývalý purkircherovský dom na hlavnom 
prešporskom námestí, z ktorého spravil svoju rezidenciu. Cez svoju druhú manželku Máriu 
Joo z Kaszaházy sa stal švagrom Lippayovcov, rodu, ktorý už patril ku elite vtedajšej uhorskej 
šľachty a hral prím v uhorskej politike polovice 17. storočia.69 Markovi Walticherovi sa tak 
v 30. a 40. rokoch 17. storočia otvorili úplne nové príbuzenské konotácie, ktoré nepochybne 
neskôr využíval vo svojom kariérnom raste (pozri tabuľku č. 2).

Počas piatich rokov služby v komorskej učtárni Marek Walticher osvedčil svoje schop-
nosti. Po nástupe nového komorského prednostu Pavla Pálffyho ho vedenie úradu zaradilo 
medzi zamestnancov, s ktorými sa počítalo dlhodobejšie. Odrazom tejto skutočnosti bolo 
aj Markovo povýšenie za komorského koncipistu 18. októbra 1627. Na poste nahradil Jána 
Korbelyho (Corbelius), svojho spolužiaka z viedenských štúdií, ktorý prešiel do Dvorskej 
komory vo Viedni na podobný post koncipistu a prekladateľa.70 Funkcia koncipistu bola 
zriadená v Uhorskej komore až na začiatku 17. storočia. Síce ešte nepatrila k riadiacim a dobre 
plateným postom komorského úradníctva, ale v hierarchii tamojšieho úradníctva už išlo 
o pomerne dôležitú funkciu.71 Marek prešiel z učtárne do komorskej kancelárie, kde jeho 
úlohou bolo najmä vyhotovanie konceptov, odpisov, ale aj dohľad na spisovou agendou 
a expedícia komorských písomností.72 Z pohľadu Markovej kariéry však bolo dôležité, že post 
koncipistu dával možnosť ďalšieho kariérneho rastu v Uhorskej komore. Počas 17. storočia 
boli dokonca mnohí koncipisti neskôr vymenovaní do vedenia komorskej kancelárie na posty 
komorských tajomníkov.

Detailným archontologicko-biografickým výskumom úradníkov Uhorskej komory rano-
novovekého obdobia sa dajú načrtnúť isté schémy kariér v tomto úrade. Na najnižšie posty 
praktikantov, pisárov, notárov a pomocných účtovníkov prijímala komora mladých vzdelancov 
vo vyšších počtoch. Avšak už o pár rokov sa s mnohými rozlúčili. Časť z nich, ktorá sa pracovne 

66 Pracoval napríklad pre uhorských prímasov Františka Forgáča a  Petra Pázmaňa ako provízor ich arcibiskupských 
rezidencií. V  rokoch 1617 – 1620 bol vymenovaný za provízora kráľovskej správy panstiev Svätý Jur a  Pezinok. 
FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 148-149.

67 Vo vojenských službách cisárskej armády pôsobil aj neskôr. V rokoch 1626 – 1628 bol veliteľom menšej vojenskej 
jednotky. Pravdepodobne sa zúčastnil aj vojenských akcií proti vojskám sedmohradského kniežaťa. SNA, f. HMBK, capsa 
30, fasc. 9.

68 Magyar nemzeti leveltar – orszagos leveltar (ďalej MNL – OL), f.  Arcanum digitéka, Arcanum Adatbázis, Királyi 
könyvek, č. 7, s. 176-178.

69 Bližšie o rodoch Joo a Lippay aj s podrobnejšími tabuľkami príbuzenstva Márie Joo, manželky Lukáša Eckera, pozri: 
FEDERMAYER, Frederik. Lippayovci zo Zomboru. Genealogický pohľad na vznik novej prohabsburskej aristokracie. In 
FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Martin : SGHS, 2012, s. 29-77.

70 FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 65, 343; SNA, f. HMBK, capsa 21, šk. 37, fasc. 3, 5.

71 Napríklad v roku 1635 bol plat prvého koncipistu komory 72 zl. a druhého koncipistu komory 60 zl. SNA, f. Ústredný 
archív rodu Pálffy, všeob. rubrika N, inv. č. 224, lad. 7, fasc.1.

72 NAGY, I. – F. KISS, E. A Magyar Kamara..., s. 20, 119.
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neosvedčila, odišla z kráľovských služieb úplne, časť získala posty v komore podriadených 
regionálnych úradoch – obvykle na tridsiatkových staniciach, alebo na poštových či soľných 
úradoch. Naopak, komu ponúkli vyššie miesto v štruktúrach komory, ten už mal spravidla 
možnosť pracovať v úrade po väčšinu svojej kariéry. Nezriedka sa stávalo, že jednotliví 
komorskí úradníci tam pracovali aj vyše tri desaťročia a vypracovali sa až na posty radcov 
či direktorov.73 Existovali však aj prípady, kedy skúsenejších komorských úradníkov, ako 
vyhľadávaných odborníkov, oslovili krajinskí úradníci či vplyvní magnáti a ponúkli im prácu 
vo svojich úradoch, na svojich panstvách alebo v kráľovskom súdnictve. To bol prípad aj Marka 
Waltichera, ktorý uprostred sľubne vyzerajúcej kariéry Uhorskú komoru opustil.

v službách palatína
V roku 1625 bol za uhorského palatína zvolený Mikuláš Esterházy, mimoriadne schopný 

a ambiciózny katolícky magnát. S prevzatím palatínskej hodnosti si začal rozširovať svoj 
dvor, ktorý už popri súkromných službách pri zaopatrení rodiny, chodu domácnosti, správy 
rezidencií a panstiev začal plniť aj verejné úlohy v krajinskej správe.74 Palatín vymenoval 
svojich podpalatínov (Gašpar Trsťanský, neskôr Leonard Amade), protonotárov, notárov, 
ktorí boli jeho výkonnými úradníkmi v politicko-správnej a najmä súdnej agende. Rozšíril 
svoju súkromno-úradnú kanceláriu, na čelo ktorej postavil hlavného tajomníka, zamestnal 
viacerých tajomníkov a podtajomníkov, expedítora a pisárov. Nákladná správa palatínskeho 
dvora si zase vyžadovala prijať na dvor viacerých účtovníkov – rationistov, ktorí kontrolovali 
jeho príjmy a výdavky. Tieto štrukturálne a kompetenčné zmeny na dvore Mikuláša Esterhá-
zyho sprevádzali aj jeho personálne rozšírenie. Novozriadené posty boli odborne náročné 
a vyžadovali si prijatie náležite vzdelaných a skúsených úradníkov. Uhorská a Spišská komora 
boli jedinými inštitúciami v Uhorsku, ktoré vtedy dokázali vo väčšom množstve vyškoliť 
skúsených odborníkov, preto je pochopiteľné, že palatín oslovil osoby z ich okruhu. Najmä jeho 
noví tajomníci, ako napr. Juraj Vernich či Gašpar Tassy, boli predtým skúsenými komorskými 
úradníkmi, resp. pracovali zároveň pre komoru aj pre palatína.75

Pre palatína Mikuláša Esterházyho začali pracovať aj vyššie spomínaní prešporskí rodáci 
Marek Walticher a Ján Korbely (Corbelius), ktorí spočiatku vykonávali účtovnícke práce, pravde-
podobne popri svojom zamestnaní v Uhorskej komore.76 Vieme, že Ján Korbely v rokoch 1631 
– 1636 zastával vysoký post pokladníka Uhorskej komory.77 V roku 1636 komoru opustil a stal 
sa tajomníkom palatínskej kancelárie.78 Podobne dal prednosť palatínovmu dvoru aj Marek 

73 Napríklad Juraj Rakovický začal v komore pracovať v roku 1622 na poste podtajomníka a zomrel po 35 rokoch trvalej 
služby v roku 1657 na poste komorského direktora. Jeho rovesník a kolega Imrich Ordódy začínal v roku 1628 ako pisár 
v účtovnom úrade a potom čo zastával posty registrátora, zástupcu hlavného účtovníka a hlavného pokladníka, zomrel 
v roku 1666 na poste komorského radcu. FALLENBÜCHL, F. Z. Állami (királyi és császári)..., s. 219, 261.

74 Bližšie o  dvore palatína Mikuláša Esterházyho: DUCHOňOVÁ, Diana. Uhorský aristokratický dvor v  ranom 
novoveku. In FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Martin : SGHS, 2012, s. 169-
185; DUCHOňOVÁ, Diana. Dvor palatína Mikuláša Esterházyho. [Dizertačná práca]. Bratislava : HÚ SAV, 2010, 223 s., 
nepublikované. Najnovšie pripravovaná práca: DUCHOňOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a  jeho dvor. Spoločnosť, 
normy, rituály každodennosti. Bratislava : HÚ SAV; Pro Dama, 2013. 346 s.

75 FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 322, 353.

76 Ich mená nachádzame od 30.  rokov najmä na početných výučtovaniach, hlavne rôznych nákupov z  Viedne. Za 
informáciu ďakujem Mgr. Diane Duchoňovej, PhD.

77 Do Uhorskej komory sa vrátil z  Viedne z  postu tlmočníka Dvorskej komory. FALLENBÜCHL, Z.  Állami (királyi és 
császári)..., s. 65; SNA, f. Archív Bratislavskej kapituly, III. časť, korešpondencia, šk. 15, fasc. 56; AMB, f. MB, Magistrátny 
protokol 2a. 8, s. 402.

78 DUCHOňOVÁ, D. Dvor palatína Mikuláša..., s. 130.
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Walticher, ktorý v roku 1634 opustil svoj post komorského koncipistu a stal sa palatínskym 
hlavným účtovníkom (rationum prefectus) a následne tiež palatínskym tajomníkom. V oboch 
funkciách je doložený už v roku 1635.79 Od polovice 30. rokov 17. storočia teda kancelársku 
činnosť úradu palatína Mikuláša Esterházyho viedli títo spolužiaci z Viedenskej univerzity, 
navyše obaja spravovali aj naďalej jeho účtovníctvo. Predpokladáme, že Ján Korbely bol 
oproti Markovi v hierarchii tajomníkov palatínskej kancelárie vyššie, pretože zastával aj post 
kráľovského radcu.80

Tajomníci riadili prácu pisárov v palatínskej kancelárii a opatrovali úradné pečate. Jeden 
z nich hodnostára vždy sprevádzal po cestách, druhý ostával v jeho sídle. Keďže palatínsky 
úrad komunikoval aj s panovníckym dvorom a viedenskými centrálnymi úradmi, najmenej 
jeden z tajomníkov bol vždy zdatný v nemčine a prekladal do domácej reči.81 Tu nepochybne 
našiel široké uplatnenie aj Marek Walticher, ktorý na tajomníckom poste zotrval celé desaťročie 
až do smrti svojho patróna. Palatín ho zaradil aj do súkromného dvora, k svojim najbližším 
familiárom, o čom svedčia viaceré zmienky z rokov 1635 – 1645, kedy sa spomína ako jeho 
účtovník, tajomník a najbližší familiár (supremus aulae familiaris et rationum prefectus, aulae 
palatinalis primarius familiaris et secretarius).82

Mikuláš Esterházy si udržoval vernosť svojich familiárov a úradníkov nielen platom, svojou 
priazňou a patronátom, ale aj pomocou v ich ďalšej kariére a nezriedka osobitnými darmi. 
Vieme napríklad, že v roku 1637 prenajal Jánovi Korbelymu svoj dom v hlavnom meste na 
päť rokov za 500 zlatých.83 Markovi Walticherovi už v roku 1635 udelil donáciu na majetky 
v Komárňanskej a Győrskej stolici.84 V tom istom roku mu udelil donáciu na kúriu vo Velčiciach 
v Trenčianskej stolici, ktorá po smrti miestneho šľachtica Pavla Velčického pripadla ako 
odúmrť korune.85 V oboch donáciách boli popri Markovi uvedení aj druhí adresáti, v prvom 
prípade Andrej Szápary, v druhom Martin Köszeghy, ktorí neskôr majetky reálne vlastnili. 
Nazdávame sa, že Marek sa do textu privilégií, ktoré sa vybavovali v palatínskej kancelárii, 
nechal so súhlasom svojho patróna jednoducho pripísať. Išlo o akúsi protihodnotu zato, že 
ich v palatínskom úrade a u samotného palatína pre spomínaných šľachticov vybavil. Neskôr 
sa istotne nechal zo svojich podielov vyplatiť, pretože o držbu tak vzdialených majetkov asi 
nemal reálny záujem. Azda nebudeme ďaleko od pravdy, ak skonštatujeme, že išlo o ukážkový 
prípad korupcie na palatínskom úrade. Marek vedel svoje pôsobenie pri úrade palatína využiť 
aj iným spôsobom. Napríklad pre vyriešenie svojich osobných rodinných sporov. Svedčia 
o tom viaceré mandáty palatína Mikuláša Esterházyho z rokov 1635 – 1641, ktorými vstupoval 
do súdnych sporov riešených mestom Prešporkom. Istotne nie náhodou išlo o dedičské 
spory o podiely na majetkoch po vymretých rodinách Lerchenfelder a Purkircher. V spornej 

79 SNA, f. HMBK, capsa 21, fasc. 11.

80 SNA, f. HMBK, capsa 21, fasc. 7, 8.

81 DUCHOňOVÁ, D. Dvor palatína Mikuláša..., s. 128.

82 Archivum primatiale Estztergom (ďalej APE), f. Hodnoverné miesto Ostrihomskej kapituly (ďalej HMOK), autentický 
protokol č. 15, s. 215; SNA, f. HMBK, capsa 27, fasc. 2; APE, f. HMOK, capsa 6, fasc. 2, 3; DUCHOňOVÁ, D. Palatín Mikuláš 
Esterházy..., s. 163-164.

83 V roku 1624 Ján Korbely obýval v Prešporku iný dom, ktorý ležal neďaleko, tiež na Kapitulskej ulici. FEDERMAYER, 
F. Rody starého Prešporka..., s. 85. 

84 Išlo o obce Alsó Bőny, Kajánd a Babonya. APE, f. HMOK, capsa 6, fasc. 2; VIRÁG, Zsolt. Magyar kastélylexikon. Győr-
Moson-Sopron megye kastélyai és kúriái. Budapest : Fo-Rom Invest , 2007, s.  23; Magyarország vármegye és városai. 
Komárom vármegye. Budapest : Apollo, 1896, s. 49.

85 APE, f. HMOK, capsa 6, fasc. 3.
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záležitosti boli osobne zainteresovaní tak Marek Walticher, ako aj jeho druhá manželka 
Mária Öxnerová.86

Pracovať tak blízko palatína, v samotnom centre vtedajšej uhorskej politiky a moci, malo 
teda nespochybniteľné výhody. Obaja prešporskí rodáci istotne zažili na palatínskom dvore 
svoje kariérne najúspešnejšie obdobie. Mikuláš Esterházy na oplátku nepochybne vyžado-
val od svojich úradníkov úplnú lojalitu. Ich oddanú službu palatínovi neovplyvnili ani isté 
nezrovnalosti v účtovníctve, ktoré sa objavili u Jána Korbelyho v roku 1643. Všetko sa asi 
vysvetlilo a urovnalo, pretože Ján ostal na svojom poste až do svojej smrti niekedy v prvej 
polovici roku 1645.87 Na palatínovom dvore sa s Korbelyho smrťou pravdepodobne nepočítalo, 
pretože nemali za neho pripravenú náhradu. Marek Walticher musel preto prebrať aj jeho post 
v správe palatínovej kancelárie a účtovníctve. Vzhľadom na rozsah úloh, ktoré na neho prešli, 
nebol z toho veľmi potešený. V liste sa vyjadril, že tak robí len z úcty k službe palatínovi a čo 
najskôr by sa tohto postu chcel zbaviť.88 Napokon táto situácia čoskoro nastala, pretože palatín 
už na jeseň roku 1645 zomrel a jeho úrad a dvor boli rozpustené. Viacerí familiári a úradníci 
však ostali v službách rodiny a prešli na dvory palatínových príbuzných, predovšetkým 
palatínovho syna, šopronského župana Ladislava Esterházyho. Niektoré zmienky naznačujú, 
že tak spočiatku urobil aj Marek Walticher.89

Druhé manželstvo a vymretie walticherovského rodu
Dňa 4. októbra 1634 spísala Markova manželka Mária Eckerová v nemeckom a maďarskom 

jazyku svoju záveť a o pár mesiacov nato, niekedy na začiatku roka 1635 zosnula. Z textu 
poslednej vôle sa dozvedáme, že svoje osobné veci a podiely na otcovských majetkoch zane-
chala bratovi Lukášovi a neteriam. Manželovi však odkázala zaujímavú nehnuteľnosť – mlyn 
na potoku Vydrica, ktorý údajne počas manželstva sami spolu vystavali.90 Pravdepodobne 
tento nový mlyn stál na starších eckerovských pozemkoch, pretože je doložené, že už koncom 
16. storočia vlastnil Máriin otec Lukáš iný mlyn na tomto potoku.91 

Prvé manželstvo Markovi nezabezpečilo dedičov. Zdá sa dokonca, že bolo úplne bezdet-
né, pretože v rokoch trvania manželského zväzku (1623 – 1635) jeho rodina určite bývala 
v Prešporku, avšak v zachovaných katolíckych matrikách nie je záznam o žiadnom krste 
ich potomka. V tejto súvislosti je prekvapivé, že po smrti svojej prvej manželky sa Marek 
zasnúbil opätovne s bezdetnou vdovou – Máriou Öxnerovou (písala sa aj Exner).92 Akoby 
splodenie potomkov a dedičov zatiaľ u neho nepatrilo medzi priority. Mária bola relatívne 
bohatou vdovou z dobrej prešporskej meštiansko-úradníckej spoločnosti. S Markom sa azda 
poznali už dlhšie, pretože jej otčim Gregor Tallián býval na Prepoštskej ulici v susedstve 

86 AMB, f. MB, Listy a listiny, inv. č. 9808, 9809, 9816, 9818, 9819, 9826, 9877.

87 Z neskoršej panovníckej konfirmácie Jánovho testamentu z roku 1649 vieme, že svoju záveť spísal dňa 2. októbra 
1644 priamo v  prešporskom dome palatína. Podľa nej ho mali pochovať v  kostole františkánskeho kláštora pred 
oltárom sv. Fabiána a Šebastiána. MNL-OL, f. Arcanum digitéka, Arcanum Adatbázis, Királyi könyvek, č. 10, s. 440-446; 
DUCHOňOVÁ, D. Dvor palatína Mikuláša..., s. 132.

88 DUCHOňOVÁ, D. Dvor palatína Mikuláša..., s. 132.

89 Za informáciu ďakujem Mgr. Diane Duchoňovej, PhD.

90 SNA, f. HMBK, capsa 64, fasc. 3; APE, f. HMOK, Akty, capsa 55, fasc. 8.

91 Lukáš Ecker st. je vedený ako súkromný majiteľ mlyna na Vydrici, zakúpený do prešporského mlynárskeho cechu 
od roku 1585, Marek Walticher od roku 1629. AMB, f. MB, Cechová kniha mlynárskeho cechu, CE 210, s. 38-42; Bližšie 
o dejinách mlynov na Vydrici: OBUCHOVÁ, Viera. Technické pamiatky v Mlynskej doline alebo Mlyny na potoku Vydrica. 
In DANIŠ, Miroslav. Historické štúdie k životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. Studia historica Posoniensia X. Bratislava : FiF 
UK, 2009, s. 15-26.

92 AMB, f. MB, Magistrátny protokol 2a. 9, s. 108.



MESTO 
    DEJINY

a

54

Sunnleitnerovcov.93 Jej nebohý predošlý manžel, šľachtic Ján Bakič bol ten, po ktorom získal 
Marek na začiatku svojej kariéry miesto v Uhorskej komore. Neskôr sa Ján Bakič presadil 
v mestskej správe Prešporka. V roku 1627 bol spoločne s ďalšími troma katolíkmi zvolený 
(fakticky dosadený) za katolícku stranu do prešporského senátu. V roku 1626 sa totiž panovník 
Ferdinand II., aj po intervencii arcibiskupa Petra Pázmaňa, rozhodol nariadiť prešporským 
mešťanom, aby boli do správy mesta a do senátu volení aj katolíci, postupne až do paritného 
počtu. S nástupom rekatolizácie sa začala meniť politická klíma v hlavnom meste a evanjelickí 
patricijovia, ktorí doteraz ovládali mesto, museli pod nátlakom panovníckej moci prepustiť 
podiel na správe mesta zatiaľ stále menšinovým katolíkom. Keďže v meste bolo vtedy len 
veľmi málo nemeckých katolíckych mešťanov hodných postu senátora, nominovali do senátu 
dvoch katolíckych šľachticov – Michala Moniča a Jána Bakiča, a dvoch remeselníckych majstrov, 
Gašpara Gömbköthő-Bellu a Benedikta Szábokyho, ktorí pochádzali z komunity miestnych 
Maďarov a Chorvátov. Zástupcovia prešporských národnostných menšín sa tak prvýkrát 
dostali reálne k podielu na správe mesta, paradoxne nie ako zástupcovia svojich národností, 
ale ako zástupcovia katolíkov.94

Prešporské katolícke senátorské rody si rýchlo osvojili už dlhšie zaužívanú prax protes-
tantských patricijov, ktorí sa snažili udržovať senátorské miesta „v rodine“. Spomínali sme 
to už vyššie pri Sunnleitnerovcoch. Keď v roku 1633 senátor Ján Bakič zomrel, o jeho miesto 
začali mať záujem príbuzní. Už vo voľbách 24. apríla 1635 za senátora zvolili Gregora Talliána, 
otčima Bakičovej vdovy Márie, čo isto nebola náhoda. Pravdepodobne v tom istom čase došlo 
aj k zasnúbeniu Márie s Markom Walticherom, ktorý akurát v tomto období prešiel na dvor 
palatína Esterházyho a stal sa jeho tajomníkom. Rok 1635 bol teda v oboch ich rodinách 
spoločensky veľmi úspešným. V júli 1635 začal Marek Walticher rozposielať pozvánky na 
svoju svadbu, ktorá sa uskutočnila 19. augusta toho istého roku. Svadobná hostina sa slávila 
v tzv. mestskom Zelenom dome (Grünstübl), ktorý mu mesto pri tejto príležitosti prenajalo.95

Nazdávame sa, že jedným z dôvodov Markovho výberu jeho druhej manželky mohla byť aj 
jej majetnosť, osobitne držba veľmi lukratívnej nehnuteľnosti. Mária Öxnerová zdedila totiž po 
svojom prvom manželovi Bakičovi podiel na veľkom dome zvanom Burgl, ktorý stál priamo na 
prešporskom Hlavnom námestí (am Platz, Rathaus Platz) oproti radnici.96 Išlo pôvodne o veľmi 
starý stredoveký opevnený dvorec s vežou a vlastným ohradeným dvorom, ktorý bol v 16. 
storočí prestavaný na 5-poschodový dom, najvyšší súkromný dom vo vtedajšej metropole. 
Do prelomu 16. a 17. storočia dom vlastnil pôvodom bavorský, regensbursko-prešporský pat-
ricijský rod Lerchenfelderovcov, ako aj k nim priženení dvaja humanistickí vzdelanci – známy 
lekár Dr. Juraj Purkircher a vplyvný radca Uhorskej komory Valentín Ernleitner. Po vymretí 
prešporskej vetvy rodu Lerchenfelder došlo po ženskej línii k prerozdeleniu ich majetkov 
v meste. Spomínaný dom na námestí sa dostal do držby potomkov a dedičov troch dcér Juraja 
Purkirchera a Valentína Ernleitnera. V prílohe publikujeme genealogickú tabuľku dedičov 

93 Mária Öxnerová bola nevlastnou dcérou katolíckeho patricija a  senátora Gregora Talliána († 1668), najdlhšie 
slúžiaceho richtára Prešporka v 17. storočí (v rokoch 1643-1645, 1649-1650, 1653-1655, 1664-1665, 1668). AMB, f. MB, 
protokol testamentov, 4n. 8, s. 1019; FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 66. 

94 FEDERMAYER, F. Christoph Georg Hilscher..., s. 365.

95 Dodnes sa zachovali dve pozvania na túto svadbu. Prvé spísané po latinsky 20. júla v Prešporku odoslané do Trenčína 
pre šľachtica a  cisárskeho dvorana Václava Dobrašovského a  druhé spísané po nemecky 26.  júla pre predstaviteľov 
mesta Šopron. ŠA Bratislava, pobočka v Trenčíne, f. Magistrát mesta Trenčína, Missiles, šk. 6; Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltár, f. Magistrát mesta Sopron, Lad. XXVIII et CC, fasc. 3.

96 Dom bol pred rokom 1633 rezidenciou Jána Bakiča. Podiel na dome vyženil Jánov otec Gál Bakič, ktorý bol zároveň 
tútorom mladého Wolfganga Lerchenfeldera, posledného člena prešporskej vetvy tohto starobylého patricijského rodu. 
Pozri tabuľku č. 3. AMB, f. MB, Spisy, šk. 55, lad. 34, num. 5c; FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 152-153.
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domu (tabuľka č. 3), pričom vyznačujeme aj súpisy z rokov 1601, 1624 a 1650, ktoré označujú 
osoby, ktoré v dome reálne aj bývali.97 Práve príbuzenstvo cez novú manželku umožnilo 
Markovi nadviazať nové spoločenské kontakty, pretože spolumajiteľmi a jeho susedmi v dome 
sa stali skutočne vplyvní kráľovskí úradníci – Imrich Ordódy, pokladník a potom radca Uhorskej 
komory, a najmä Juraj Rakovický, radca a neskôr riaditeľ Uhorskej komory. Aj neskoršie Marek 
z tohto manželstva majetkovo profitoval, keď jeho manželka v roku 1642 zdedila po matke 
podiel na dome pri Michalskej bráne, ďalší celý dom na predmestí na Schöndorfskej (dnešnej 
Obchodnej) ulici a početné vinice v okolí mesta.98

Markovo druhé manželstvo, akokoľvek spoločensky úspešné, nesplnilo svoju základnú 
funkciu. Ostalo tiež bezdetné a tak nezabezpečilo pokračovanie šľachtického rodu Waltiche-
rovcov, ktorý takto vymrel (aspoň jeho uhorská/prešporská vetva). Nevieme objasniť, čo bolo 
dôvodom, prečo Marek nemal žiadne deti. Azda za tým boli jeho osobné dôvody, prípadne 
neplodnosť manželiek, veď obe nemali deti ani so svojimi predchádzajúcimi manželmi. Na 
sklonku života sa Marek s týmto faktom vyrovnal tak, že si adoptoval svojho príbuzného. 
Jeho adoptívnym synom sa stal uhorský šľachtic František Štefan Bornemisza z Káromu, syn 
vyššie spomínaného uhorského poštmajstra Štefana Bornemiszu a Reginy Sunnleitnerovej. 
Išlo vlastne o syna Markovej sesternice, teda o pomerne vzdialenú rodinu (pozri tabuľku 
č. 1). Keďže však okrem Walticherovcov vymreli v meste aj Sunnleitnerovci, bol to Markov 
najbližší mužský pokrvný príbuzný. Paradoxne aj František Štefan Bornemisza nemal šťastie 
pri založení rodiny a zomrel v roku 1684 v bezdetnom manželstve ako posledný člen rodu 
Bornemiszovcov z Káromu.99 Ak sa spätne bližšie pozrieme na majiteľov tzv. pernheimerov-
ského domu na Ventúrskej ulici, zistíme, že v krátkom období vymreli všetci jeho majitelia, 
celkovo až šesť rodov – Pernheimer, Gadolt, Sunnleitner, Ottaucius, Walticher, Bornemisza, 
čo je celkom zaujímavý genealogický fenomén.

Záver kariéry Marka waltichera
Je predpoklad, že po roku 1645 Marek Walticher istý čas zotrval v službách palatínovho 

syna Ladislava Esterházyho. Tento mladý, 19-ročný magnát sa síce po smrti otca stal šopron-
ským županom, avšak svoje politické skúsenosti a postavenie medzi elitami kráľovstva si ešte 
len začínal budovať. Keď ho panovník v roku 1648 vymenoval za hlavného kapitána pevnosti 
v Pápe, bolo zrejmé, že jeho záujem sa bude orientovať smerom k vojenskej kariére.100 Mladý 
Esterházy nepotreboval taký početný dvor, ani tak početne obsadenú kanceláriu ako jeho 
otec. Pre Marka tam dlhodobo nebola práca, preto sa začal obzerať po novom zamestnaní. 
O takého skúseného úradníka bol samozrejme v kráľovských službách záujem. Istotne aj cez 
svoje kontakty s riadiacimi pracovníkmi Uhorskej komory získal Marek prácu v komore podria-
denej tridsiatkovej colnej správe. Dňa 14. augusta bol vymenovaný za hlavného kráľovského 
tridsiatnika (Supremus tricesimator) v mošonskom Magyarováre.101 Išlo o lukratívny, dobre 
platený post, pretože tridsiatkova stanica ležala na hlavnej obchodnej ceste do Viedne. Mala 
dobré príjmy, pričom ovárskemu tridsiatnikovi boli podriadené aj niektoré menšie tridsiatkové 

97 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 152-156.

98 AMB, f. MB, Protokol testamentov 4n. 8, s. 1019.

99 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 70-71.

100 Bližšie ku kariére Ladislava Esterházyho: DOMINKOVITS, Péter. Graf Ladislaus Esterházy, Obergespan des Komitats 
Ödenburg/Sopron. In KROP, Rudolf – GÜRTLER, Wolfgang (Eds.). Die Familie Esterházy im 17.  und 18.  Jahrhundert. 
Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2009, s. 161-178.

101 FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 343; SNA, f. HMBK, capsa 4, fasc. 9; capsa 5, fasc. 12.
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stanice v Mošonskej stolici.102 Treba tiež spomenúť, že stanica pôsobila najmä na majetkoch 
panstva Magyar Ovár, ktoré patrilo priamo panovníkovi. Ovársky tridsiatnik často pracovne 
komunikoval nielen s miestnou cisárskou správou, ale aj s viedenskými centrálnymi úradmi. 
Marek tak na sklonku kariéry získal dobre platené miesto, ktoré ho dokázalo finančne zabez-
pečiť. Ako zaslúžilému kráľovskému a palatínskemu úradníkovi sa mu dostalo aj spoločenskej 
prestíže, keď ho v roku 1648 panovník Ferdinand III. menoval za kráľovského radcu.103 Hoci 
išlo fakticky len o titulárny post, predsa jeho zisk bol pre tohto prešporského patricija akýmsi 
vyvrcholením úspešnej kariéry. Funkčne sa tak vyrovnal svojmu spolužiakovi a kariérnemu 
kolegovi, vtedy už nebohému Jánovi Korbelymu a zaradil sa tak do popredia v nepočetnej 
skupine prešporských mešťanov, ktorí sa dokázali uplatniť v kráľovských službách v pomo-
háčskom Uhorsku.

Post ovárskeho tridsiatnika Marka odpútal od uhorskej metropoly a naopak zviazal s Mo-
šonskou stolicou. Keďže práca v tridsiatkovej stanici si vyžadovala takmer každodennú 
prítomnosť, bolo potrebné sa sem prisťahovať. Tridsiatnici mohli bývať aj so svojimi rodinami 
priamo v staniciach, avšak pohodlnejšie bolo zakúpiť si sídlo v jej blízkosti. O Markovi vieme, 
že na sklonku života nadobudol v Mošonskej stolici pomerne veľké majetky. V roku 1652 získal 
do zálohu (titulo pignoris) kúriu od rodu Nussbaum v mošonskom mestečku Ovár a od rodu 
Pakay slobodnú kúriu aj s vinicami v mestečku Nezider (dnes Neusiedl am See, Rakúsko).104 

V roku 1653 mu Nussbaumovci predali ďalšie vinice v mošonských obciach Nyilas a Nezider.105 

Na všetky tieto majetky si Marek nechal vyhotoviť kráľovskú donáciu, ktorá tieto majetky 
ustanovila za šľachtické a oslobodila od daní. Vydal ju v Prešporku panovník Ferdinand III. dňa 
25. júna 1655, počas svojho pobytu v uhorskej metropole na korunováciách svojej manželky 
a syna za uhorského kráľa.106 Zdá sa, že zabezpečenie tejto donácie bolo posledným počinom 
tohto úspešného kráľovského úradníka s prešporskými koreňmi. Marek mal už dlhšie zdravotné 
ťažkosti a zakrátko potom zomrel. Ani nevieme, či sa osobne zúčastnil na korunovácii mladého 
kráľa Leopolda 27. júna 1655.107 V tomto roku Prešporok skutočne zažíval slávu metropoly. 
Na obe korunovácie a zasadanie uhorského snemu prišlo do mesta vyše päťtisíc šľachticov 
a prelátov z Uhorska i zahraničných krajín.108 S nimi došli do mesta mnohí zahraniční kupci 
a remeselníci, ktorí tu ponúkali svoj tovar. Z ich súpisu vyhotoveného v roku 1655 vieme, že 

102 V roku 1652 mal Marek ako hlavný tridsiatnik aj podriadeného tridsiatnika priamo v ovárskej stanici. Nie je bez 
zaujímavosti, že ním bol neziderský tridsiatnik Juraj Schödl, mimochodom tiež príslušník prešporského patricijského 
rodu, vnuk mestského notára Heinricha Schödla. SNA, f.  HMBK, autentický protokol č.  47, s.  476; FEDERMAYER, 
F. Genealogický pohľad na prešporských..., s. 105, 124.

103 ŠA v Bratislave, pobočka Bratislava, f. Mariánska provincia františkánov, šk. 45, lad. 46, fasc. 7.

104 SNA, f. HMBK, autentický protokol č. 41, s. 90, 147, 169; Markova neziderská kúria sa zachovala dodnes a patrí 
k historicky zaujímavým pamiatkam burgenladského mestečka Neusiedl am See, ktoré je turistickým centrom regiónu 
pri Neziderskom jazere v Rakúsku.

105 SNA, f. HMBK, autentický protokol č. 41, s. 309.

106 MNL - OL, f. Arcanum digitéka, Arcanum Adatbázis, Királyi könyvek, č. 11, s. 438-439.

107 Zo záznamov o korunovačnej hostine konanej na Prešporskom hrade vieme, že viacerí úradníci Uhorskej komory 
a  kráľovských tridsiatkových staníc sa slávnosti zúčastnili aj aktívne, keď boli kráľovským dvormajstrom a  hlavným 
magistrom kráľovských stolníkov určení za stolníkov (Stabelmeister) k  jednotlivým hodovacím tabuliam. Tak bol 
napríklad győrsky tridsiatnik Gabriel Palugyay určený k stolu prepoštov, alebo komorský pokladník Imrich Ordódy, inak 
sused Marka Waltichera, k stolu kráľovského personála. PÁLFFY, Géza. Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und 
in der Frühen Neuzeit (2 Teil). In Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 116. Band, Heft 1-2. 
Wien : Oldenbourg - Böhlau, 2008, s. 82-85.

108 HOLČíK, Štefan. Korunovačné slávnosti : Bratislava 1563 – 1830. Tatran : Bratislava, 1986, s. 30.
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v dome Walticherovcov na Hlavnom námestí boli ubytovaní dvaja takíto cudzí hostia – vdova 
Andreja Ballingera šperkára (Jubelier) a osobný obuvník cisára Matej Wallstorffer.109

Je pravdepodobné, že Marek Walticher už od roku 1654 zápasil so zdravotnými probléma-
mi. Svoj testament totiž spísal v latinskej reči už 12. februára 1654 v Prešporku.110 Zaujímavé 
je, že za svedkov si nezavolal nikoho zo svojho rodného mesta, ale pozval si troch katolíckych 
farárov z Mošonskej stolice. V testamente jednoznačne napísal, že nemá žiadne vlastné deti. 
Veľa finančných prostriedkov ale aj nehnuteľností teda daroval katolíckej cirkvi, jezuitom, 
charite či špitálom. Za zmienku stojí 100 zlatých, ktoré daroval Mariánskej kongregácii v Pre-
šporku.111 Svoju vďačnosť patrónom Esterházyovcom vyjadril darovaním 100 toliarov grófovi 
Pavlovi Esterházymu, najstaršiemu vtedy žijúcemu synovi nebohého palatína. Svoje majetky 
v Prešporku i v Mošonskej stolici rozdelil medzi svoju manželku a adoptívneho syna Františka 
Štefana Bornemiszu. Ten mal nakoniec dediť všetko, po smrti Markovej vdovy Márie. Za 
protektorov vykonania testamentu určil ostrihomského arcibiskupa a prešporského prepošta. 
Markovu poslednú vôľu, aby majetky prešli na jeho adoptívneho syna, potvrdila aj jeho vdova 
Mária Öxnerová vo svojom testamente spísanom dňa 21. apríla 1656 pred prešporským kano-
nikom Heinrichom Fabritiom v jej prešporskom dome.112 Presný dátum a miesto smrti Marka 
Waltichera nepoznáme.113 Zo 17. storočia sa nezachovali žiadne prešporské cirkevné matriky 
úmrtí. Predpokladáme, že zomrel niekoľko týždňov alebo mesiacov po 25. júni 1655, kedy mu 
ešte panovník udelil vyššie spomínanú majetkovú donáciu. Na jeseň toho istého roku už bol 
Marek mŕtvy, pretože sa začalo rokovať o obsadení uprázdneného postu hlavného tridsiatnika 
v Magyarováre. Na tento post nakoniec 5. novembra 1655 vymenovali Gašpara Lausera, 
mimochodom tiež prešporského rodáka a potomka miestneho starobylého patricijského 
rodu.114 Zaujímavá kontinuita. Tú potvrdil aj Markov adoptívny syn František Štefan Bornemisza 
z Káromu († 1684), ktorý spravil pozoruhodnú kariéru v kráľovských službách. Dokonca rovnako 
ako jeho adoptívny otec sa stal tiež hlavným tridsiatnikom v Magyarováre (1662) a neskôr 
vynikol v Uhorskej komore na postoch pokladníka a radcu.115 Jeho rezidenciou v hlavnom 
meste bol starý pernheimerovský, neskôr nazývaný aj ottauciovský dom na Ventúrskej ulici, 
kde sa začal aj príbeh Marka Waltichera.116

109 AMB, f. MB, Spisy, šk. 1, num. 10.

110 SNA, f. HMBK, autentický protokol č. 42, s. 235-237.

111 Bratstvo bolo založené jezuitmi v  Prešporku v  roku 1629. Jeho prvým rektorom bol arcibiskup Peter Pázmaň. 
Marek Walticher, jeho vtedajšia manželka Mária Eckerová, nevlastná matka Katarína Walticherová, ako aj jeho príbuzní 
a ďalšie osoby z okruhu jeho rodiny a práce (Juraj Ottaucius, Imrich Zkolek, Štefan Bornemisza, Gregor Tallián, Imrich 
Ordódy, Juraj Rakovický, Regina a Judita Sunnleitnerové a ďalší) patrili k zakladajúcim členom bratstva, ktorí do neho 
vstúpili už v roku 1629. Originál albumu Bratstva je dnes uložený v knižnici Seminára cirkevných dejín Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej fakulty UK v Bratislave. 

112 SNA, f. HMBK, autentický protokol č. 42, s. 246-247.

113 Podľa Markovho závetu ho mali pochovať v Kostole sv. Márie Magdalény v Prešporku (?).

114 MNL – OL, f. Magyar Kamara Levéltár, Benignae resolutiones, E 21, záznam k 5. XI. 1655. 

115 FALLENBÜCHL, Z. Állami (királyi és császári)..., s. 57.

116 SNA, f. HMBK, autentický protokol č.15, s. 472; č. 49, s. 69. Na prelome 17. a 18. storočia potom dom prešiel do 
držby Bornemiszovej vdovy Anny Roziny Knoglerovej a jej nového manžela lekára Dr. Jána Juraja Kollera. FEDERMAYER, 
F. Rody starého Prešporka..., s. 62.
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Kariérna biografia Marka waltichera

1603, IV. 16.:  narodený v Prešporku
1615 cca:  štúdium na kapitulskej škole v Prešporku
1617:  štúdium na univerzite vo Viedni
1622 – 1624:  praktikant v učtárni Uhorskej komory
1624 – 1625:  pisár v učtárni Uhorskej komory
1625 – 1627:  pomocný účtovník v Uhorskej komore
1627 – 1634:  koncipista v Uhorskej komore
1634 – 1645:  hlavný účtovník, tajomník a familiár palatína M. Esterházyho
1645 > :  familiár a tajomník (?) kancelárie Ladislava Esterházyho
1648 – 1655:  kráľovský radca
1648 – 1655:  hlavný kráľovský tridsiatnik v Magyar Ovári
1655, 25. VI.:  zomrel krátko po tomto dátume

Genealógia rodu walticher v uhorskej metropole

A.  WALTICHER Matúš, * cca 1550, † 1606, prešporský obchodník, majiteľ lodí, manželky: 
I. Magdaléna WEBER, † pred 1599, predtým manželka prešporského mešťana Václava 
Fischera, II. svadba okolo roku 1599, Katarína SUNNLEITNER, † 1603, predtým manželka 
Lukáša Schontu, prešporského kantora a Jána Buela (Pucha), dcéra Augustína Sunnleitnera 
a Anny Pernheimerovej, III. Katarína, neznáma manželka, † po 1649, potomkovia: od prvej 
manželky A1, od druhej manželky A2-A3.

A1. WALTICHER Andrej, doložený 1598 – 1599.
A2. WALTICHER Martin, doložený 1603.
A3. WALTICHER Marek, * 16. IV. 1603 v Prešporku, † medzi 25. VI. – 5. XI. 1655, tajomník kance-

lárie palatína, kráľovský radca a hlavný tridsiatnik v Magyar Ovári, manželky: I. svadba 
16. VII. 1623 v Prešporku, Mária ECKER, † 1635, dcéra trnavského senátora Lukáša Eckera 
staršieho a Anny Raidtovej, predtým manželka Gregora Stanichniakyho († okolo 1617), 
pomocného účtovníka Uhorskej komory; II. svadba 19. VIII. 1635 v Prešporku, Mária ÖXNER, 
† cca 1656, predtým manželka prešporského senátora Jána Bakiča (Bakith), dcéra Jána 
Öxnera a Doroty Wolffovej, nevlastná dcéra prešporského richtára Gregora Talliána. 
Potomkovia: vlastné deti nemal, adoptoval svojho mladšieho príbuzného Františka Štefana 
Bornemiszu († 1684), neskôr hlavného pokladníka a radcu Uhorskej komory.
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Tabuľka č. 1 
 

     _______________________________________________________ 

       Kamila Paar          Ján Paar          Pompeius Paar         Jakub Paar                       Augustín Sunnleitner 

        † po 1622              † 1596                  † 1613                  † po 1599                                   † 1573 

   (Pavol Hoffinger)  hlavný uhorský    hlavný uhorský   (Barbora Sunnleitner)–––––––-(Anna Pernheimer) 

       † pred 1608        poštmajster          poštmajster                          ______________________│________________               

   ______│_________________________________________         Zachariáš Sunnleitner        Katarína Sunnleitner 

     Maurítia Hoffinger † 1648       Alžbeta Hoffinger † po 1619                       † 1619                               † 1603          

    1. (Imrich Zkolek) † 1636      (Štefan Bornemisza) † po 1650           prešporský senátor             (Matúš Walticher) 

       tajomník palatína                hlavný uhor. poštmajster                       (Anna Hermann)                       † 1606 

   2. (Peter Bluem) † 1647       2. m. Regina Sunnleitner––––––––––––––––––│                                         │ 

      prešporský senátor                          † po 1638                                 Judita Sunnleitner               Marek Walticher 

                                                                   │                                      (Juraj Breus Ottaucius)                 † 1655 

                                                František Štefan Bornemisza                         † 1638                         tajomník palatína 

                                                               † 1684                                      pezinský tridsiatnik 

                                                     pokladník a radca UK 

     
Tabuľka č. 2  
                                                   __________________________________ 

                                                       Lukáš Ecker                        Mária Ecker          Michal Stanichniaky † 1596 

                                                          † 1643                                 † 1635                       hl. pokladník UK 

                        Ján Joo              senecký tridsiatnik        1. (Gregor Stanichniaky)––-–-–––––│ 

                         † 1603          hlav. uhor. poštmajster                   † 1617 

                    kráľ. personál       1. (Rozina Purkircher)         pomocný účtovník UK 

                              │–––––––- 2. (b. Mária Joo)               2. (Marek Walticher) 

                     Rozina Joo                  † po 1680                             † 1655 

            1. (b. Gašpar Lippay)         _____│______________________________ 

                       † 1652                        1:   Žofia Ecker                       Anna Ecker      

              palatínsky protonotár                 † po 1670                          † po 1674 

                    prednosta UK              1. (Štefan Nagovich)          1.  (Pavol Sántha) 

           2. (gr. František E. Paar)              tajomník UK                notár Prešp. stolice 

                     cis. komorník              2. (Štefan Bornemisza)      2. (Imrich Ordódy) 

                                                           hlav. uhor. poštmajster            radca UK 

Tabuľka č. 2
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Tabuľka č. 1
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ZOZNAM ARCHíVNYCH FONDOV

Archív mesta Bratislavy, fond Zbierka cirkevných matrík.
Archív mesta Bratislavy, fond Mesto Bratislava.
Archív mesta Bratislavy, fond Magistrát mesta Bratislava.
Archivum primatiale Estztergom, fond Hodnoverné miesto Ostrihomskej kapituly.
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár, fond Magistrát mesta Sopron.
Magyar nemzeti leveltar – orszagos leveltar, fond Arcanum digitéka.
Magyar nemzeti leveltar – orszagos leveltar, fond Magyar Kamara Levéltár.
Slovenský národný archív, fond Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly.
Slovenský národný archív, fond Archív Bratislavskej kapituly.
Slovenský národný archív, fond Ústredný archív rodu Pálffy.
Štátny archív v Bratislave, pobočka Bratislava, fond Mariánska provincia františkánov.
Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnavy. 

Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 3 
                                                                                                                                                                                                                              

                                             ___________________________________________ 

                                                Žofia Lerchenfelder                 David Lerchenfelder 

                                                         † 1615                                       † 1597 

                                            1. (Dr. Juraj Purkircher)                prešporský senátor         

                                                     prešporský lekár                                │ 

                                             2. (Valentin Ernleitner)             Wolfgang Lerchenfelder 

                                                           † 1602                                † pred 1614 

                                                         radca UK                             (Rozina Raidt) 

                                                            (1601)                                     (1601)                                                           

                  ________________________│______________________________________________ 

                   1:  Rozina Purkircher                           Alžbeta Purkircher               2:  Žofia Ernleitner     

                               † 1635                                            † po 1619                                † po 1614 

                   1. (Leopold Mauritz)                              1. (Gál Bakith)                    (Matej Partinger † 1612) 

                   2. (Augustín Wagner)                           2. (Gregor Zalay)                    prešporský richtár 

                       prešporský mestský notár                krá ľ. kuriálny notár     ____________│_________________ 

                   3. (Lukáš Ecker † 1643)                                   │                        Eliáš Partinger        Anna Partinger 

    ________________│______________                 1: Ján Bakith                † pred 1659      (Juraj Rakoviczky)     

      1: Juraj Mauritz          3:  Anna Ecker                         † 1633                       (1650)                    † 1657 

              † 1657                     † po 1670                   prešporský senátor                                        riaditeľ UK 

         prešp. senátor      1. (Pavol Sántha)                        (1624)                                                     (1650)   

              (1650)             2. (Imrich Ordódy)                  (Mária Öxner) 

                                pokladník a radca UK    2. m. Marek Walticher  

                                                (1650)                                 (1650) 
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Požiare a podpaľačstvo v Košiciach v 16. storočí

Richard Papáč

Fires and arson in Košice in 16th century  

The paper is divided into two parts together thematically related. The first part informs about fires occurring 
in Košice in 16th century on the basis of the literature, but most of the archival documents. The largest space 
is devoted to probably one of the biggest fires in the city dating to April 1556. The effort is not limited only 
to lay damages caused by this and other fires, but also points on the situation in the city after disaster, on the 
required financial and material assistance for the city from the emperor and from towns of Pentapolitana. The 
second part provides an insight into the incidence of arson in Košice, as one of the crimes against property, where 
output a specific perpetrators different management considerations and motives. It provides an informations 
about punishing offenders under the then existing regulations and laws. For both parts of the contribution 
the archival research was conducted in the Košice City Archives, to show the lesser known facts of the history 
of the city, as fires and other disasters have remarked economic and social face of this and later periods.

Key words: Fire. Town. Košice. 1556. Arson.

Požiare
Fenomén požiarov, častý v období stredoveku a raného novoveku, postihol v priebehu 

16. storočia niekoľkokrát aj partnerské mestá Košíc v rámci Pentapolitany, a to Prešov a Levoču. 
Obe mestá sa nevyhli devastácii nielen súkromného, ale aj verejného majetku, keďže bolo 
zničených viacero verejnoprospešných objektov. Na druhej strane, v prospech oboch miest 
po požiaroch konali panovníci, ktorí obyvateľom buď odpustili platenie daní na určitú dobu, 
alebo darovali príspevok na obnovu mesta.

Poškodenie mesta požiarom v roku 1554 bolo v prípade Prešova také značné, že panovník 
Ferdinand I. oslobodil postihnutých obyvateľov mesta od všetkých riadnych a mimoriadnych 
daní na obdobie štyroch rokov.1 Už o niekoľko rokov, v roku 1565, Prešov vyhorel znova 
a panovník Maximilián II. oslobodil pohorelcov na osem rokov a ostatných obyvateľov na šesť 
rokov od platenia všetkých riadnych i mimoriadnych kráľovských daní.2 Oslobodenie mesta 
Prešov od platenia daní v prípade požiaru nebolo novou praxou u panovníkov. Podobne 
v prospech mesta konal aj Ján Zápoľský v roku 1526, ktorý Prešovčanom odpustil platenie 
daní kvôli požiaru na dobu 12 rokov.3 O požiaroch v Levoči máme zmienky predovšetkým 
z Hainovej kroniky, spomenúť možno požiar v roku 1550, pri ktorom vyhorelo takmer celé 
mesto; okrem 118 domov zničená bola i radnica, v ktorej zhorel aj archív s mestskými pí-
somnosťami.4 V septembri uvedeného roku panovník Levočanom nanovo potvrdil privilégiá 
a výsady, ktoré užívali už predtým, a prostredníctvom grófa Mikuláša zo Salmu im daroval 

1 SEDLÁK, Imrich (Ed.). Dejiny Prešova I. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach, 1965, s. 155.

2 SEDLÁK, I. (Ed.). Dejiny Prešova I..., s. 155.

3 DOMENOVÁ, Marcela. Prešov. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján. Lexikón stredovekých miest na Slovensku. 
Bratislava : Prodama pre Historický ústav SAV, 2010, s. 337.

4 HAIN, Gáspar. Löcsei krónikája. Levoča : Reiss Józs T. könyvnyomda intézete, 1910 – 1913, s. 95-96. V archíve zhoreli 
mimo iných aj privilégiá, daňové registre a knihy. Pozri aj: SUCHÝ, Michal. Dejiny Levoče I. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1974, s. 96, 266.
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600 zlatých na znovuvybudovanie dôležitých mestských budov.5 Pri požiari, ktorý vypukol 
v októbri 1572 v dome Štefana Schreyera, zhorelo 85 domov a niekoľko ulíc, pričom menovaný 
musel zaplatiť pokutu 500 zlatých.6 Ku koncu storočia, presnejšie v roku 1599 zostalo po 
požiari v Levoči len 45 domov, zhorela škola, radnica, viacero veží na mestských hradbách 
a niekoľko majerov na predmestí.7

Podobne ako okolité mestá, aj Košice v spomenutom období postihli katastrofy spôsobené 
prevažne ohňom. Keďže väčšina budov bola postavená z dreva, stačila malá nepozornosť 
a zakrátko mohli plamene zachvátiť celé mesto. Príčinami požiarov boli tiež nedostatočné 
protipožiarne opatrenia a slabá disciplína obyvateľov. V písomných prameňoch Archívu 
mesta Košíc možno nájsť aj zmienky o požiaroch, ktoré vznikli dôsledkom ľahostajnosti 
a nepozornosti, hoci zrejmý úmysel nemožno dokázať. Požiare sa často spájali s osobnými 
tragédiami pohorelcov, ktorí veľakrát prišli o život, resp. utrpeli závažnejšie zranenia, alebo 
prišli o majetok, dielňu a cennosti. Takéto kategórie ľudí nachádzame v súvislosti s požiarmi 
aj v Košiciach. V tomto príspevku sa nezmieňujeme o prípadných požiaroch na území mesta 
vyvolaných vojenským stavom, teda obliehaním mesta a útokmi cudzích vojsk na mesto. 
Venovať sa budeme len požiarom, ktoré zapríčinil ľudský faktor, či už z nepozornosti ale-
bo úmyselne.

Menšie požiare, ktoré zaznamenali pramene a neskoršia literatúra, sa v meste alebo na 
predmestí vyskytli v prvej polovici 16. storočia. Nemáme však bližšie zmienky o rozsahu škôd 
na majetku a obetiach na životoch a zranených. Spomenúť možno iba jediný požiar, ktorý 
vypukol v meste na Turíce 28. mája 1531.8 Vypukol v biskupskom dome buď nepozornosťou, 
alebo zlomyseľnosťou Scheredianskej rodiny a vyhorelo viac ako 60 domov spolu s Dolnou 
bránou a slovenským kostolom. Od ohňa zostali ušetrené kostol (zrejme Dóm sv. Alžbety) 
a škola.9

Azda najväčší požiar a katastrofa v dejinách mesta sa odohrali v apríli 1556, kedy oheň 
zničil takmer celé mesto. Tento požiar svojimi ničivými účinkami rezonoval v mysliach ľudí ešte 
dlhú dobu potom. Zo staršej dostupnej literatúry máme zmienku o požiari aj v Hainovej kronike 
písanej v druhej polovici 17. storočia. Spomína sa tam, že Košice boli týmto požiarom veľmi 
zničené a za obeť ohňu padlo mnoho vznešených budov.10 O požiari sa zmieňuje aj neskoršia 
literatúra, obzvlášť košické kroniky z 19. storočia. Turcsányiho kronika vyhotovená v roku 1834 
pod názvom „Košice v storočiach“ o tejto udalosti píše vcelku stručne len to, že zhorelo celé 
mesto a popolom ľahli: veľký kostol, kláštory a kostoly dominikánov a minoritov a zmieňuje 
sa o tom, že zostalo len 32 domov.11 Vo svojej kronike napísanej v roku 1861 sa Jozef Tutkó 
zmieňuje o požiari obdobne ako A. Turcsányi, uvádza však, že požiaru odolalo len 30 domov.12 

Ján Nepomuk Plath v „Kronike slobodného kráľovského mesta Košíc“ je na podrobnejšie 
informácie skúpy a zrejme od Turcsányiho preberá informáciu o zachovaní 32 domov.13 Azda 

5 HAIN, G. Löcsei krónikája..., s. 96-97.

6 HAIN, G. Löcsei krónikája..., s. 122.

7 HAIN, G. Löcsei krónikája..., s. 129; SUCHÝ, M. Dejiny Levoče I..., s. 270. 

8 HAIN, G. Löcsei krónikája..., s. 50. 

9 HAIN, G. Löcsei krónikája..., s. 50-51.

10 HAIN, G. Löcsei kronikája..., s. 102.

11 TURCSÁNYI, András. Košice v storočiach. Košice : preklad Jozef Kirst a Imrich Kozák, 1834, s. 18.

12 TUTKÓ, Jozef. Kronika o dejoch slobodného kráľovského mesta Košíc. Košice : tlačou Karola Werfera, 1861, s. 156-157.

13 PLATH, Nepomuk Ján. Kronika slobodného kráľovského mesta Košíc. Košice 1867, s. 70 (preklad Ferdinand Steller).
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najväčší priestor venoval požiaru Vojtech Wick vo svojej knihe vydanej v roku 1941.14 Cituje 
celú listinnú žiadosť Košičanov panovníkovi a poukazuje aj na ďalšie pramene, ktoré budú 
citované v tomto príspevku a ktoré predtým unikali pozornosti bádateľov a kronikárov. Keďže 
Wick správne podľa prameňa cituje údaj o zachovaní 128 domov pred požiarom, môžeme 
si v tejto súvislosti položiť otázku, prečo spomínaní košickí kronikári 19. storočia uvádzajú, 
že zostalo len 30, resp. 32 domov? Možno sa iba domnievať, že nemali k dispozícii rovnaké 
pramene, alebo došlo k omylu, ktorý uviedla nejaká staršia kronikárska práca a ostatní autori 
ju preberali. Rozdiel, ktorý uvádzajú pramene a následne z nich V. Wick, a tieto kronikárske 
práce, je však značný. Ďalší, kto sa vo svojich prácach aspoň sčasti zaoberal požiarom, je O. R. 
Halaga. Ponúka stručný, avšak obsahovo postačujúci pohľad na udalosť výskumom prameňov, 
predovšetkým však korešpondencie košickej mestskej rady a kráľa Ferdinanda I.15

Zo žiadosti o podporu, ktorú pravdepodobne krátko po požiari adresovala košická mestská 
rada panovníkovi Ferdinandovi I., vieme, že požiar vypukol 13. apríla 1556 o desiatej hodine 
večer v dome mestského notára Mateja Schayczlicha. Rozšíril sa na celé mesto a v krátkom 
čase zhorelo v meste takmer všetko, čo bolo pekné: „(...) farský kostol svätej Alžbety, zároveň 
s vežou Sv. Michala, kláštor blahoslavenej panny Márie, kláštor sv. Mikuláša, mestská radnica, 
niekoľko strojov, ktoré všetky boli na kolesách, množstvo pušiek, dolná mestská brána, 
niekoľko veží, časť stavieb na dolnom múre (hradbe), vonkajší múr vybudovaný z dreva 
a bielej hrnčiarskej hliny, pri dolnej bráne značná časť, všetky zvony na námestí, obe ulice, 
ulica Hnilná a Mäsiarska ulica, zhoreli aj časti dolného predmestia, pričom z celého mesta 
zostalo len 128 domov.“16 Záverom žiadosti mestská rada uvádza, že „kto by chcel dobrovoľne 
jednotlivé domy spáliť, nikdy by nemohol vynaložiť väčšie úsilie“.17 Panovník Košičanom 
odpovedal už 23. apríla z Prahy v tom zmysle, že keďže živobytie všetkých obyvateľov je 
zničené, je nevyhnutné, aby sa do mesta z iných miest – Prešova, Levoče, Bardejova a Sabi-
nova (jednalo sa o mestá Pentapolitany) čím skôr priniesla a prichystala potrebná pomoc, 
nevyhnutná na obnovu a obranu. To zrejme podnietilo košickú mestskú radu, ktorá, aby 
získala peniaze na obnovu mesta, bola nútená založiť poklad z Dómu svätej Alžbety a čias-
točne ho rozpredať.18 Pravdepodobne začiatkom mája spísali Košičania žiadosť panovníkovi, 
v ktorej vyslovujú svoje prosby o určitý obnos peňazí na znovupostavenie mesta a prosia 
o odpustenie novej dane vo výške 1 000 zlatých, pričom takto ušetrené peniaze by chceli 
poskytnúť mužom, ktorí s požiarom bojovali na budovách, bránach, múroch a vežiach.19 

Snažili sa aj o výpomoc na určitú dobu z majetkov opátstva v Széplaku (dnes Krásna nad 
Hornádom). V ďalších bodoch žiadajú aj o odpustenie všetkých poplatkov a ročných daní 
na dobu 20 rokov, ktoré boli mestu vyrubené, argumentujúc, aby verní občania a obyvatelia 
kvôli núdzi a chudobe neodchádzali z mesta. Tak isto požadujú darovanie tridsiatkov, ktoré 
doteraz odvádzali panovníkovi, na znovuvybudovanie mesta. Vysvetľujú aj svoje obavy pred 
rebelmi a nepriateľmi kráľovského majestátu, pričom požadujú, aby sa najväčšia časť jazdcov 
a pešiakov presunula do pevnosti na predmestí, a tiež žalujú na jednotlivých kráľovských 

14 WICK, Béla. Kassa története és műemlékei. Kassa : Wiko Kö és könyvnyomdai műintézet Kassán, 1941, s. 64-69.

15 HALAGA, Ondrej R. Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice : Mestský národný výbor v Košiciach, 1967, 
s. 44. Cituje väčšinu materiálov z fondu Magistrát mesta Košice, Supplementum H, Schwartzenbachiana, ktoré sme mali 
k dispozícii aj my.

16 Archív mesta Košice (ďalej AMK), Magistrát mesta Košice (MMK), Supplementum H, Schwartzenbachiana (Schv.), No. 
1805, A, B.

17 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1805, A, B.

18 WICK, B. Kassa története..., s. 67.

19 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1806.
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kapitánov, ktorí vypásajú svoje kone na poliach, lúkach a záhradách patriacich mestu. Záverom 
vyslovujú svoje želanie, aby boli všetky kostolné školy čím prv obnovené, aby sa tam mohla 
uctievať viera v Boha.20 Kráľovská kancelária vo Viedni skoncipovala odpoveď Košičanom 
dňa 30. mája, v ktorej sa píše, že kráľovi je veľmi ľúto občanov a obyvateľov Košíc, ktorých sa 
táto skaza dotkla najviac, a konštatuje, že by bolo dobré znovu postaviť spomínané budovy. 
Nápomocný bude tým, že oslobodzuje Košičanov od všetkých bežných aj neobyčajných 
daní a poplatkov, ktoré doteraz platili, a to na dobu osem rokov od uvedeného dňa. Toto 
oslobodenie od daní podmieňuje znovuvybudovaním mesta do predošlej krásy.21 Panovník 
teda týmto nariadením vyhovel Košičanom len sčasti, odpustil im síce všetky dane a poplatky, 
ale nie na požadovaných dvadsať, ale len na osem rokov. Inými požiadavkami košickej mest-
skej rady sa asi ani nezaoberal, resp. chýbajú nám o tom konkrétne zmienky v prameňoch. 
Výnimkou je len výnos z košického tridsiatku, ktorý bol určený na obnovu mesta, ako to 
bolo v júli 1556 nariadené košickému tridsiatnikovi Michaelovi Literátovi.22 Košický richtár 
a prísažní napísali panovníkovi ďalší list, v ktorom opisujú zničenie a poškodenie domov 
a obchodníckych krámov, ale predovšetkým rabovanie, ktoré sa v čase požiaru rozmohlo po 
meste. Uvádzajú, že mnoho ľudí vraj spomínané obchodnícke krámy vylúpilo a vyrabovalo, 
čoho sa zúčastnili aj uhorskí jazdci (equites hungarici). Mestská rada prosí panovníka, aby 
na tieto veci upriamil pozornosť a žiada navrátenie ukradnutých vecí a potrestanie vin-
níkov.23 V tejto súvislosti sa začalo vyšetrovanie predovšetkým vojakov a žoldnierov, ale 
vypovedali aj mešťania. Košický vicekapitán Blažej Kun vypovedal pod prísahou na svoju 
kresťanskú vieru, že pri požiari nerobil nič iné, len sa snažil uhasiť oheň. Vojak Peter Joray 
prisahal, že nič, čo sa nachádzalo na uliciach, neukradol a neulúpil a keď na Mäsiarskej ulici 
vypukol oheň, odniesol svoju šabľu do kapitánovho domu. Spomínajú sa tiež žoldnieri, ktorí 
v čase požiaru boli na stráži hradieb, teda boli pravdepodobne mimo podozrenia. Väčšina 
z vyšetrovaných žoldnierov nič nevidela a o ničom nevedela.24 Bližšie vedomosti o nájdení 
a prípadnom potrestaní vinníkov však nemáme, až na snáď jediný prípad, kedy bol Benedikt, 
sluha Jána Lippaya, nejakú dobu držaný vo väzení na žiadosť Petra Tomáša Calmara, keďže 
podľa svojho priznania olúpil jednu ženu o nejaký tovar po vyhorení mesta. Pravdepodobne 
mu hrozil hrdelný trest, avšak okradnutá pani a ďalší mešťania mu u mestskej rady vymohli 
prepustenie s tým, že má zostať aj v pôvodnej službe a teda nebude potrestaný.25 Mestská 
rada však panovníka informovala aj o pôvodcovi požiaru Matejovi Schayczlichovi, ktorý, ako 
píšu, „od nás utiekol“, pričom Košičania chcú, aby bol oslobodený od podozrenia a nech mu 
je dovolené usadiť sa kdekoľvek v rámci Uhorska.26 Okrem toho má prísť do Košíc, kde má 
uzavrieť svoje záležitosti a očistiť sa od podozrenia. Radní ale uvádzajú: „Keďže sú medzi 
nami ľudia rozličných národností a zamestnaní, ktorí v strašnom ohni stratili všetko, čo mali, 
je preto pre nás nemožné uspokojiť takýchto vyhnancov, prosíme preto čo najpokornejšie 

20 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1806. V  listine chýba presné datovanie, preto nami uvedená približná 
datácia je len hypotézou.

21 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1779. „ab omni solutione censium et taxarum nostrarum tam ordinariar 
quam extraordinarium subsidiorum q et lucri camerae nostrae intra spatium octo integrorum annorum a data presentium 
computando eximendos, ita tamen et ea conditione ut primum et ante omnia, domus ac aedificia praefata civitatis nostrae 
combusta, readificare ac eandem civitatem pristino decori restituere.“

22 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1797. Intimát žigmunda Torda Michaelovi Literátovi z 15. júla 1556.

23 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1808.

24 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No. 1792, fol. 1 – 27, najmä fol. 3, 6, 10.

25 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac 7, fol. 4b.

26 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No 1808.



MESTO 
    DEJINY

a

68

a najpokojnejšie Váš majestát, aby o našu bezpečnosť v tejto veci bolo postarané a aby sa tu 
mohol zdržať na mieste mimo mesta určitú dobu spomínaný Matej Schayczlich, kým vybaví 
svoje záležitosti“.27 Prevládali teda obavy z možnej pomsty voči M. Schayczlichovi, keďže, 
ako sme už uviedli, dôsledky katastrofy boli pre množstvo ľudí mimoriadne kruté. Nepokoje 
a násilnosti ruka v ruke s deštrukciou mesta požiarom mali iste neblahý vplyv na chod 
mesta a jeho ďalší hospodársky a spoločenský vývoj a tak radní rozhodli o dočasnom azyle 
pre Schayczlicha mimo mestských múrov, niekde na predmestí. Keďže sa v liste uvádza, že 
M. Schayczlich bude ubytovaný mimo mesta, snahou bolo minimalizovať nebezpečenstvo, 
ktoré by mu vo vnútri mesta od rozhorčených obyvateľov hrozilo. To bol aj dôvod, prečo sa 
radní obrátili s týmto problémom priamo na kráľa, zrejme očakávali, že Schayczlichovi bude 
poskytnutá adekvátna ochrana. Iste to súviselo s tým, že Schayczlich bol pred požiarom 
rešpektovanou osobou vo funkcii mestského notára s týždenným platom dve zlaté.28

S renováciou mesta sa začalo v najbližších dňoch a týždňoch, ako nám to dosvedčujú 
mestské výdavkové knihy a účty. Na nákup osem tisíc kusov šindľových klincov v cene 4 denáre 
za 100 kusov sa z mestskej pokladnice použili 3 zlaté a 20 denárov. Mesto taktiež nakúpilo 
klince do latiek na držanie v striech v počte 400 kusov v cene 48 denárov.29 Neboli to však 
konečné sumy, mestské účty nás v období po požiari spoľahlivo informujú o jednotlivých 
položkách určených na renováciu mesta. Nové šindle zabezpečilo dokonca mesto Bardejov, 
ktoré ich darovalo 2 000 kusov.30 Výdavky sa netýkali len stavebného materiálu, ale tiež 
zabezpečenia stravy pre robotníkov. Keďže poškodená bola aj radnica, tesárovi, ktorý pracoval 
na jej obnove, mesto zakúpilo 2 výseky bravčového mäsa v hodnote 4 zlaté a 50 denárov.31 
Tiež výdavky majstrom kolárom Gabrielovi a Jurajovi, ktorí pracovali na pokrytí kostola (asi 
Dómu sv. Alžbety), činili spolu 207 zlatých.32 Ťažko skúšané mestské peniaze po požiari počas 
neprítomnosti M. Schayczlicha prevzali a zaznamenali páni Hans Fink a Martin Schoff, ktorí 
ich aj prehľadne zapísali do mestskej príjmovej a výdavkovej knihy.33 Radní sa pokúšali aspoň 
sčasti naplniť mestskú pokladnicu výberom daní z domov, ktoré ostali neporušené. Táto daň 
činila spolu 110 zlatých a 86 denárov.34 Stav výdavkov za niektorý konkrétny týždeň pred 
požiarom je možné prehľadne vidieť práve v mestských účtoch. Kým v sobotu po svätom 
Valentínovi vo februári uvedeného roku tieto výdavky tvorili sumu 77 zlatých a 68 denárov,35 
v sobotu po svätom Jurajovi koncom apríla, teda niekoľko dní po požiari, to bolo až 190 

27 AMK, MMK, Supplementum H, Schv., No 1808. „Cum aut hic inter nos sint diversarum nationum et conditionum homines 
qui ignis rabie omnia quae habuerunt bona amiserunt & nobis est impossibile talium exul comprimere, supplicamus vestrae 
sancti maiestatis. tanquam nostro pientissimo. & domino clementissimo quatenus securitati nostraerae in hac parte quoque 
dignetur consulere dare quod mandatum ne dictus Mathias Schayczlich inter nos sit, sed potius contineat se aliquo in loco 
tutiore extra civitate Cassoviensis ad certum tempus et sic causam suam agat et finiat.“

28 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11, Regestum introitus et exitus pecuniae civitatis 
Cassoviensis ad annum 1556, fol. 25. „Notario civitatis Matie Saiczlich Cassoviensi dedimus sabbato fl. II.“

29 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 66a-67.

30 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 70a. „die 2000 schindeln so die Barthfeler 
der stat geschenckt.“

31 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a  registre, H III/3 dis 11..., fol. 68b-69. „2 bachen gekaufft dem 
zymmermann der das stath haus bauth. fl. 4 d 50.“

32 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 108. 

33 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 50. „Hans Fink und Merthen Schoff (...) der 
statt geltt aingenommen und aus geben wie ym diesem register alles klär angeschribenn ist.“

34 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 59. Percepta census de domibus non 
concrematis.

35 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 28.



MESTO 
    DEJINY

a

69

zlatých a 46 denárov.36 Tieto sumy však nezahŕňajú len náklady na stavebný či iný materiál, 
ale aj bežné platy mestských zamestnancov (mestský pokladník, strážcovia hradieb, vojaci, 
trhový sudca, kat, mestský sluha, trubač a pod.), tak ako boli vyplácané v dobe pred požiarom 
a aj po ňom. Nič však nemení na skutočnosti, že táto katastrofa úplne pozmenila dovtedajšiu 
tvár Košíc a upriamila väčšiu pozornosť obyvateľov mesta na účinnejšie opatrenia proti 
požiarom. Pozoruhodné je, že nemáme bližšie správy o ranených a obetiach na životoch z radov 
obyvateľstva. Isté je, že táto katastrofa poznamenala život mesta vo všetkých oblastiach na 
najbližšie roky. Rapídne poklesol počet nájomníkov v jednotlivých štvrtiach a mnoho domov 
sa stalo neobývateľnými, napríklad v roku 1557, teda rok po požiari, v 401 domoch žilo 192 
nájomníkov.37 V období po požiari mestská rada pristúpila aj k zníženiu daní a časť stredne 
majetných daňovníkov bola presunutá do nižšej kategórie medzi chudobných daňovníkov. 
V roku 1559 sa situácia stabilizovala a počet daňovníkov vzrástol.38

Požiar v roku 1556 nebol jediným v druhej polovici 16. storočia v meste Košice, ale práve 
táto udalosť podnietila mešťanov prijať lepšie opatrenia proti ohňu, predovšetkým v letných 
mesiacoch, kedy bolo riziko požiaru väčšie. Na zasadnutí mestskej rady v roku 1568 sa roz-
hodlo o vymenovaní hornouhorského kapitána Lazara de Schvendi, slúžiaceho v tom čase 
v Košiciach, za koordinátora pri boji s ohňom.39 Zo zápisu sa dozvedáme o povinnostiach 
obyvateľov jednotlivých mestských štvrtí (kvartálov) v čase požiaru. Podľa jeho nariadenia 
a nariadenia mestskej rady, ak v meste vypukne oheň, obyvatelia prvej a tretej štvrte majú 
hneď pribehnúť k horiacim domom so sekerami a nádobami s vodou, premôcť a uhasiť s božou 
pomocou oheň.40 Obyvateľom druhej štvrte je nariadené, aby sa oheň snažili uhasiť svoj-
pomocne svojím náradím a tiež majú prísť k richtárovmu domu. Obyvatelia štvrtej štvrte si 
náradie prevezmú na radnici a vypočujú si príkazy a nariadenia richtára, aby vedeli, čo majú 
robiť.41 Noční strážcovia na hradbách majú ihneď zostúpiť a robiť všetko preto, aby sa oheň 
nedotkol veží a striech hradieb.42 Tento systém ochrany pred ohňom zaiste aspoň na určitú 
dobu fungoval, avšak po zvyšok storočia neuchránil mesto od podobnej katastrofy ako v roku 
1556. Dňa 1. augusta 1576 zhorel farský kostol s farou a s 5 domami.43 Dňa 13. septembra 
v roku 1580 o 5. hodine večer vypukol oheň dokonca v dome hornouhorského kapitána Hansa 
Rubera a rozšíril sa na susedné domy. V prospech Rubera sa zo žiadosťou o pomoc pri stavbe 
jeho domu obrátil na mestskú radu aj Vavrinec Goldschmit a tiež Ján Deak mu prisľúbil dať 
3000 šindľov a 6 zlatých.44

36 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/3 dis 11..., fol. 63b.

37 HALAGA, O. R. Právny..., s. 44, 46. Pozri tiež: BODNÁROVÁ, Miloslava. Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. 
storočí. In CSUKOVITS, Enikö – LENGYELOVÁ, Tűnde. Z Bardejova do Prešporku. Prešov – Bratislava : Historický ústav SAV, 
2005, s. 238.

38 BODNÁROVÁ, Miloslava. Majetková štruktúra obyvateľstva Košíc v 16. storočí. In Historica Carpatica, 1987, roč. 18, 
s. 190, 195.

39 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 5, fol. 412.

40 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 5, fol. 412. „cives primi et terty quartalis statim cum 
securibus et vasis aquarys ad domum ardentem accurant et ignem suppremant et dei ope adiuti extinguat.“

41 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 5, fol. 412. „Quarti quartalis cives similiter acceptis 
suis armis in domum seu curia senatoria civitatis convolent, audituri et executuri mandata dni judicis aut eius qui ad eam 
rem fuerit constitutus.“

42 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 5, fol. 412. 

43 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac 18, fol. 65. Iný údaj hovorí o požiari dňa 30. júla 
1576. Pozri: HAIN, G. Löcsei kronikája..., s. 124. „Die 30. Julj ist zu Kaschau die Kirch und der Pfarhoff sambt 5 heüsern 
verbrunnen.“ Došlo tu zrejme k omylu G. Haina.

44 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac 22, fol. 75.
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Jeden z väčších požiarov postihol mesto 14. mája 1585 o 8. hodine večer a vypukol 
v stodole pri dome Imricha Gelyerta pri Dolnej bráne. Rozhorel sa od Dolnej brány smerom 
k farskému dvoru, ktorý pri tejto horúčave takmer celý vyhorel, no podarilo sa ho zachrániť.45 
Zničených bolo 10 domov a za pomoci vetra, horiacej slamy a šindľov sa chytil aj farský 
Kostol svätej Alžbety, ktorému zhorela strecha a veža, ktorá, ako sa píše, „od základu zhorela 
a ležala v popole na veľkom spálenisku, takže ju dvaja ozbrojenci ešte dve noci strážili“.46 

Tento požiar trval do tretej hodiny rannej.47 Posledným podľa prameňov známym požiarom 
Košíc v uvedenom období bol požiar mlyna na pušný prach z 10. februára, pravdepodobne 
roku 1599.48 Požiar vypukol o polnoci v mlyne neďaleko hradieb a po tom, ako sa zapálil 
pušný prach, nastal ohromný výbuch, pri ktorom zahynulo viacero Poliakov a robotníkov, 
ktorí tam spali. Očití svedkovia, ktorí všetko videli z hradieb a trúbili na poplach, uvádzajú, 
že „silou prachu ich vyhodilo do výšky a rozhodilo na viacej častí, čím vznikol strašný pohľad, 
keď odlietali údy z tiel a ležali na mestských lúkach, kde boli pohodené, tak teda odišli duše 
zhorených do oblakov“.49 Iróniou osudu bolo, že počiatočný požiar sa snažili obyvatelia uhasiť, 
pričom k mlynu priniesli 190 nádob s vodou, keď nastal výbuch. Presné čísla obetí na životoch 
alebo zranených nepoznáme, iste išlo o mnoho ľudí. O niekoľkých menších požiaroch z konca 
16. storočia máme ešte stručné zmienky, nepoznáme však ani presné príčiny týchto požiarov, 
ani materiálne škody a obete na životoch.

Podpaľačstvo (crimen incendiarii)
Požiare mohli vypuknúť neúmyselne, teda z nepozornosti, alebo z iných, človekom ne-

ovplyvniteľných príčin, prípadne úmyselne, vtedy motívom mohla byť pomsta, nenávisť 
či iné dôvody konania. V takýchto prípadoch hovoríme o podpaľačstve. Keďže sa jednalo 
o delikt nielen proti majetku, ale aj proti životu, bol posudzovaný veľmi prísne a obvineným 
hrozilo upálenie.

Trestnoprávny postih takéhoto konania je určený právnymi ustanoveniami v zbierke 
Taverníckeho práva z roku 1541, v príslušných článkoch, ktoré definujú a opisujú jednotlivé 
delikty. Až tri články zo štyroch uvádzajú hrdelný trest za podpaľačstvo v rôznej forme: jednak 
za spôsobenie požiaru svojmu pánovi, za podozrenie na podpaľačstvo a spôsobenie ohňa na 
domoch, stodolách a bránach a za spôsobenie ohňa ako pomsty za nevyplatenie mzdy. Tento 
spôsob realizovali zväčša služobníci, ktorí sa tak chceli pomstiť svojim pánom – zamestnávate-
ľom za nevyplatenú mzdu.50 V prameňoch pre skúmané obdobie však nenachádzame prípady, 
na ktoré by sa vzťahovalo niektoré z vyššie spomínaných ustanovení Taverníckeho práva. 
V prípade, že oheň, ktorý vypukol v dome ctihodného občana, prešiel k susedom a spôsobil im 
škody, vinník mal poškodeným nahradiť škody a mal vykonať prísahu, ktorou sa za spôsobené 
príkorie ospravedlnil.51 Potrestanie vinníkov, ak šlo o vyhrážanie sa podpaľačstvom alebo 
vykonanie takéhoto skutku, patrilo do kompetencie mestskej rady. Táto posudzovala previ-
nenie voči zákonom na súdnych zasadnutiach, kde vyriekla oslobodzujúci alebo odsudzujúci 

45 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 2, fol. 287. 

46 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 2, fol. 287. Pozri tiež: H III/2 mac 28, fol. 68b. 
V  tomto zápise sa uvádza, že zhorelo celé mesto „tota civitas conflagratione perysset“, túto skutočnosť však prvotný 
prameň nespomína.

47 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac 28, fol. 68 b. 

48 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, fol. 116 b – 117 „Molendinum pyrium inflammatum.“

49 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2. Pur. 10. fol. 116 b-117.

50 AMK, MMK, Supplementum H, Lex 0 /28 P./, čl. 30. - fol. 25 b., čl. 31 – fol. 25 b-26, čl. 33. fol. 26 b.

51 AMK, MMK, Supplementum H, Lex 0 /28 P./, čl. 32. - fol. 26.
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verdikt. V prospech žalovaného sa u mestskej rady mohli prihovoriť prosebníci a žiadatelia 
(intercessores), v snahe vymôcť podozrivému alebo už odsúdenému miernejší trest, alebo jeho 
úplné odpustenie. Vyskytovalo sa tiež ručenie za pomoci ručiteľov (fideiussores), ochotných 
zaručiť sa v prospech vinníkov, zaplatiť určitú sumu a tým im zrušiť trest. Vtedy bolo na 
rozhodnutí mestskej rady, ktorá tieto žiadosti posudzovala, či sa prikloní k oslobodeniu, 
zmierneniu trestu alebo potvrdí tzv. sententia deffinitiva, teda konečný rozsudok. Obvinený 
však pri ručení za svoju osobu musel sľúbiť, že sa bude vyvarovať podobného protiprávneho 
konania a bude rešpektovať mestské nariadenia.

V konkrétnych prípadoch bolo však nutné posudzovať úmysel konania. Uvádzame prípady, 
v ktorých bol dokázaný úmysel a snaha o vykonanie skutku a prípadne neúmyselné zavinenie. 
Dôležitým faktorom pri posudzovaní podpaľačstva je trestnoprávna zodpovednosť, pričom aj 
za neúmyselné zapríčinenie požiaru zvyčajne mestská rada po dôkladnom vyšetrovaní a po-
súdení vymerala trest. Vo viacerých prípadoch trestom pre previnilcov bola peňažná pokuta 
v rozsahu 5 až 20 zlatých; v jednom prípade pri poškodení majetku viacerým obyvateľom 
bolo vinníkovi nariadené ich odškodnenie a dva prípady sa skončili vyhnaním z mesta. Pokuta 
uložená previnilcom bola zaplatená jednak poškodenému, ak došlo k zničeniu majetku, a tiež 
mestskej rade. V jednom z prípadov rozhodli v prospech obžalovanej, došlo k upusteniu od 
hrdelného trestu za vyhrážanie sa podpálením domu, obžalovaná bola zbitá na pranieri, čo 
ju malo potupiť pred celým mestom.

Ďalší prípad je z roku 1558, kedy Katarína, manželka Gašpara Nagya, chcela podpáliť dom 
Imricha Krisztana kvôli tomu, že jej jeho manželka nechcela predať ovocie.52 Nevedno, ako sa 
o jej konaní dozvedela mestská vrchnosť, ale jej úmysel bol odhalený a ona na súde vypove-
dala, že ten dom nechcela podpáliť. Tento argument zrejme u radných neobstál a následne jej 
hrozil hrdelný trest, vďaka príhovoru kapitána Jána Pethena jej však darovali život. Mestský 
sluha ju vyšľahal na pranieri, odtiaľ mala byť odvedená k bráne a vyhnaná na vzdialenosť 
desať míľ od mesta. Voči tomuto však podal námietku richtár a tak ju za previnenie voči 
poriadkom a zákonom mesta ešte dva dni držali v reťaziach. Potom ju ešte trikrát vyšľahali 
na pranieri a vyhnali z mesta.53

O nebezpečenstve otvoreného ohňa v mestách či v rukách nespôsobilých osôb svedčia 
aj opatrenia, ktoré sme spomínali v predošlej kapitole. Osoby chodiace po meste s fakľou, 
zvlášť v letných mesiacoch, boli predmetom záujmu mestských strážcov. Juraj Diak sa v marci 
1571 viackrát pohyboval v noci po meste s fakľou, pričom ho strážcovia upozorňovali, ale 
nezaistili ho. Potom sa mu podarilo z mesta utiecť, neskôr sa však vrátil, ale mestská rada sa 
rozhodla netolerovať takéto konanie. Dôvodom boli obavy z možného skratového konania 
takéhoto človeka so zrejmými následkami pre celé mesto, a tak dotyčného z mesta a jeho 
majetkov vyhnali.54 Neuvádza sa však, či dostal len podmienečný trest (vyhnanie z mesta) 
s určitou časovou lehotou, resp. bol vyhnaný navždy. 

V roku 1562 vypukol v dome Jakuba Sattlera na Hnilnej ulici požiar, ktorý zničil domy 
devätnástich ctihodných obyvateľov tejto ulice.55 Poškodení sa obrátili na mestskú radu 
a Sattlera zažalovali, pričom požadovali navrátenie všetkých vecí, ktoré mali a užívali pred 

52 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2, sce.1. Protocollum iudicia et Poenas malefactorum ab 
Anno 1556 usque 1608 (ďalej len Protocollum.), fol. 23-23b.

53 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2, sce.1. Protocollum..., fol. 23-23b.

54 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a  registre, H III/2, sce.1. Protocollum..., fol. 70b. „Verum senatus re 
deliberata statuit pronunciavit ipsum tanque hominem vita factorum huiusmodi suspectorum non esse tolerandum in 
civitate, sed omnino absit a civitate territori dominique g. s. reipublicae.“

55 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2, sce.1. Protocollum..., fol. 31.
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požiarom (oblečenie, posteľná bielizeň ich aj rodinných príslušníkov). Zaujímavé je, že nikto 
z poškodených nežiadal pre Sattlera hrdelný trest, ale uspokojili sa s vyrovnaním podlžností 
a preplatením zničeného majetku. Sattler musel pred mestskou radou sľúbiť, že podobného 
zločinu sa už nedopustí a že zo svojho majetku vyrovná poškodeným všetky škody, alebo 
bude právom odsúdený.56 Zápis uvádza aj ľudí zranených pri požiari, nemáme však presné 
správy o ich počte a o rozsahu zranení. V tomto prípade sa nedá dokázať zrejmý úmysel 
podpaľačstva, dá sa predpokladať, že išlo o nepozornosť.

V prospech tohto argumentu svedčí aj fakt, že požiar vypukol v Sattlerovom dome a rýchlo 
sa šíril ďalej. Mená ľudí poškodených požiarom na Hnilnej ulici sú: žigmund Deak, Michal 
Barbell, Jakub Neregyarto, Matej Heczay, Štefan Timotheo, František Zabo, Imrich Mezaros, 
Imrich Zabo, Ambróz Kowatsch, Šimon Zabo, Andrej Mezaros, Krištof Kalmar, Ján Cassay, Tomáš 
Prepost, Baltazár Nyreo, Andrej Zabo, František Chure, Štefan Thakach, Sachaim Borbala.57

Zo zápisu v knihe súdnych protokolov je zrejmé, že týmto ctihodným občanom pri požiari 
zhoreli domy, nedošlo teda iba k ich poškodeniu.58 S najväčšou pravdepodobnosťou išlo 
o dobre situovaných mešťanov a remeselníkov.

V prípade menších požiarov, ktoré nezanechali obete a veľké škody na majetku, boli pôvod-
covia požiarov, či už bol dokázaný úmysel alebo nie, potrestaní väčšinou finančnou pokutou. 
V roku 1520 boli dve ženy jednotlivo potrestané pokutou desať zlatých za to, že na predmestí 
založili oheň. Pokutu zaplatili richtárovi zo Špitálskej ulice a iným ľuďom.59 Gregor Aurifaber 
(pravdepodobne zlatník) zasa musel zaplatiť pokutu desať zlatých kvôli ohňu, ktorý vypukol 
z neznámych príčin v jeho pivnici.60 Manželku Jána Neheza kvôli vypuknutiu ohňa v jej dome 
neposlali do väzenia, ako sa zrejme pôvodne uvažovalo, ale odsúdili ju na zaplatenie pokuty 
20 zlatých.61 V roku 1593 vypukol požiar v dome Ambróza Pintera; škody, ktoré požiar spôsobil, 
mu mestská rada nariadila zaplatiť aj napriek tomu, že požadoval odpustenie zaplatenia týchto 
škôd. Na výstrahu iným však musel zaplatiť 10 zlatých.62 Andrej Bodnar kvôli tomu, že vo svojej 
dielni spôsobil požiar, dostal pokutu 5 zlatých.63 Pri vyšetrovaní okolností požiaru stodoly 
a následne časti mesta s Dómom, ktorý vypukol u Imricha Gelyerta v máji 1585, sa zistilo, že 
požiar spôsobili Gelyertovi dvaja sluhovia, ktorých následne uväznili. Za pomoci ctihodných 
občanov Wedama a Kuglera Imrich Gelyert požadoval ich prepustenie, keď argumentoval 
znovuvybudovaním svojho domu. To sa mu hneď nepodarilo, pretože bolo rozhodnuté, že majú 
zostať vo väzení do rána kvôli vystrašeniu (asi tortúrou) a získaniu priznania. Súd odporučil 
zabezpečiť ručiteľov, lebo len tak by mohli byť prepustení na slobodu.64 Bližšie okolnosti 
tohto, ale ani iných prípadov sa však z pramenných materiálov nedozvedáme.

56 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a  registre, H III/2, sce.1. Protocollum..., fol. 31.  „...das Ihnenn seine 
guetter durch recht vor Ihren schadenn so ihm durchs feyer zugesugt oder geschehenn mit recht zugeteyltt sindt wordenn.“

57 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2, sce.1. Protocollum..., fol. 31.

58 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2, sce.1. Protocollum..., fol. 31. „Jacab Sattler aus welches 
haus da feur in der faulgass auszkommen dordürch der nochgeschribenen Erlichen leutt heuser abgebrünnen sindt.“

59 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac. 4, fol. 19.

60 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac. 13, fol. 16.

61 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac. 14, fol. 61b.

62 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 mac. 39, fol. 48b.

63 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 9, fol. 82.

64 AMK, MMK, Supplementum H, Mestské knihy a registre, H III/2 pur 2, fol. 287. „...darnach mag man sie auff genugsame 
birgschafft hinaus geben.“
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Požiare v 16. storočí poznamenali rozvoj Košíc a život ich obyvateľov vo viacerých ob-
lastiach. Každá takáto katastrofa ovplyvnila hospodársky vývoj mesta tým, že postihla 
predovšetkým mestské remeselníctvo, keď ohňu padli za obeť často celé remeselnícke 
dielne a množstvo výrobkov. Nemalý vplyv to malo aj na diaľkový obchod, keďže remeselná 
produkcia sa v období po požiaroch len pomaly dostávala do pôvodného stavu. Svoje zohrali 
aj rabovania a násilnosti, ktoré poškodzovali remeselníkov a ich tovar a nútili ich hľadať 
obživu a odbyt inde. V neposlednom rade nastal aj pokles spoločenského potenciálu, keďže 
udalosti mali za následok vysťahovanie sa obyvateľov a opustenie obydlí. Tieto zákonitosti 
sa odrazili i vo finančnej situácii mesta, v nízkom výbere daní. Priaznivú úlohu pre mesto 
zohrala flexibilita jeho vrcholných predstaviteľov v pozícii žiadateľov pomoci u panovníka 
a taktiež u spriaznených partnerských miest Pentapolitany. To malo za následok hospodársko-
spoločensky vývoj mesta po stagnácii, jeho postupné napredovanie a obnovu pôvodných 
sociálno-ekonomických vzťahov a väzieb. Tieto súvislosti platia predovšetkým pre situáciu 
po požiari z roku 1556. 

V trestno-právnej oblasti mesto uplatňovalo v zmysle právnych ustanovení Taverníckeho 
práva a nadobudnutých privilégií trestný postih úmyselných a neúmyselných podpaľačov. 
Tento postih závisel od rozhodnutia mestskej rady na čele s richtárom, súdne konanie mohlo 
však byť ovplyvnené zasahovaním prosebníkov, žiadateľov alebo ručiteľov za splnenia sta-
novených podmienok. V prípadoch, kedy sa tak nestalo, pristúpilo sa v zmysle vyneseného 
rozsudku k jeho vykonaniu, či už formou potupného trestu (zbitie na pranieri a vyhnanie 
z mesta), alebo k výzve na zaplatenie pokuty mestu a odškodnenia poškodených.

Tento príspevok sa pokúša formou sondy do všednej a nevšednej každodennosti Košíc 
a ich obyvateľov v 16. storočí poukázať na situáciu v meste pri požiaroch a na spôsoby riešenia 
krízových a právnym poriadkom sa vymykajúcich javov počas takýchto živelných udalostí. 
Možno sa stane výzvou aj pre iných bádateľov zamerať sa pri spoznávaní histórie Košíc na 
štúdium nie celkom bežných javov.
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Verejný poriadok v meste Košice v období prvej svetovej vojny

Ladislav Gergely

Public order in Košice during the First World War

Management of city of Košice was after outbreak of World War I. exposed to the various types of challenges 
how to deal with war situation. It was necessary to improvise and adopt measures which were not applied in 
peace time. During the first phase of the war it was not going well for Austria-Hungary. The pressure of Russian 
Army upon eastern part of Austria-Hungary resulted in large number of refugees who were looking for shelter in 
Košice, from north-eastern counties and from region of Galicia. It was necessary to provide sufficient supplies 
of food and lodging for these people. Also it was needed to fulfill government requirements in regard to taking 
care of soldiers. A specific problem created upholding public order and security of civilians in Košice. It was 
no easy task, because war situation placed difficult and for peacetime unknown challenges for the magistrate. 
Paper is analyzing described issues and is devoted to solving individual aspects of described problems.

Key words: First World War. Košice. Public order. Refugees. Metropolitan police.

Vyhlásenie vojnového stavu na území Uhorského kráľovstva koncom júla 1914 prinieslo 
obrovské zmeny do charakteru aktivít verejnej správy vo východnej časti rakúsko-uhorskej 
monarchie. Uhorská verejná správa, vybudovaná počas dlho trvajúceho mierového obdobia 
do roku 1914, bez radikálnych zmien nemohla plniť svoje úlohy vo vojnových pomeroch. 
Rozprúdenie vojenskej mašinérie vyvolalo zo strany uhorskej vlády a vedenia spoločnej 
armády razantné kroky, zásluhou ktorých sa zredukovali práva civilného obyvateľstva prak-
ticky zo dňa na deň na minimum. Rakúsko-uhorská monarchia sa stala vojnovým štátom, kde 
od júla 1914 do novembra 1918 bolo všetko podriadené požiadavkám armády. Nasledujúca 
časť práce sa zaoberá spôsobom zabezpečenia verejnej bezpečnosti v meste Košice v pred-
vojnovom mierovom období (začiatok dvadsiateho storočia) a v čase prvej svetovej vojny.1 
Takto pomocou komparatívnej metódy sú načrtnuté kontrasty, respektíve zmeny spôsobené 
vojnou v jednom dôležitom odvetví verejnej správy.

Zabezpečenie verejného poriadku na území Uhorska v období dualizmu bolo realizované 
na území miest s municipiálnym právom2 mestskou políciou, ostatná časť územia Uhorska bola 

1 Problematike zabezpečenia verejného poriadku v období prvej svetovej vojny na území Uhorska sa venuje v prvom 
rade maďarská historiografia. Ku novším prácam s uvedenou tematikou radím vedecké práce Jánosa Subu (SUBA, János. 
A  katonai rendőrség felállítása a  hátországban 1917-ben. In Rendvédelem-történeti Füzetek. Acta Historiae Preasidii 
Ordinis, 2008, roč. 15, č. 18, s. 143-155; SUBA, János. Karhatalmi formációk Magyarországon 1918 – 1920. In Rendvédelem-
történeti Füzetek. Acta Historiae Preasidii Ordinis, 2008, roč. 15, č. 18, s. 131-142.) a Józsefa Parádiho (PARÁDI, József. 
A csendőrség magyarországi története. In Rendvédelem-történeti Füzetek. Acta Historiae Preasidii Ordinis, 2009, roč. 16, 
č. 19, s. 64-88.).

2 Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) reorganizáciou verejnej správy v  Uhorsku boli obce zatriedené do troch 
kategórií. Mestá najvyššej kategórie dostali nový titul mesta s municipiálnym právom. Do najvyššej kategórie bolo spolu 
s ďalšími 24 mestami zadelené aj mesto Košice (stav od roku 1908, kedy udelili titul aj mestu Miškovec). Mestá s munici-
piálnym právom sa dostali v uhorskej verejnej správe z právneho hľadiska na rovnakú úroveň ako župy. Disponovali po-
dobnou samosprávou, okrem toho sa mohli venovať aj celoštátnym záležitostiam, ktoré mohli prerokovať a vyjadriť svoj 
názor tak smerom k ostatným municípiám, ako aj smerom k parlamentu a vládnym činiteľom. Príslušné zákony týkajúce 
sa organizácie verejnej správy a kategorizácie miest: 1870. évi XLII. törvénycikk, a köztörvényhatóságok rendezéséről; 
1876. évi XX. törvénycikk, némely városi törvényhatóságok. megszüntetéséről; 1886. évi XXI. törvénycikk, a törvényha-
tóságokról; 1907. évi LI. törvénycikk, Miskolcz rendezett tanácsu városnak törvényhatósági joggal felruházásáról.

vol. 2, 2013, 2, pp.  75-90
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kontrolovaná zložkami štátneho žandárstva.3 Oddiely žandárstva v predvojnovom období 
nemali kompetencie na území municipiálnych miest, respektíve v týchto mestách sa objavili 
úradne iba v čase potreby, napríklad v takých prípadoch (štrajky, demonštrácie), kedy miestne 
vedenie polície už nepovažovalo svoje sily za dostačujúce a cítilo potrebu vypomáhať si 
zásahom žandárstva.

Uhorsko, spolu s územím Chorvátsko-slavónskeho kráľovstva, bolo rozdelené na deväť 
žandárskych obvodov, pričom štvrtý obvod mal sídlo v Košiciach.4 Košický obvod sa rozpres-
tieral v severovýchodnej časti krajiny a okrem Košíc mal sedem vidieckych centier v mestách 
Prešov, Satu Mare, Berehovo, Užhorod, Nové Mesto pod Šiatrom, Levoča a Rimavská Sobota. 
žandárstvo v Košiciach malo dve posádky.5 Tieto posádky ale do vypuknutia prvej svetovej 
vojny strážili verejný poriadok mimo územia mesta a len výnimočne sa zapojili na žiadosť 
košického hlavného policajného kapitána do diania v meste. Dôležitejšia úloha im bola 
pridelená až po vypuknutí vojny.

organizácia košickej mestskej polície na začiatku 20. storočia
Zabezpečenie verejného poriadku na území jednotlivých municipiálnych miest v du-

alistickom období zabezpečovala mestská polícia, ktorá bola financovaná z municipiálneho 
rozpočtu. Podliehala kontrole nadriadených úradov: mestskej rade, municipiálnemu výboru, 
administratívnej komisii a hlavnému županovi. Výnimku tvorilo iba hlavné mesto Budapešť, 
kde od roku 1881 zabezpečenie verejného poriadku vykonávala štátna polícia, ktorá bola 
financovaná zo štátnych zdrojov. Pre mestá s municipiálnym právom bolo na začiatku 
20. storočia finančne náročné udržiavať vlastnú políciu. Napriek celoštátnej diskusii o potrebe 
poštátnenia mestských polícií, tento krok sa štátnemu aparátu do konca prvej svetovej vojny 
nepodarilo zrealizovať. Ako štátna výpomoc pre mestá bol schválený zákon o rozvoji uhorských 
miest (1912. évi LVIII. törvénycikk, a városok fejlesztéséről, ďalej čl. 58/1912), ktorý sa týkal 
okrem iného aj kvalitatívneho a kvantitatívneho rozvoja mestskej polície. V prvom paragrafe 
zákona bol zverejnený plán štátnej dotácie pre uhorské mestá v každom nasledujúcom roku 
do roku 1916, kde sa vymedzila presná suma z dotácie na financovanie mestskej polície.6 
Tento pozitívny vývoj narušilo rozpútanie prvej svetovej vojny, následkom čoho boli policajné 
zbory v ešte horšej finančnej situácii ako v roku 1912.

Napriek neľahkej finančnej situácii mala v dualistickom období mestská polícia na starosti 
veľké množstvo úloh. V zmysle platných zákonov a mestských štatútov bol košický mestský 
policajný zbor popri svojej primárnej úlohe strážcu verejnej bezpečnosti aj policajným trest-
ným súdom I. stupňa, zdravotníckou vrchnosťou I. stupňa, veterinárnou vrchnosťou I. stupňa 
a živnostenskou vrchnosťou I. stupňa. Okrem toho sa staral o hospodárske záležitosti (kontrola 
trhov, stavebnej činnosti, clá). Prostredníctvom Prihlasovacieho úradu, ktorý bol súčasťou 

3 Na pohraničnom území účinkovali aj zložky pohraničnej stráže. Z hľadiska témy predloženej práce ale nepovažujem 
za účelné zaoberať sa štruktúrou a činnosťou tejto štátnej inštitúcie.

4 A  Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve, roč. 32, Budapest : Magyar Királyi Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő 
bizottsága, 1918, s. 355. Sídla žandárskych obvodov: I. Kluž (Kolozsvár), II. Segedín (Szeged), III. Budapešť (Budapest), 
IV. Košice (Kassa), V.  Bratislava (Pozsony), VI. Stoličný Belehrad (Székesfehérvár), VII. Brašov (Brassó), VIII. Debrecín 
(Debrecen), IX. Záhreb (Zágráb). Pri zemepisných názvoch popri slovenskom názve prvýkrát v texte uvádzam v zátvorke 
aj vtedajší oficiálny (maďarský) názov miest.

5 DE SGARDELLI, Ceasar (Ed.). A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914 – 1918. Budapest : Athenaeum, 1941, s. 32.

6 Dostupné na internete: <http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7183>. V  zákone schválené dotácie pre 
uhorské mestá: rok 1913: 5 000 000 korún, 1914: 6 000 000 korún, 1915: 7 000 000 korún, 1916: 8 000 000 korún. 
Z týchto súm išlo na posilnenie polície v roku 1913: 1 000 000 korún, 1914: 2 000 000 korún, 1915: 3 000 000 korún, 
1916: 4 000 000 korún.
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policajného kapitanátu, viedla polícia evidenciu cudzincov7 a od roku 1905 aj emigrantov 
z Košíc, keďže od tohto roku prebrala od Ministerstva vnútra vydávanie cestovných pasov.8

Košická mestská polícia od začiatku 20. storočia až do vypuknutia prvej svetovej vojny 
permanentne trpela zlou finančnou situáciou, čo v tomto období neumožnilo vybudovať 
vyhovujúce pracovné priestory pre policajné riaditeľstvo. Úrad mestskej polície v prvých 
rokoch 20. storočia obsadil prízemné miestnosti radnice, čo presahovalo kapacitné možnosti 
budovy. Valné zhromaždenie mestského zastupiteľstva (municipiálneho výboru) sa 18. mája 
1910 snažilo tento problém vyriešiť premiestnením úradov polície, kasární policajného mužstva 
(z Hlavnej ulice č. 114) a mestskej väznice do budovy Čierneho orla (Hlavná ulica č. 29).9

V organizácii košickej polície boli na prelome 19. a 20. storočia evidentné organizačné 
a kvalitatívne nedostatky, zapríčinené v prvom rade prudkým nárastom počtu obyvateľov.10 
Úrad mal dve hlavné organizačné jednotky: policajné riaditeľstvo ako správcu polície a poli-
cajnú stráž ako výkonnú políciu. Na čele košickej mestskej polície bol od marca 1903 ako 
hlavný policajný kapitán József Váczy, ktorého vymenoval spomedzi ôsmich kandidátov 
vtedajší hlavný župan Zsigmond Péchy.11 Keďže menovaním sa József Váczy dostal do funkcie 
s doživotnou platnosťou, na ďalších voľbách mestských úradníkov (v rokoch 1908 a 1914) sa 
ako kandidát nezúčastnil.12 Na čele mestskej polície vytrval aj vo vojnovom období a pozbavený 
svojej funkcie bol až po vojne po vytvorení nového československého úradníctva na začiatku 
roku 1919. Aj keď ako vedúci košickej polície bol v predvojnovom období často miestnou 
tlačou kritizovaný, za ocenenie jeho zásluh je možné považovať jeho zvolenie za predsedu 
Krajinského spolku policajných úradníkov (Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete) v de-
cembri 1913.13 Podľa mestského štatútu z roku 1913 boli úradníkmi policajného riaditeľstva 
ešte dvaja policajní kapitáni, traja policajní koncipienti a jeden policajný pomocný koncipient. 
Odbornými orgánmi riaditeľstva boli dvaja úradní lekári, dvaja zverolekári, z ktorých jeden bol 
zároveň aj riaditeľom verejného bitúnku. K pomocnému personálu patrilo päť kancelárskych 
úradníkov, diurnisti a služobníci.14

Policajnú stráž ako výkonný orgán polície tvorili policajný inšpektor, policajní kontrolóri, 
policajní strážcovia a vyšetrovatelia. Tento orgán polície z dôvodu nedostatočného finan-
covania mestským zastupiteľstvom v prvých rokoch 20. storočia vykonával svoju činnosť 

7 Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond (ďalej f.) Magistrát mesta Košice (ďalej MMK), škatuľa (ďalej šk.) 2296, číslo 
(ďalej č.) 229/1915. 

8 AMK, f. MMK, šk. 2278, č. 7784/1914. Dokument obsahuje výkaz policajného kapitána o vysťahovalectve medzi 
rokmi 1905 – 1913.

9 Vyúčtovanie prác na budove Čierneho orla a budove na Hlavnej ulici č. 114 mestské zastupiteľstvo prijalo na svojom 
valnom zhromaždení 28. marca 1910. Konečné vyúčtovanie (64 386,51 korún) predstavovalo približne dvojnásobnú 
hodnotu sumy (38 126,61 korún) pôžičky, ktorú na tento účel mesto zobralo ešte v roku 1910. AMK, f. MMK, šk. 2280, 
č. 624/1914.

10 A Magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A  népesség általános leírása községenkint. 
Budapest : Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1902. Podľa oficiálnych údajov Uhorského štatistického úradu mali 
Košice podľa sčítania v roku 1870 21 742 obyvateľov. V roku 1900 mali Košice už 35 586 obyvateľov (bez vojakov).

11 Felsőmagyarország, 6. marec 1906.

12 Ministerstvo vnútra menovalo vyšších zamestnancov policajných kapitanátov s  doživotným mandátom, a  to do 
funkcií policajných kapitánov, policajných koncipientov, policajného inšpektora (od roku 1909), policajného pomocného 
koncipienta a  po vypočutí názoru municipiálnej zdravotnej komisie aj dvoch hlavných lekárov. Kassa szabad királyi 
város szabályrendeletei. Košice : A  felsőmagyarországi politikai napilap nyomdája, 1913. (ďalej Szabályrendeletek), 
paragraf 176.

13 Kassai ujság, 11. marec 1913.

14 Szabályrendeletek, paragraf 81.
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s nedostatočným počtom zamestnancov. Košické noviny (Felsőmagyarország) právom kri-
tizovali mestskú políciu, že so zborom 50 až 60 policajtov nie je možné strážiť také veľké 
mesto ako Košice15 a ani piati vyšetrovatelia nestačia na obrovské množstvo úloh.16 Tie 
isté noviny v roku 1907 žiadali od mešťanostu, aby neúnosnú situáciu (vysoká kriminalita) 
vyriešil žandárstvom.17 Až po uvedomení si vážnosti situácie sa municipiálny výbor pokúšal 
skoncovať s nepriaznivým stavom. Situácia sa v nasledujúcich rokoch mierne zlepšila aj 
vďaka novej systematizácii pozície policajného inšpektora v roku 1909.18 V júli 1909 malo 
mesto spolu 74 policajtov (policajná stráž)19 a postupným zvyšovaním počtu zamestnancov 
sa do roku 1912 podarilo predstavenstvu mesta zvýšiť počet personálu policajného zboru 
na 101 zamestnancov (8 vyšetrovateľov, 1 žalárny strážnik poddôstojník, 1 strážmajster 
poddôstojník, 10 policajných kontrolórov poddôstojníkov, 66 policajných strážcov I. triedy, 
12 policajných strážcov II. triedy, 2 policajní strážcovia I. triedy ako kontrolóri zdravia, 1 
policajný inšpektor).20

Do vypuknutia prvej svetovej vojny v júli 1914 už ďalšie zmeny v štruktúre a v stave 
košickej mestskej polície nenastali. Policajný zbor naďalej vykonával svoju každodennú 
rutinnú činnosť, ktorej význam ale razantne zmenšila záťaž spojená s dopadom vojnových 
udalostí na život v meste. 

verejný poriadok v Košiciach v období prvej svetovej vojny
Modernizácia v dvadsiatom storočí priniesla zrýchlený presun informácií, kedy už 

o vážnych udalostiach mohla byť informovaná celoštátna verejnosť v priebehu niekoľkých 
hodín. Správa o zavraždení následníka trónu a jeho manželky spôsobila v Košiciach podľa 
miestneho dobového spravodajstva rušné dni.21 Municipiálny výbor mesta reagoval na to 
mimoriadnym zasadnutím 2. júla, na ktorom zborovo vyjadrili sústrasť na adresu panovníka.22 
Počas mesiaca júl 1914 v Košiciach už prebiehali prípravy na prípadnú vojnu, ale zostávajúce 
krátke obdobie do vyhlásenia vojnového stavu nemohlo byť pre miestne úrady dostačujúce 
na dôkladné prispôsobenie mestskej správy vojnovým pomerom. Boli to skôr nariadenia 
zo strany armádnych činiteľov a uhorskej vlády, ktoré zapríčinili zmeny v košickej mestskej 
správe a všeobecne v Košiciach.

Po vypovedaní vojny 28. júla a po vyhlásení mobilizácie 31. júla boli aktivity mesta 
okamžite podriadené vojnovej činnosti štátu a armády. Košice sa podľa zákona z roku 1912 
(1912. évi LXIII. törvénycikk, a háboru esetére szóló kivételes intézkesekről, ďalej čl. 63/1912) 
dostali už 5. augusta pod prísnu kontrolu štátu. Pozíciu vládneho komisára s pôsobnosťou 
na území veliteľstva šiesteho armádneho zboru (6. hadtest) obsadil Viktor Molnár.23 Sídlom 
vládneho komisára sa stali Košice. Vládny komisár mal aj v prípade mesta Košíc možnosť 

15 Felsőmagyarország, 23. január 1903.

16 Felsőmagyarország, 4. máj 1905.

17 Felsőmagyarország, 20. august 1907.

18 Kassai hírlap, 30. júl 1909. 

19 Napló, 8. júl 1909.

20 AMK, f. MMK, šk. 2260, č. 4440/1912.

21 Felsőmagyarország, 1. júl 1914.

22 Városi közlöny, 15. júl 1914, č. 14.

23 Városi közlöny, 30. júl 1914, č.15. Územie 6. armádneho zboru predstavovali župy severovýchodnej časti Uhorska: 
Abovsko-turnianska (Abaúj-Torna), Gemersko-malohontská (Gömör és Kishont), Liptovská (Liptó), Novohradská (Nógrád), 
Spišská (Szepes), Šarišská (Sáros), Užská (Ung), Zemplínska (Zemplén), Zvolenská (Zólyom), Berežská (Bereg), Boršodská 
(Borsod), Hevešská (Heves), Marmarošská (Máramaros), Sabolčská (Szabolcs), Satumarská (Szatmár) a Ugočská (Ugocsa).
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a povinnosť v záujme zaistenia zázemia zasahovať do činnosti mestských orgánov. Mal 
právomoc kontrolovať mestské úrady aj úradníkov vlády a verejnej správy.24 Okrem vojska 
mu podliehali všetky ozbrojené zložky v obvode, teda žandárstvo, polícia, pohraničná aj 
finančná stráž.25 Viktor Molnár realizoval vládne nariadenia a kontroloval verejnú správu 
severovýchodného Uhorska (teda aj mesta Košice) do jari 1916, kedy bola 30. apríla jeho 
funkcia uhorskou vládou zrušená.26

Mesto sa stalo ako vojenské centrum severovýchodnej časti Uhorska dôležitým oporným 
bodom vojenského velenia, a to hlavne pri mobilizácii a pri transporte vojenských jednotiek 
spoločnej armády na východný front. Bolo sídlom veliteľstva šiesteho armádneho zboru, tiež 
sídlom veliteľstva tretieho vlastibraneckého obvodu (III. honvédkerületi parancsnokság), 
ktoré vo vojenskej verejnej správe kontrolovali celú severovýchodnú časť Uhorska vrátane 
tam ležiacich žúp. Z vnútrozemia práve cez Košice presúvali na ruský front časť vojenských 
oddielov a vojenského materiálu, následne v opačnom smere prichádzali vo veľkom počte 
zranení a chorí vojaci, ruskí zajatci a utečenci. Od prvých dní vypuknutia vojny mesto zaplavili 
branci a už odvedení vojaci z okolitých žúp, čo malo za následok prekročenie celkovej kapacity 
mestských vojenských kasární.27 Tieto faktory v prvom období vojny výrazným spôsobom 
vplývali na funkciu verejnej správy v Košiciach.

Nadmerné zvýšenie množstva pracovnej činnosti v prvom roku vojny išlo na úkor agendy 
úradu košického policajného kapitanátu. Zabezpečenie verejného poriadku v zázemí bolo 
pre štát životne dôležité pri pretransformovaní uhorskej verejnej správy na verejnú správu 
efektívnu počas vojnového obdobia. Aj napriek veľkým zmenám musela byť zabezpečená 
kontinuita štátnej moci. Vláda Uhorska preto už 1. augusta 1914 nariadila využiť žandárstvo 
vo všetkých uhorských mestách, aby vypomáhalo aj polícii na území miest s municipiálnym 
právom.28 O činnosti žandárstva v Košiciach vo vojnovom období je v miestnej dobovej 
tlači málo zachovaných informácií. Je zaujímavé, že mestská rada do mája 1916 nemala 
informácie o účinkovaní tejto inštitúcie v Košiciach.29 Podľa správ a výkazov samotného 
veliteľstva košického žandárskeho obvodu je ale isté, že od vypuknutia vojny žandárstvo 
v meste hliadkovalo v záujme zachovania verejnej bezpečnosti. Službu vykonávalo s relatívne 
nižším počtom mužstva (napríklad v prvom polroku 1916 službu v meste vykonávalo spolu 
12 žandárov).30 Z listu košického policajného kapitána Józsefa Váczyho s dátumom 10. júl 
1915, ktorý adresoval veliteľstvu košického žandárskeho oddielu, je taktiež evidentné, že 
existovali „žandári prevelení do mestskej služby“. Podľa tejto žiadosti mohol policajný kapitán 

24 CSIZMADIA, Andor. A  magyar közigazgatás fejlődése a  XVIII. századtól a  tanácsrendszer létrejöttéig. Budapest : 
Akadémiai kiadó, 1976, s. 301.

25 BIANCHI, Leonard et al. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 – 1945. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971, s. 355.

26 AMK, f. MMK, šk. 2305, č. 7632/1916.

27 Preplnenosť košických vojenských kasární je o to pozoruhodnejšia, že v čase vypuknutia prvej svetovej vojny patrili 
Košice medzi najdôležitejšie vojenské centrá v celom Uhorsku. Vysoký počet vojakov bol v období dualizmu dôvodom 
na výstavbu kasární a ďalších budov na vojenské účely. Na ubytovanie vojakov slúžil aj veľký barakový tábor vybudovaný 
ešte v roku 1875 (bol dimenzovaný pre 6 000 mužov a 600 koní) a rôzne iné kasárne slúžiace tak pre spoločnú armádu, 
ako pre „honvédov” (uhorská vlastibrana) a husárske oddiely. 

28 GALÁNTAI, József. A háborús állam. A „kivételes hatalom“ kodifikálása és alkalmazása 1914 – 1916-ban. In PÖLÖSKEI, 
Ferenc – RÁNKI, György (Eds.). A magyar polgári államrendszerek. Budapest : Tankönyvkiadó, 1981, s. 195-222.

29 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 188, č. 6000/1916. Mestská rada na svojom zasadnutí 3. mája 1916 
nariadila hlavnému policajnému kapitánovi vysvetliť, na koho povel vykonávalo žandárstvo v meste službu. Hlásenie 
žiadali z toho dôvodu, že „o využití žandárskych služieb nemá vedomosti mestská rada, ani mešťanosta“.

30 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 188, č. 6000/1916.
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využiť ich služby aj v prímestskej oblasti (v tomto prípade žiadal od nich, aby za colnými 
priehradami, ktoré boli postavené na cestách prichádzajúcich do mesta, zabránili obchodova-
niu s potravinami). Takto sa ich pracovná náplň oproti predvojnovému stavu nemusela veľmi 
líšiť.31 žandárom boli pridelené aj niektoré obvody a ulice v meste (mestská časť Tábor,32 Ulica 
Klobusitzky33 a Námestie Petőfi34), kde boli výlučne oni zodpovední za verejnú bezpečnosť.35

žandári, ako pôvodne mimomestská bezpečnostná zložka, boli prítomní v Košiciach do 
7. septembra 1917. Svoje účinkovanie v meste ukončili po vyjadrení mestského policajného 
kapitána, že v meste už nie je nutné zachovať tento spôsob zaistenia verejnej bezpečnosti.36 
Pôsobenie žandárov v Košiciach je možné hodnotiť pozitívne, ale problémy polície, znásobené 
vojnou, nemohli vyriešiť. V podstate pri zabezpečení verejnej bezpečnosti žandárstvo zohrávalo 
iba vedľajšiu úlohu. Najväčšie bremeno naďalej ostalo na pleciach košickej mestskej polície.

Činnosť mestskej polície v Košiciach, hlavne kvôli nedostatku finančných zdrojov, bola 
citlivým bodom aj v predvojnovom období. Odvod väčšiny mestských policajtov do armády 
preto spôsobil problém už v čase vypuknutia vojny. Mešťanosta bol nútený 2. augusta 1914 
požiadať veliteľstvo šiesteho armádneho zboru o pomoc, aby vojsko zabezpečilo stráženie 
„niektorých cenných predmetov“ patriacich k mestským verejným podnikom.37 Podobný krok 
urobil v ten deň aj policajný kapitán, ktorý požiadal veliteľstvo armádneho zboru o vojenské 
hliadky.38 Z mesta bolo v čase všeobecnej mobilizácie (1. augusta 1914) odvedených 56 členov 
mužstva (policajných strážcov) z celkového počtu 88 osôb. Na vykonanie zvýšeného množstva 
úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, teda podľa hlásenia policajného kapitána z konca 
apríla 1918 ostalo iba 32 mužov, pričom tento približný stav ostal platným počas nasledujúcich 
štyroch rokov.39 Do armády ale vo veľkom počte narukovali aj členovia úradníckeho zboru 
polície s tým, že v septembri už bolo odvedených 103 zamestnancov košickej polície.40 
S uvedeným počtom odvedených policajtov Košice na tom neboli najhoršie: v susednom 
Miškovci boli odvedení okrem troch všetci príslušníci policajného zboru.41

Na zaistenie verejného poriadku na území municípie vedenie mesta muselo reagovať 
v rámci svojich možností. Na doplnenie policajného zboru košická mestská rada, podobne ako 
napríklad mestská rada Miškovca42 a Kecskemétu,43 4. augusta zriadila mestskú poriadkovú 

31 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 181, č. 1254/1914. Colné priehrady sa nachádzali na ulici Thököly (v 
súčasnosti ulice Alvinczyho a Rampová), Eperjesi út (Prešovská cesta), Pesti út (Južná trieda), Szepsi út (dnešná západná 
časť Štúrovej), Csermely út (Čermeľská cesta).

32 Mestská časť vtedajšej juhovýchodnej oblasti mesta.

33 V súčasnosti Masarykova ulica.

34 V súčasnosti Drevný trh.

35 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 192, č. 4002/1917.

36 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 192, č. 13998/1917. Také vyjadrenie József Váczy mohol vysloviť 
vtedy, kedy už v meste hliadkovala od apríla 1917 vojenská polícia. O činnosti vojenskej polície v Košiciach referujem 
nižšie.

37 AMK, f. MMK, šk. 2297, č. 3197/1914.

38 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 181, č. 1714/1914.

39 AMK, f.  MMK, šk. 2324, č.  9291/1918. Pri  polícii počas vojny slúžili okrem riadnych členov mužstva aj dočasne 
prijaté osoby ako výpomoc. V januári 1916 sa ich počet pohyboval okolo 25 – 30 osôb. O nich sa Váczy vo svojom hlásení 
nezmienil. AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 191, č. 94/1916.

40 Kassai ujság, 13. september 1914.

41 DOBROSSY, István. Miskolc története IV/1 1848-tól 1918-ig. Miskolc, 2003, s. 186.

42 DOBROSSY, I. Miskolc története..., s. 187.

43 KÁROLYFALVI, József. Kecskemét az első világháború és a  forradalmak korában (1914 – 1920), s.  9. Dostupné na 
internete: <http://mek.oszk.hu/07900/07906/html/>.
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službu (polgárőrség), ktorá bola zložená z civilistov (platených aj dobrovoľníkov).44 Na druhý 
deň (5. augusta) už policajný kapitán vyradil prvých 40 členov poriadkovej služby, zároveň 
ich oboznámil s právami a povinnosťami pri vykonávaní strážnej služby.45 Mestská poriadková 
služba ale nemala dlhú životnosť. Už v máji 1915, po tom, ako väčšinu jej členov odvelili na 
vojenskú službu a u ostatných pracovná morálka klesla, hlavný policajný kapitán pozastavil 
činnosť tejto inštitúcie.46

Nárast pracovnej náplne mestskej polície bol spôsobený v prvom rade v dôsledku zvýšenia 
počtu vojakov v meste. Išlo o úlohy spojené s ošetrovaním zranených a chorých vojakov (polícia 
bola zdravotníckou vrchnosťou prvého stupňa), neustálym riešením problému s nedostatkom 
potravín pre domáce obyvateľstvo (zásobovanie veľkého počtu vojakov bolo zabezpečované 
potravinami z miestneho trhu) a udržiavaním verejného poriadku.47 Okrem toho úrad plnil aj 
ostatné, jemu pred vojnou stanovené úlohy, pričom nárast agendy musel vykonávať so značne 
redukovaným počtom členov zboru.

Hromadné odvody po vyhlásení všeobecnej mobilizácie boli faktorom, ktorý zvyšoval 
význam polície pri pátraní po osobách, ktoré sa dovtedy vyhýbali vojenskej službe. Na adresu 
kapitanátu prichádzali zo strany vojenských veliteľstiev alebo úradov verejnej správy zoznamy 
nenarukovaných osôb.48

Od augusta 1914 bolo v Uhorsku zakázané hlavne kvôli obavám zo špionáže cestovať bez 
cestovného preukazu, ktorý slúžil cestujúcim ako doklad o politickej spoľahlivosti. Vydávanie 
takýchto pasov sa dostalo do pôsobnosti miestnych civilných úradov a v rámci nich policajným 
úradom. V Košiciach na tento účel zriadili novú kanceláriu, viedol ju titulárny hlavný policajný 
kapitán (Béla Cselényi).49 Preukaz podľa vyšších nariadení bolo možné vydávať iba „osobám 
spoľahlivým, politicky bez namietania“, úradníci polície vydávajúci tieto doklady sa preto 
ocitli prostredníctvom svojich nadriadených pod určitým tlakom zo strany uhorského minis-
terstva vnútra. Mali nariadené s „mimoriadnou ostražitosťou“ preskúmať každú jednu žiadosť 
a všimnúť si, či budúca cesta nesúvisí s protištátnou alebo proti armáde zameranou aktivitou.50 
V čase ohrozenia verejného zdravia, v jeseni 1914 polícia v snahe zabrániť rozšíreniu epidémií 
dokonca na krátku dobu úplne zastavila vydávanie cestovných preukazov.51

Terčom zvýšenej pozornosti košickej polície v období vojny sa stali v meste sa zdržiavajúci 
cudzinci, ktorí boli povinní už aj pred vypuknutím vojny prihlásiť sa (a to bez ohľadu na dobu 
trvania ich návštevy mesta) na Prihlasovacom úrade. Tento úrad bol súčasťou mestskej polície. 
Post vedúceho úradu zastával v období prvej svetovej vojny policajný kapitán Nándor Radó, 
ktorý o cudzincoch prichádzajúcich do mesta podával mesačné hlásenia mestskej rade. Uvede-

44 Felsőmagyarország, 5. august 1914.

45 Kassai ujság, 6. august 1914.

46 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 191, č. 94/1916.

47 Keďže ošetrovanie zranených a chorých vojakov v Košiciach tvorilo významnú časť činnosti košickej mestskej správy 
hlavne v prvom období vojny a zapojili sa do nej okrem polície aj ďalšie mestské úrady, armáda a dobročinné spolky, 
považoval som za rozumné v článku upustiť od analýzy týchto prvkov činnosti košickej polície. Obsiahlosť zachovaného 
archívneho materiálu a taktiež informácií z dobovej tlače o ošetrovaní zranených a chorých vojakov v meste dovoľuje 
spracovať túto problematiku v  samostatnom článku. Zásobovanie mesta potravinami, pri ktorom policajný kapitanát 
takisto zohrával významnú úlohu, bude tiež témou samostatného článku, preto v  predloženom článku sa tejto témy 
dotknem iba okrajovo, pri analyzovaní prítomnosti cudzincov v meste.

48 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 181, č. 2481/1914; AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 
181, č. 2703/1914.

49 Felsőmagyarország, 5. jún 1915.

50 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 174, č. 141/1914.

51 Felsőmagyarország, 1. október 1914.
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né mesačné hlásenia umožňujú sledovať príchod utečencov z mimouhorských území cisárstva 
(prevažne z Haliče) do mesta v prvom období vojny. Z údajov Prihlasovacieho úradu z jednotli-
vých mesiacov roku 1914 a 1915 jednoznačne vyplýva zásadný dopad vojenských operácií na 
počet cudzincov – utečencov, ktorí prichádzali do Košíc. Kým v prvom polroku 1914 prichádzal 
do mesta približne rovnaký počet cudzincov (január – 121 osôb, február – 132, marec – 167, 
apríl – 155, máj – 136, jún – 181), v druhej časti roka sa situácia zásadne zmenila, pričom je 
možné jednoznačne oddeliť dve tendencie. V júli toho roku, t. j. v čase veľkej neistoty pred 
vyhlásením vojnového stavu, a v auguste, kedy železničná osobná doprava neprepravovala 
civilistov, počet prihlásených cudzincov rapídne klesol (júl – 56, august – 76). Diametrálne 
odlišné údaje priniesli posledné mesiace roka 1914 (september – 630, október – 543, novem-
ber – 644, december – 377), ktoré už boli jednoznačným odzrkadlením následkov vojenských 
operácií na území Haliče, respektíve ťaženia ruskej armády na tomto území.52 Relatívne nižší 
počet cudzincov v decembri takisto súvisí s vtedajšou ruskou ofenzívou na území Haliče a se-
verovýchodnej časti Uhorska (cárska armáda začiatkom decembra kontrolovala severné časti 
žúp Šariš a Zemplín), keď už ani Košice neboli považované za bezpečné miesto. Počas týchto 
kritických týždňov utečenci už nepovažovali mesto za bezpečné, dokonca aj samotní Košičania 
ho vo veľkom počte opúšťali.53 Príčinou decembrového nižšieho počtu evidovaných cudzin-
cov mohla byť aj nevôľa uhorských a tak aj košických úradov umiestniť haličských utečencov 
v uhorských mestách. Hlavný župan Košíc Ede Sziklay 23. novembra 1914 tlmočil mešťanostovi 
nariadenie ministra vnútra (č. 5130/914), podľa ktorého mali byť cudzinci a haličskí utečenci 
prinútení k tomu, aby sa po príchode zdržali v meste maximálne 24 hodín. Na území municípie 
mohli ostať iba spoľahliví, ktorí svoju totožnosť vedeli jednoznačne dokázať.54 Podľa spomienok 
grófa Józsefa Majlátha bola „naša oblasť v čase všeobecného úteku oslobodená aj od rakús-
kych utečencov“. Zámožnejšie rodiny odcestovali dobrovoľne a najväčšiu časť nemajetných 
utečencov úrady poslali ďalej do vnútrozemia.55 V Košiciach 19. decembra 1914 na základe 
vyššieho nariadenia boli po schôdzi miestnych policajných zložiek utečenci z Haliče vyzva-
ní okamžite opustiť mesto, lebo „inak budú úradmi internovaní na vyznačené miesto“. Ostať 
mohli iba utečenci, ktorí dokázali, že bývajú u blízkych príbuzných, a osoby, ktoré z nejakého 
dôvodu neboli schopné okamžite cestovať.56 Podľa hlásenia policajného kapitána z jari 1915 je 
ale zrejmé, že aj po decembri 1914 ostali v meste utečenci z Haliče, ktorých 5. mája definoval, 
ako „neprepravovateľných“.57 Údaje z mesačných hlásení Prihlasovacieho úradu tiež dovoľujú 
predpokladať prítomnosť utečencov z Haliče. V prvom štvrťroku nasledujúceho roka (1915) 
počet evidovaných cudzincov sa ešte pohyboval okolo 300 (január – 325, február – 334, ma-
rec – 272), ale od apríla sa tieto čísla ustálili a už nepresiahli, okrem mesiaca august, úroveň 
200 nahlásených (apríl – 177, máj – 198, jún – 184, júl – 189, august – 303, september – 169, 
október – 182, november – 176, spis decembrový údaj neobsahuje).58

52 AMK, f. MMK, šk. 2296, č. 229/1915.

53 2. decembra zastavili predstavenia aj v Košickom štátnom divadle a na druhý deň opustil mesto kompletný herecký 
zbor: „3. decembra ráno v nepopísateľnej a životu nebezpečnej tlačenici medzi utekajúcimi aj herci nastúpili na vlak ...“ 
Po zlepšení situácie v meste sa predstavenia v košickom divadle obnovili. BENCZÚR, Vilmos. A százéves kassai magyar 
szinészet története 1896 – 1916. Bratislava : Clara design studio, 2002, s. 144. 

54 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 181, č. 1714/1914.

55 MAJLÁTH, József. Élményeim és tapasztalataim a háború alatt. Első kötet. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 
1928, s. 25.

56 Felsőmagyarország, 20. december 1914.

57 AMK, f. MMK, šk. 2304, č. 2201/1916. Policajný kapitán uvádza ako haličských utečencov 50 osôb.

58 AMK, f. MMK, šk. 2296, č. 229/1915.
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Náhly nárast nasťahovaných utečencov do mesta od septembra 1914 potvrdzujú aj miestne 
denníky, ktoré o nich ešte v auguste mlčia (lebo neprichádzali), ale od septembra sa nimi 
zaoberajú čoraz častejšie.59

Pri údajoch Prihlasovacieho úradu je nutné zdôrazniť, že v nekonsolidovaných pomeroch, 
aké prevládali v Košiciach v prvých mesiacoch vojny, nie každý cudzinec bol ochotný prihlásiť 
sa na uvedenom úrade, a preto údaje nezaznamenávajú každého cudzinca, ktorý sa v meste 
zdržiaval. Obzvlášť to platilo v prípadoch, ak svojou činnosťou v meste porušovali nariadenia, 
v prvom rade v oblasti verejného zásobovania potravinami. Po dopátraní boli tieto osoby, ktoré 
prišli väčšinou z Haliče a obchodovali na čiernom trhu, podľa nariadení hlavného policajného 
kapitána okamžite vyhostení z mesta alebo postavení pred súd.60

Neevidovaní a nelegálne obchodujúci cudzinci zaťažovali políciu, ktorá tak musela veľkú 
časť svojej pozornosti venovať zákrokom proti nelegálnym obchodom. Mestská polícia bola 
takisto povinná zaoberať sa aj evidovanými utečencami, ktorí sa do Košíc dostali s minimálnymi 
zásobami. Po príchode do Košíc sa bezmajetní utečenci mohli obrátiť na miestnu políciu, 
ktorá v rámci svojich možností zabezpečila pre nich dočasné umiestnenie a stravu. V krízo-
vom období (november a december 1914) bola nútená tieto osoby umiestniť a stravovať aj 
v miestnostiach väznice.61 Utečenci boli registrovaní, v zoznamoch boli uvedené ich bydliská 
a boli pod stálym lekárskym dozorom.62

Prítomnosť utečencov z Haliče považovali mestské úrady aj košická verejnosť za dočasnú. 
Zvyklosti obyvateľov z menej vyspelej oblasti vzbudzovali u miestneho obyvateľstva isté 
obavy,63 ktoré bolo nútené zohľadniť aj veliteľstvo šiesteho armádneho zboru pri svojom 
rozhodnutí povoliť vydávanie cestovných preukazov haličským utečencom do niektorých 
oblastí tejto krajiny, ležiacich mimo frontu. Veliteľstvo mohlo také rozhodnutie vydávať až 
29. júna 1915, t. j. po tom, ako po prelomení ruskej obrany pri Gorliciach armády Ústredných 
mocností znovu obsadili niektoré časti Haliče.64

59 Prvé články o prítomnosti poľských utečencov publikovali miestne denníky 8. septembra. Tlač písala o utečencoch 
pozitívne, pravdepodobne aby sa predišlo prejavom neznášanlivosti zo strany košickej spoločnosti. Napríklad: 
„Inteligentní mešťania, je medzi nimi aj zopár diplomovaných...“. Kassai ujság, 8. september 1914;
Felvidéki ujság, 8. september 1914.

60 AMK, f. MMK, šk. 2296, č. 4099/1915. Policajný kapitán 17. februára 1915 vyhostil z mesta troch rakúskych občanov 
z Haliče (Ferenc Burkovszki, Henrik Grűn, Dávid Grűn), lebo v meste nemali trvalý pobyt, neboli prihlásení a podieľali 
sa na nelegálnych obchodoch. AMK, f. MMK, šk. 2296, č. 7721/1915. Hlavný policajný kapitán 28. apríla 1915 vyhostil 
rakúskeho občana z  Haliče Fischla Goldberga, lebo „menovaný tu nemal ani povolenie na pobyt, ani živnostenský list 
(iparigazolvány), zaoberal sa tu obchodovaním s koňmi a čachrovaním, s ktorým podnikaním poškodil záujmy miestnych 
obchodníkov vlastniacich živnostenský list a  záujmy miestnych hospodárov. Tým, že vykonával sprostredkovateľské 
obchodovanie, pričinil sa o zdraženie tovarov“. AMK, f. MMK, šk. 2296, č. 7722/1915. Hlavný policajný kapitán 28. apríla 
1915 vyhostil z  mesta rakúskeho občana z  Haliče Efraima Buchwaltera za nepovolené obchodovanie s  koňom 
a dobytkom, pretože „zaoberal sa obchodovaním, ktoré poškodzovalo záujmy obecenstva mesta“.

61 AMK, f. MMK, šk. 2304, č. 2619/1916. Dňa 11. februára 1916 hlavný policajný kapitán József Váczy tlmočí žiadosť 
žalárnika Istvána Pásztora mestskej rade, v  ktorej ten chce úhradu za 250 obedov, ktoré dal v  novembri a  decembri 
1914 utečencom z Haliča a zo severovýchodných žúp. Vtedy podľa Váczyho „pred ruskou inváziou hromadne prichádzalo 
obyvateľstvo Haliče a severných uhorských žúp do Košíc“.

62 AMK, f.  Úradný mestský hlavný lekár mesta Košice. Predmet: Hlásenie mestského hlavného lekára o  zdravotnej 
situácii mesta Košice v mesiaci december 1914 (nespracovaný materiál).

63 Felvidéki ujság, 17.  október 1914. Katolícky denník v  článku chválil povestnú maďarskú pohostinnosť, akou 
v Košiciach vítali utečencov, zároveň ale vyjadril svoju nádej: „...už dnes sme nútení poukázať na to, že hneď ako bude 
možné týmto utečencom vrátiť sa do Haliče, okamžite treba skončiť voči nim s tradičnou pohostinnosťou.“ Utečenci z Haliče 
v  tomto článku dostávali prívlastok „poľskí židia“, tento výraz je jednoznačným dôkazom posilnenia konfesionálnej 
animozity (najmä antisemitizmu) v Košiciach už v treťom mesiaci vojny. Nie je pritom možné určiť na základe prameňov, 
aké percento utečencov predstavovali obyvatelia židovského vierovyznania.

64 AMK, f. MMK, šk. 2297, č. 9646/1915.
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Do mesta prichádzali v kritických obdobiach aj obyvatelia Uhorska, utečenci z uhor-
ských žúp, ktoré boli plienené nepriateľskými armádami. Počet utečencov v Košiciach zo 
severovýchodných častí Uhorska nie je možné presne určiť, nakoľko sa o nich neviedla stála 
evidencia, respektíve aj v tomto prípade je nutné kritické hodnotenie zoznamov o utečencoch 
(nie je možné vylúčiť prítomnosť neevidovaných a neprihlásených). Menný zoznam zo začiatku 
roka 1915 „tých uhorských rodín, ktoré následkom ruskej invázie utiekli do Košíc“, dokladá, že 
košická polícia v tom čase vedela o 477 osobách – utečencoch zo severnejších a východnejších 
žúp od Košíc. Keďže v tomto prípade je spolu s menami uvedený aj trvalý pobyt, je zrejmé, 
že veľká väčšina z nich do Košíc prišla z mesta Bardejov. Podľa mien utečencov môžeme 
predpokladať, že nadmerne boli zastúpení utečenci židovského vierovyznania. Z 20. apríla 
1915 existujú údaje o utečencoch, ktorí požiadali mesto o podporu a boli tu zaevidovaní. 
Hlavný kapitán informoval o 22 rodinách žiadateľov zo Šarišskej župy, s celkovým počtom 
129 osôb, pričom doplnil, že okrem nich sa do uvedeného dátumu prihlásilo o podporu ešte 
135 rodín (600 osôb) zo Šarišskej župy a 15 rodín (75 osôb) zo Zemplínskej župy, ktorých 
zoznam sa ešte pripravoval.65 „Košice boli počas zimy 1914 a jari 1915 mestom utečencov 
a vojakov“ a tento fakt ostal v platnosti aj naďalej, aj keď v ďalšej časti roka sa ich počet znížil. 
Podľa údajov Nándora Radóa, vedúceho Prihlasovacieho úradu, v Košiciach bolo v roku 1915 
zaregistrovaných 8 267 cudzincov a utečencov.66

Stravovať a ubytovať utečencov, ktorí boli bez prostriedkov, patrilo do rezortu mestskej 
polície. Na zabezpečenie stravovania utečencov Váczy pravidelne žiadal a dostával finančné 
prostriedky od mestskej rady. Tieto sumy boli uhradené z finančných zdrojov ministerstva 
vnútra, podľa nariadenia z 13. februára 1915 toho istého ministerstva.67

Inú povahu malo štátnymi úradmi regulované nasťahovanie sedmohradských utečencov 
do Košíc v septembri 1916, v čase ofenzívy rumunskej armády. Na základe opatrení vedúcich 
činiteľov košickej mestskej správy a z článkov košických denníkov je jednoznačne možné odlíšiť 
zaobchádzanie s utečencami z Haliče („poľskými židmi“) od zaobchádzania s utečencami zo 
Sedmohradska (prevažne maďarského etnika). Rumunská vláda 27. augusta 1916 vypovedala 
vojnu rakúsko-uhorskej monarchii. V dôsledku slabej ochrany uhorských hraníc sa rumun-
skej armáde podarilo okamžite preniknúť do Sedmohradska.68 Následkom útoku miestne 
nerumunské etnikum hromadne opúšťalo svoje bydliská a hľadalo bezpečie v pokojnejšom 
zázemí. Kým v prvých dňoch po útoku hlavný prúd utečencov smeroval do Budapešti, od 
4. septembra minister vnútra nasmeroval civilistov aj do iných miest. Košice sa tak tiež stali 
cieľovou stanicou utečencov, keďže už v ten deň sa objavilo v meste päť sedmohradských 
rodín.69 Na príchod utečencov reagovala mestská rada 5. septembra zriadením Komisie na 
podporu sedmohradských utečencov (Erdélyi menekülteket segítő bizottság), ktorej členmi 
boli členovia mestskej rady a vedúci miestnych dobročinných spolkov.70 Hlavný župan ako 
aj mešťanosta vyzývali košickú verejnosť, aby v rámci svojich možností pomáhala osobám 
v núdzi.71 Mestská rada podľa svojho rozhodnutia zo 6. septembra 1916 finančne podporovala 

65 AMK, f. MMK, šk. 2304, č. 2201/1916.

66 Felsőmagyarország, 20. január 1916.

67 AMK, f. MMK, šk. 2304, č. 2201/1916.

68 HANÁK, Péter. Magyarország története 1890 – 1918. Budapest : Akadémiai kiadó, 1978, s. 1133.

69 AMK, f. MMK, šk. 2322, č. 1677/1918.

70 Felsőmagyarország, 5. september 1916.

71 Felsőmagyarország, 3.  september 1916. Hlavný župan ešte pred príchodom utečencov žiadal obyvateľov mesta 
o príspevky a apeloval na ich tradičnú pohostinnosť. Városi közlöny, 30. september 1916, č. 9. Mešťanosta 24. septembra 
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sedmohradských utečencov. Prostredníctvom hlavného policajného kapitána po každých 
troch alebo piatich dňoch poskytovala osobám v materiálnej núdzi istú sumu až do konca 
júna 1917, kedy sa podľa nariadenia ministra vnútra mala zastaviť podpora sedmohradských 
utečencov (v tom čase v Košiciach poberalo túto podporu 41 osôb). Výdavky mesta (21 389 
korún) mali byť uhradené ministerstvom vnútra, ale do konca vojny k tomu nedošlo.72

Prítomnosť utečencov v meste (spolu so spontánne prichádzajúcimi civilistami) súvisela 
s postupným nárastom počtu civilného obyvateľstva Košíc vo vojnových rokoch. Oficiálne 
sčítanie obyvateľov mesta sa v roku 1914 nekonalo. Údaje je ale možné porovnať s posled-
ným celoštátnym sčítaním obyvateľstva z roku 1910, kedy Košice mali 40 476 obyvateľov 
(civilistov).73 Podľa vládneho nariadenia od januára 1916 sa v Košiciach kvôli nedostatku po-
travín zaviedli lístky na chlieb a na múku. Uvedenú formu riešenia potravinového nedostatku 
odôvodnil súpis obyvateľov. Sčítanie vykonané miestnymi úradmi (s pomocou majiteľov, 
dozorcov a správcov domov, ktorí vypracovali zoznamy obyvateľov domov) odhalilo, že 
v Košiciach na začiatku roka 1916 žilo 41 433 osôb.74 Nasledujúci súpis civilného obyvateľstva 
sa konal 1. mája 1917, podľa ktorého civilná populácia v Košiciach vzrástla za 15 mesiacov na 
43 703 osôb.75 Tento nárast je ešte zaujímavejší, ak ho porovnáme s údajmi košickej matriky 
z roku 1916. Kým do vypuknutia prvej svetovej vojny počet narodených v meste vždy bol väčší 
ako zomrelých, v treťom roku vojny mortalita v Košiciach prevýšila natalitu o 322 prípadov. 
Pozoruhodné sú údaje košickej matriky o cudzincoch (nepochádzajúcich z Košíc), kde v tom 
istom roku z celkového počtu v Košiciach narodených detí (1 078) pripadalo na cudzincov 
142, pričom údaje o úmrtnosti medzi cudzincami vykazovali podobný pomer (88 prípadov 
z celkového počtu 1 317).76 Údaje košickej matriky z roku 1916 poukazujú (pri absencii veľkej 
časti košickej mužskej populácie) na mierne ubúdanie domáceho obyvateľstva. Táto ten-
dencia však nemala žiaden vplyv na výsledky súpisu z 1. mája 1917. Viac ako dvojtisícový 
nárast košického civilného obyvateľstva je teda možné vysvetliť iba migráciou do mesta. 
Posledný súpis obyvateľov vo vojnovom období sa konal 15. apríla 1918, podľa ktorého 
civilné obyvateľstvo v Košiciach dosiahlo najväčší nárast – 47 645 osôb.77

Zvýšenie počtu košického obyvateľstva vo vojnovom období je o to pozoruhodnejšie, 
že v súpisoch nebola zahrnutá veľká časť košickej mužskej populácie odvedená do armády. 
V období prvej svetovej vojny mesto zaplavili okrem cudzincov vo veľkom počte vojaci 
(zdraví, zranení aj chorí). Okrem oddielov regulárnej armády sa v meste hlavne v čase odvodov 
vyskytovali aj domobranci.78 Vojaci boli umiestnení v mestských vojenských kasárňach a v čase 

prosil košickú verejnosť o  darovanie detských topánok, ktoré mali odovzdať zamestnancom Oddelenia vojenských 
záležitostí.

72 AMK, f. MMK, šk. 2322, č. 1677/1918.

73 ČAPLOVIČ, Miloslav. Košice v období dualizmu – významná vojenská posádka monarchie v rokoch 1867 – 1914. In 
DANGL, Vojtech – VARGA, János J. (Eds). Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. Bratislava : VHÚ, 2002, 
s. 294-304.

74 Felsőmagyarország, 22. január 1916. „Toto sčítanie ľudu nikto nemôže spochybniť, je to precízne, lebo každý sa musel 
prihlásiť, aby mohol dostať lístok na chlieb.“ Počet osôb 41 433 neobsahoval vojakov, teda dôstojníkov, členov mužstva 
ani tých, ktorí boli ošetrovaní v meste.

75 Felsőmagyarország, 12. máj 1917. Do tohto sčítania zarátali aj vojakov oslobodených na určitú alebo neurčitú dobu 
a vojakov, ktorí žold nedostávali, a invalidných vojakov prepustených z vojska. Zároveň spísali dôstojníkov a ich rodiny 
bývajúcich v civilných bytoch, ak ich zásobovanie nebolo v kompetencii armády. Felsőmagyarország, 1. máj 1917.

76 Városi közlöny, 15. december 1916, č. 12.

77 Kassai ujság, 27. apríl 1918.

78 Felsőmagyarország, 15. február 1915. „Mesto v posledných dňoch bolo plné stovkami domobrancov z vidieka, ktorí, 
dobre vyzbrojení, v teplých šatách hrdo prechádzali po uliciach.”
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núdze prípadne aj vo verejných budovách a súkromných domoch. Kým v prvých týždňoch po 
vypuknutí vojny boli vojaci umiestnení v továrňach alebo v súkromných domoch, v pokročilom 
štádiu vojny sa vojaci na určitý čas ubytovali aj v niektorých školských budovách a škôlkach.79 
O stabilizáciu ubytovacích pomerov usilovalo veliteľstvo košického obvodu vlastibrany. V roku 
1916 postavila uhorská vlastibrana, po súhlase mestskej rady, dočasné barakové konštrukcie 
na športovom ihrisku Košického atletického klubu (KAC). Na základe uvedeného opatrenia 
bolo v priestoroch športového ihriska možné umiestniť až 4 000 vojakov. Barakové budovy 
slúžili ako ubytovacie priestory až do konca vojny. Pre mesto sa stali mimoriadne cennými, 
keďže v zostávajúcom období vojny vyriešili ubytovanie vojakov.

Odlišná situácia bola v prípade dôstojníkov, ktorých mesto podľa dovtedy už pomerne 
starých zákonov z roku 1879 a 1895 (1879. évi XXXVI. törvénycikk, a közös hadsereg (ha-
ditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról; 1895. évi XXXIX. törvénycikk, a közös 
hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. törvé-
nycikk némely szakaszának módosításáról) v prípade výzvy zo strany armády bolo povinné 
ubytovať, a to aj vo forme núteného ubytovania u civilného obyvateľstva. Umiestňovanie 
dôstojníkov patrilo v období prvej svetovej vojny (aj v predvojnovom období) v Košiciach do 
rezortu Úradu na ubytovanie vojakov (Katona elszállásolási hivatal), za ktorý bol zodpovedný 
Győző Illykovics, účtovník v službách Riaditeľstva mestských verejných podnikov.80 V otázke 
ubytovania dôstojníkov sa angažoval aj mestský radca Gusztáv Bauer a úlohy v tomto smere 
dostával aj policajný kapitanát.

Košice v pozícii dôležitého centra vojenskej verejnej správy v blízkosti východného frontu 
od začiatku vojny privítali veľký počet dôstojníkov uhorskej armády. Problém ubytovania 
vojakov sa stal vážnym po ústupe rakúsko-uhorského vojska na východnom fronte v novem-
bri 1914, kedy sa veliteľstvo 3. rakúsko-uhorskej armády na čele s generálom Boroevičom 
ubytovalo v Košiciach.81 Podľa hlásenia hlavného policajného kapitána z 24. septembra 1915 
prišlo veliteľstvo armády do mesta celkom nečakane 19. novembra 1914, čo znamenalo úlohu 
ubytovať stovky dôstojníkov. V takejto mimoriadnej situácii sa armáda spolu s vedením mesta 
priklonila aj k nútenému ubytovaniu v hoteloch. Veliteľstvo 3. armády obsadilo celú budovu 
hotelu Schalkház, ale aj niektoré ďalšie hotely (Európa, Központi szálloda, Brisztol).82

Podľa rakúsko-uhorskej vojenskej správy po tom, ako veliteľstvá armádnych zborov po 
mobilizácii opustili svoje sídla, najvyššími riadiacimi vojenskými úradmi sa stali veliteľstvá ob-
vodov vlastibrany. Udržovanie poriadku a disciplíny vojakov následne spadalo do kompetencie 
veliteľstiev vlastibraneckých obvodov, v prípade Košíc veliteľstvu tretieho vlastibraneckého 
obvodu.83 Úlohu dozoru nad vojakmi veliteľstvo vykonávalo prostredníctvom vojenských 
hliadok. Vojaci vo voľnom čase navštevovali miestne hostince, kaviarne a krčmy. Podgurážení 
alkoholom často porušovali verejný poriadok a dostávali sa do konfliktov s civilnou polí-
ciou. Hlásenia z rôznych zdrojov o prečinoch vojakov prichádzali na veliteľstvo vlastibrany 
v Košiciach a miestne civilné orgány, situáciu museli riešiť aj úradníci a detektívi košickej 
polície. Nižšie uvedené príklady ilustrujú vzťah vojakov a civilných úradov: budapeštiansky 
majiteľ verejných záchodov v Košiciach sa 1. septembra 1915 sťažoval košickému policajnému 

79 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 188, č. 18/1916. Podľa hlásenia jedného mestského lekára z 16. 
februára 1916 vojaci vtedy obsadili dve škôlky a tri základné školy.

80 AMK, f. MMK, šk. 2297, č. 5533/1915.

81 HORVÁTH, Jakub. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Banská Bystrica : Jakub Horváth, 2008, s. 71.

82 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 185, č. 1543/1915.

83 SUBA, J. A katonai rendőrség ..., s. 143-155.
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kapitanátu, že vojaci nechceli platiť za používanie záchodov, chovali sa hrubo a boli dokonca 
agresívni k obsluhe;84 z nasledujúceho mesiaca (október 1915) sa zachovala sťažnosť košickej 
poľovníckej spoločnosti, že v košických lesoch a pozemkoch vojaci bez povolenia lovia zver;85 
v júli 1916 košický hlavný policajný kapitán informoval veliteľstvo vlastibrany, že vojaci na 
predmestiach a na okrajoch mesta v predchádzajúcom období už viackrát obťažovali civilné 
obyvateľstvo (hlavne ženy), boli agresívni a ohrozovali verejnú bezpečnosť.86

Osobitným problémom pre armádu sa stala prostitúcia a výskyt pohlavných chorôb 
v radoch vojakov. Vojaci často využívali služby verejných domov a súkromných prostitútok, 
čím sa zvyšovalo riziko šírenia pohlavných osôb. Prostitútky na voľnej nohe a prostitútky vo 
verejných domoch boli na polícii registrované a týždenne dvakrát pravidelne kontrolované 
mestskými úradnými lekármi.87 Hlásenia košickej polície tiež informujú o rozšírení tajnej 
prostitúcie v radoch zamestnankýň hotelov, kaviarní alebo hostincov. To znamená, že vedľa 
úradne evidovanej prostitúcie sa v Košiciach už v prvých mesiacoch vojny objavila úradmi 
nekontrolovateľná, a preto nebezpečnejšia forma prostitúcie. Z toho dôvodu vydal hlavný 
policajný kapitán ako zdravotnícka vrchnosť prvého stupňa 8. januára 1915 prísne nariad-
enie, podľa ktorého čašníčky a zapisovateľky všetkých kaviarní a hostincov na území mesta 
museli kvôli lekárskemu vyšetreniu pravidelne navštevovať (dvakrát týždenne) ordináciu 
mestského hlavného lekára.88 Uvedené nariadenie hlavného policajného kapitána bolo 
nahradené nariadením z 25. júna 1918, kedy Váczy zrušil povinnosť čašníčok absolvovať 
pravidelné prehliadky a pokúsil sa inými metódami zastaviť nelegálnu prostitúciu. Prikázal 
napríklad majiteľom kaviarní, hostincov a podobných zariadení prijímať iba také ženy, ktoré 
vedeli dokázať lekárskym potvrdením, že nie sú nakazené žiadnou z pohlavných chorôb. 
Zamestnankyniam bolo prísne zakázané zabávať sa s hosťami, takisto pravidelne prijímať 
mužských hostí vo svojich bytoch.89 Úradný hlavný mestský lekár ako dôležitý článok v „boji 
proti pohlavným chorobám“ zriadil od júna 1916 vo svojej úradnej miestnosti bezplatnú 
ordináciu, ktorá verejnosti slúžila vo večerných hodinách.90

Od vypuknutia vojny sa prostriedkom polície proti rozšíreniu pohlavných chorôb stali 
aj pravidelné razie, ktoré vykonávala aj s pomocou vojenských hliadok.91 Podľa hlásenia 
vedúceho oddelenia detektívov (Tibora Kepesa) z apríla 1916, v prvom období vojny sa razie 
proti prostitúcii konali skoro každý deň, neskôr raz týždenne alebo v prípade potreby viackrát. 
Presná evidencia o výsledkoch razií (počet predvedených žien aj mužov) sa viedla od 4. júna 
1915.92 Po lekárskej prehliadke choré ženy odviedli do miestnej verejnej nemocnice, kde sa 
zriadilo oddelenie pre pohlavné choroby.93

84 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 183, č. 253/1915.

85 AMK, f. MMK, šk. 2297, č. 18518/1915.

86 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 190, č. 1230/1916.

87 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 188, č. 231/1916.

88 AMK, f. MMK, šk. 2327, č. 12173/1918.

89 AMK, f. MMK, šk. 2327 , č. 12173/1918.

90 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 192, č. 2/1917. Spis obsahuje hlásenie mestského hlavného lekára 
o zdravotných pomeroch v meste v roku 1916.

91 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 183, č. 250/1915.

92 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 188, č. 6/1916. Spis obsahuje aj výsledky razií z roku 1915: od 4. júna 
1915 do 31. decembra 1915 predviedli po raziách spolu 156 žien, z čoho bolo 35 slúžok, 18 čašníčok a zapisovateliek, 
25 nádenníčok a 78 bez zamestnania. Náznaky niektorej pohlavnej choroby našli u 29 osôb.

93 AMK, f. MMK, šk. 2339, č. 248/1919.
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Rakúsko-uhorskú armádu vojna s cárskou armádou prakticky úplne vyčerpala. Brusilovovej 
ofenzíve v lete 1916 a následne rumunskému útoku od konca augusta 1916 už nemohla 
čeliť výlučne vlastnými silami. Za čiastočnými úspechmi, ktoré rakúsko-uhorská armáda 
dosiahla v bitkách proti ruskej, rumunskej alebo talianskej armáde v poslednom období 
vojny, bola už vo veľkom rozsahu nemecká armáda. Kým na bojisku upadala bojaschopnosť 
armády, vo vnútrozemí sa objavili hlavne od roku 1916 náznaky nepokojov medzi domácim 
obyvateľstvom, vyplývajúce predovšetkým z nedostatočného verejného zásobovania. Armáda 
bola nútená ponechať čoraz väčšie sily na vlastnom území a na frontoch prejsť do defenzívy. 
Na začiatku posledného vojnového roka (1. januára 1918) brannú moc dualistického štátu 
predstavovalo 4 410 000 vojakov (72 peších a 12 jazdeckých divízií), 2 850 000 vojakov 
bolo nasadených na frontoch a až 1 560 000 vojakov slúžilo v zázemí.94 Rast počtu vojakov 
v prvom rade v mestách znamenal pre civilné orgány sťaženie kontroly verejného poriadku 
na vlastnom území. Keďže aj v rámci štruktúry armády sa dovtedajší spôsob kontroly vojakov 
vojenskými hliadkami ukázal neefektívnym, podľa rozhodnutia spoločného ministerstva 
vojny z 11. januára 1917 bola zriadená vojenská polícia na celom území monarchie. Vojenská 
polícia sa stala zodpovednou za disciplínu každého vojaka, ktorý sa zdržiaval na uliciach 
a na verejných miestach.95 Nebola oprávnená zasahovať voči civilnému obyvateľstvu, ani 
vstupovať do súkromných bytov. Spolupráca s civilnými orgánmi, predovšetkým s políciou, 
v čase potreby bola ale umožnená, dokonca zo strany polície žiadaná.96

Veliteľstvá vojenskej polície boli umiestnené v stálych sídlach veliteľstiev spoločnej 
armády. Svoju činnosť v Košiciach vojenská polícia začala 21. apríla 1917.97 Nová zložka 
armády, ktorá v Košiciach mala 120 mužov,98 sa prakticky okamžite zapojila do vykonávania 
kontrol nelegálnej prostitúcie na území mesta. Podieľala sa tiež na raziách, ktorých cieľom bolo 
predviesť z územia mesta dezertérov a vojenských zajatcov na úteku. Razie sa konali podľa 
nariadenia uhorského ministra obrany (č. 19 999/1917, vydané 11. októbra 1917) od 15. no-
vembra 1917. Od 28. marca 1918 podľa ďalšieho nariadenia ministra obrany bolo už presne 
určené, že v budúcnosti tieto razie mali byť realizované v závere každého mesiaca. Hlásenia 
o výsledkoch podával košický hlavný policajný kapitán mestskému radcovi zodpovednému 
za vojenské záležitosti (Károly Vukovics), ktorý hlásenia odosielal ministerstvu obrany.99

Košická mestská polícia v dobe mieru, ale hlavne v období prvej svetovej vojny vykonávala 
široko rozvetvenú činnosť. Kým v čase mieru sa činnosť polície postupne vyvíjala, vypuknutie 
vojny 28. júla 1914 tento trend úplne zastavilo. Vojna priniesla nové úlohy, s ktorými sa 
miestne policajné zložky dovtedy nemuseli zaoberať. V meste sa objavili vo veľkom počte 
nové osoby, ktoré v mnohých prípadoch prichádzali s úmyslom využiť zmenené a rozvrátené 
pomery v meste, často nelegálnym spôsobom. Veľký počet vojakov v meste bol tiež rizikom pre 
košickú políciu pri zabezpečovaní verejného poriadku a pri ochrane domáceho obyvateľstva.

Košická polícia so značne zredukovaným počtom policajtov svoju činnosť v období prvej 
svetovej vojny vykonávala s vypätím všetkých síl. Využila pritom výpomoc vlastných občanov 
(poriadková služba), štátu (žandárstvo) a armády (vojenská polícia), ktoré na jednej strane boli 

94 BALLA, Tibor. Katonai alakulatok karhatalmi bevetései Magyarországon 1918-ban. In Rendvédelem-történeti Füzetek. 
Acta Historiae Preasidii Ordisnsis, 2009, roč. 16, č. 19, s. 13-17.

95 SUBA, J. A katonai rendőrség..., s. 143-155.

96 SUBA, J. A katonai rendőrség..., s. 143-155.

97 Felsőmagyarország, 24. apríl 1917.

98 AMK, f. MMK, Oddelenie Policajný kapitanát, šk. 192, č. 13998/1917.

99 AMK, f. MMK, šk. 2328 , č. 7016/1918.
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jednoznačným prínosom pre verejnú bezpečnosť, ale na druhej strane nevyvíjali činnosť počas 
celého obdobia vojny. Pomery v Uhorsku nepochybne mali veľký vplyv na život v Košiciach. 
Kým v prvom období (1914 – 1916) na pomery v meste vplývala predovšetkým blízkosť 
vojenských operácií, v poslednom období vojny (1917 – 1918) v mnohých prípadoch konflikty 
mestských úradov s obyvateľstvom podnietili problémy v zásobovaní. Oproti predvojnovému 
obdobiu došlo k hlbokému poklesu mravnosti (prostitúcia, kriminalita adolescentov, alkohol-
izmus mužov aj žien a pod.), z ktorého však ťažko možno obviniť mestskú políciu.

Na konci vojny už bolo nevyhnutné reformovať systém zabezpečenia verejného poriadku 
v celom Uhorsku. Mestská polícia mala byť poštátnená. Už v predvojnových správach sa 
uvádzalo, že Košice by sa mali stať jedným z jedenástich sídel (podľa sídel súdnych tabúľ) 
štátnych hlavných kapitanátov polície, na čele pravdepodobne s Józsefom Váczym.100 
Plánovaná reforma sa však neuskutočnila následkom začlenenia Košíc do prvej Československej 
republiky. Uhorské úrady nahradili orgány československej republiky.
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KOŠICE V SÚRADNICIACH EURÓPSKYCH DEJíN.
KOŠICE 19. – 20. SEPTEMBER 2013

Slovensko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Rusko i Moldavsko – z týchto 
krajín navštívili Košice v jesennom termíne historici, aby sa zúčastnili vedeckej konferencie venova-
nej minulosti mesta. Príležitosť pre odborné stretnutie predstavoval titul Európskeho hlavného mesta 
kultúry, ktorý patrí práve Košiciam počas roka 2013. Záujem o košickú históriu sa prejavil vysokou 
účasťou referujúcich. Konferencia sa konala vo Veľkej sále historickej radnice pod záštitou ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča a predsedu Košického samosprávneho kraja Zden-
ka Trebuľu. Zorganizovalo ju mesto Košice – Archív mesta Košice v spolupráci s EHMK 2013, n. o., 
mestom Prešov a Prešovskou univerzitou. Význam podujatia podčiarklo slávnostné prijatie účastníkov 
na radnici mesta námestníčkou primátora Renátou Lenártovou večer úvodného dňa konferencie.

Tematicky pestré príspevky nasledovali zväčša v chronologickom poradí. Ako prvý predstavil To-
máš Nováček referát so spoluautorstvom Ladislava Olexu Významné archeologické náleziská a uni-
kátne artefakty zo začiatku doby bronzovej z Košíc a okolia. Predmetom pozornosti bola najmä známa 
lokalita v Nižnej Myšli, ktorá je výnimočná jednak dlhodobým výskumom a jednak skutočnosťou, že 
sa tu podarilo odkryť sídlisko zároveň s pohrebiskom. Pomyselné dvere do stredovekých dejín následne 
otvoril Ferdinand Uličný s príspevkom Začiatok a rozvoj meštianstva v Košiciach do polovice 14. sto-
ročia. Uviedol najstaršie písomné zmienky a uvažoval nad dobou udelenia mestských práv. Výsadný 
vývoj bol predmetom záujmu tiež Attilu Zsoldosa (Maďarsko). V referáte Cesta Košíc k privilegiálnej 
listine z roku 1347 poskytol interpretáciu problematiky, prečo mali Košice získať plnoprávne mestské 
výsady až v polovici 14. storočia. Ďalej Drahoslav Magdoško venoval pozornosť najstarším správam 
o richtároch a niektorých ďalších osobnostiach v príspevku Predstavitelia mesta Košice na konci 13. sto-
ročia. V danom období môžeme pozorovať tendenciu koncentrácie popredných funkcií do rúk jedného 
meštianskeho rodu. Pozoruhodné košické prvenstvo predstavuje erb z roku 1369. Na okolnosti jeho 
vydania a zmeny v nasledujúcich erbových listinách sa zameral Jozef Kirst: Najstarší erb v Európe 
udelený mestu. Obchod a vzťahy stredovekých Košíc s Krakovom sa premietali do každodenného života 
tunajších kupcov. S tým súviseli aj dlhy, sťažnosti až súdne spory, ktoré predstavil Stanisław A. Sroka 
(Poľsko) v príspevku Korešpondencia Krakova s Košicami v stredoveku. Dopoludňajší program uzatvoril 
Ferdinand Opll (Rakúsko) s referátom Viedeň a jej vzťahy k Uhorskému kráľovstvu v neskorom stredo-
veku a ranom novoveku so zreteľom na Košice. 

Popoludní Boglárka Weisz (Maďarsko) upriamila pozornosť na košické privilégiá týkajúce sa jar-
mokov, ktoré inak dosiaľ neboli predmetom detailnejšieho výskumu: Právne aspekty hospodárskeho 
života Košíc v stredoveku. Poukázala na niektoré nezrovnalosti v termínoch, v ktorých sa tu konali vý-
ročné trhy. Niektoré aspekty svojho dlhoročného výskumu prezentoval György Granasztói (Maďarsko) 
vo vystúpení Demografické pomery Košíc v období raného novoveku v európskom kontexte. Podľa získa-
ných štatistických údajov bol vývoj košickej spoločnosti podobný situácii v ďalších európskych mestách. 
Podobne širšie demografické a spoločenské komparácie predstavila Marie Marečková (Česká repub-
lika), taktiež historička s dlhodobým záujmom o dejiny Košíc i ďalších miest východného Slovenska: 
Mesto Košice v stredoeurópskych súvislostiach raného novoveku. Konferencie sa síce nemohol zúčastniť 
Zdzisłav Noga (Poľsko), odznel však jeho referát na tému Kontakty Krakova s Košicami v 16. storočí. 
No nielen obchodníci, ale aj študenti cestovali na istý čas z Košíc do iných miest. Ich výber univerzít 
sa v stredoveku a ranom novoveku diametrálne líšil, čo spôsobila reformácia. O tejto téme referovala 
Iulia Caproş (Moldavsko): Košičania na európskych univerzitách v 15. – 17. storočí vo faktoch a číslach.

Od začiatku 15. storočia sú tiež známe užšie kontakty piatich východoslovenských miest. Že tieto 
styky mali viaceré rozmery, poukázal Ivan Chalupecký v príspevku Pentapolis – spolupráca a roztržky. 
Na možné príklady vplyvu Košíc v niektorých konkrétnych súdnych prípadoch zase upovedomila Má-
ria Fedorčáková vo vystúpení Právne, spoločenské a hospodárske vzťahy medzi Košicami a mestami na 
východnom Slovensku v stredoveku. Ďalej Miloslava Bodnárová vyzdvihla život vzdelanca, ktorý istý 
čas pôsobil v meste a udržiaval korešpondenciu s poprednými mysliteľmi Európy: Košický farár Ján 
Henckel – osobnosť európskeho humanizmu a renesancie. Následne dva príspevky analyzovali mestské 
opevnenie. Jozef Duchoň v prednáške Fortifikácie mesta Košice v dejinnom vývoji interpretoval vývin 
hradieb od rokov 1270 – 1290 až do 18. storočia. Okrem samotných mestských múrov bola v druhej po-
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lovici 17. storočia v dôsledku protihabsburských povstaní postavená tesne na juh od mesta aj citadela. 
Okolnosti predchádzajúce jej vybudovaniu ako aj jej niekoľko desaťročí trvajúcu históriu prezentovali 
Martina Orosová a Katarína Bodnárová v referáte Košice ako súčasť protitureckej obrannej línie v 17. 
storočí. Početné ozbrojené akcie počas uvedeného storočia sprevádzali aj konfesionálne zmeny. Anna-
mária Kónyová tak predostrela príspevok Konštituovanie reformovanej cirkvi v Košiciach v kontexte 
vývinu kalvinizmu v strednej Európe. Napokon Peter Kónya sledoval postoje košických mešťanov v da-
nom rušnom období, ktoré charakterizoval ako naklonené povstalcom, v príspevku Košice, hlavné mesto 
protihabsburského odboja.

Druhý deň priniesol ďalšie početné príspevky. Ján Lukačka sa zameral na hospodárske privilégiá 
a ich súvislosti: Košice v anjouovskom období (obchodné kontakty mesta v rámci stredovýchodnej Euró-
py). Potom nasledovali referáty najmä k novoveku. Košice vo víre európskej mestskej politiky: tendencie 
a osobitosti v ranom novoveku bola téma Istvána Németha (Maďarsko). Prierez storočiami od stredove-
ku až do súčasnosti prezentoval na príklade farského kostola Peter Zubko: Dóm svätej Alžbety v Koši-
ciach ako spiritus movens. Popri ústrednom mieste chrámu v košických dejinách vyzdvihol eucharistic-
ký zázrak, vďaka ktorému predstavovali stredoveké Košice istý čas pútnické miesto. Tatjana Gusarova 
(Ruská federácia) zase poukázala na etablovanie sa nových osôb v košickej societe: Úradníctvo Spišskej 
komory v Košiciach v 17. storočí. Rozvoj kníhtlače a vojnové udalosti sa prejavili aj v záujme západnej 
Európy o habsbursko-turecké pohraničie. Obraz Košíc v nemeckých prameňoch raného novoveku – tým-
to príspevkom sa predstavila Júlia Brandt (Nemecko). Pre mesto už pokojnejšie obdobie bolo rámcom 
vystúpenia Gábora Czocha (Maďarsko): Košice ako cieľová destinácia európskej migrácie v rokoch 1750–
1850. Prvá polovica 19. storočia bola tiež poslednou etapou vydržiavania domobrany v meste. Vladimír 
Segeš priblížil danú tematiku v príspevku Meštianska milícia v Košiciach. Podrobný rozbor známych 
„notícií“ Mateja Bela vykonala Éva Gyulai (Maďarsko), keď skúmala aj otázku, z akých diel čerpal au-
tor údaje pri predstavení košických dejín: Descriptio Cassoviae – Košice v rukopise Mateja Bela. Pred-
nášku Židia v Košiciach v rokoch 1840 až 1944 zameral Pavol Šalomon (Maďarsko) na tému usadenia 
sa židovských občanov v meste, topografické aspekty rozmiestnenia ich bydlísk až napokon tragické 
udalosti druhej svetovej vojny. Ladislav Tajták následne poukázal najmä na národnostnú problemati-
ku a postavenie Slovákov: Historický obraz Košíc v období uhorského kapitalizmu. Spoločenský život 
a aktivity mestskej elity v tom období predstavil Tamás Csiki (Maďarsko) prostredníctvom témy Spolky 
v Košiciach v druhej polovici 19. storočia a medzi dvomi svetovými vojnami.

Pohľad „zvonku“ podľa dojmov zahraničného cestovateľa predostrel Xavier Galmiche (Francúzsko): 
Košice v očiach Williama Rittera, švajčiarskeho obdivovateľa slovenských miest. Niekoľko ďalších vy-
stúpení bolo už zameraných na významných košických rodákov, prípadne na vzdelancov pôsobiacich 
v meste. Juraj Halász priblížil život a dielo jedného z nich: Béla Gerster (1850 – 1923) – Košičan, ktorý 
preťal Korintskú šiju. Ján Gašpar zosumarizoval iné pozoruhodné životné príbehy v referáte Osobnos-
ti európskeho významu späté s Košicami v rokoch 1848 – 1920. Širší časový záber predstavila Jana 
Mešterová v téme Významní pedagógovia spätí s Košicami, keď prvé údaje súviseli už so stredovekou 
dominikánskou školou. Anna Ötvös sa zase venovala detstvu svetoznámeho spisovateľa: Márai Sándor 
szülőháza.

V závere Etelka Berzeviczy prezentovala úvahu o pôvode nádoby, v ktorej sa našiel košický zlatý 
poklad. Nasledovali už politicko-spoločenské témy. Štefan Šutaj opísal podstatné črty vývoja a zmeny 
v polovici 20. storočia: Košice – politické a spoločenské centrum Československa po 2. svetovej vojne. Na-
pokon Štefan Eliáš vyzdvihol niektoré významné momenty z histórie mesta: Košice ako dejinný pilier 
Slovenska.

Prezentované príspevky zohľadňovali primárny zámer konferencie, ktorým bolo predstavenie bo-
hatej minulosti mesta z rôznych uhlov pohľadu. Viaceré z nich poukázali na pozoruhodné pramene či 
metódy výskumu a objavili sa tiež nové interpretácie istých problémov. V Košiciach sa stretli početní 
historici z krajín strednej, ale aj západnej i východnej Európy. Pri takomto medzinárodnom podujatí 
bolo vítaným simultánne tlmočenie, ktoré účastníkom umožnilo bezproblémovú interakciu. Prezento-
vané príspevky budú publikované v plánovaných zborníkoch v slovenskej, anglickej a maďarskej verzii.

Drahoslav Magdoško
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POZNÁVANIE DEJíN SLOVENSKA. PRAMENE, METÓDY A POZNATKY.
PREŠOV 25. – 26. SEPTEMBER 2013

Profesia historika rozvíja odborný rozmer osobnosti, ale každý vedec je zároveň človekom. Preto sú 
obzvlášť výnimočné tie stretnutia historikov, ktoré predstavujú prienik oboch stránok. Práve takýmto 
skĺbením bola konferencia konaná pri príležitosti tohtoročných osemdesiatin prof. PhDr. Ferdinanda 
Uličného, DrSc., jedného z najvýznamnejších slovenských medievalistov.

Konferencia sa uskutočnila v meste dlhoročného pôsobenia jubilanta, v Prešove, na pôde Prešov-
skej univerzity. Zorganizovali ju Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Historický ústav 
Slovenskej akadémie vied a Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Záštitu nad podujatím prevzal 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. V dvojdňovom cykle 
referátov vystúpili dlhoroční kolegovia Ferdinanda Uličného na poli profesionálnej historickej vedy, 
predstavitelia mladších generácií, medzi nimi aj bývalí študenti, a taktiež zahraniční hostia z Poľska 
a Čiech. Popri spomienkach na spoluprácu s jubilantom prezentovali účastníci širší záber tém, ktorých 
gro spočívalo v stredoveku, teda v období, ktorému sa oslávenec vytrvalo venuje.

V úvode predniesli príhovory vedúca Inštitútu histórie FF PU Ľubica Harbuľová, poverený vedúci 
Katedry novovekých a najnovších slovenských dejín FF PU Peter Švorc, dekan Filozofickej fakulty PU 
Vasil Gluchman, Štefan Šutaj z Katedry histórie FF UPJŠ a vedúci Katedry stredovekých dejín Peda-
gogickej univerzity v Krakove Jerzy Rajman.

Odborné vystúpenia otvoril samotný Ferdinand Uličný s príspevkom Môj vzťah k dejinám Sloven-
ska. Priblížil v ňom svoje vysokoškolské štúdiá i následnú pracovnú kariéru ako aj niektoré teoretické 
východiská týkajúce sa dvoch vedných odborov, ktorými sa dlhodobo zaoberal – dejinami Slovenska 
a archívnictvom. Následne pozornosť historikov upútal referát o geomorfologickom vývoji ako nevy-
hnutnej súčasti skúmania minulosti vybraného regiónu, keď Ján Košťálik predstavil tému Krajina 
Zemplína v kontexte historických poznatkov. V ďalšom príspevku K otázke cirkevných archívov na 
Slovensku poukázal Ivan Chalupecký na nepriaznivý stav takýchto archívov, ktorým chýba presne 
zadefinovaná náplň činnosti, pričom často nesprístupňujú archiválie bádateľom. Slovo ďalej dostali za-
hraniční historici. Martin Šandera (Česká republika) skúmal Bratřické hnutí na Slovensku v plánech 
a aktivitách českého krále Jiřího z Poděbrad. Priblížil viaceré súvislosti vyplývajúce z vnútropolitickej 
situácie v Českom kráľovstve. Stanisław A. Sroka (Poľsko) zase predstavil okolnosti štúdia uhorských 
mladíkov v univerzitnom meste Krakov, ktoré síce regulovali prísne pravidlá, no študentský život pred-
sa napĺňali aj veselšie voľnočasové aktivity: Źycie codzienne studentów wȩgierskich na Uniwersytecie 
Krakowskim w średniowieczu.

Následne odznel príspevok Staré Slovensko Richarda Marsinu, ktorý sa síce nemohol osobne zú-
častniť konferencie, ale v referáte poukazoval na opodstatnenosť používania uvedeného termínu pre 
naše územie počas starších stredovekých dejín. Július Bartl sa zase vo vystúpení Svätopluk – kráľ 
starých Slovákov alebo veľkomoravských Slovanov? zamýšľal nad terminológiou, ktorú je podľa neho 
nevyhnutné vnímať a interpretovať predovšetkým v dobovom kontexte. Šariš v dobovej historiografii 
bol názov vystúpenia Ladislava Tajtáka, v ktorom analyzoval správy o tomto regióne v starších pub-
likáciách. Vladimír Rábik potom skúmal obsahovú aj diplomatickú stránku špecifického druhu listín: 
„Villam locare et congregare.“ Lokačné listiny sídlisk na východnom Slovensku v stredoveku. V nasledu-
júcom referáte Slovenské miestne názvy v kontexte kancelárskej praxe v stredovekom Uhorsku zosuma-
rizoval Miloš Marek zmienky vypovedajúce o okolnosti, že v listinách týkajúcich sa územia dnešného 
Slovenska pisári jazykovo prispôsobovali zemepisné pomenovania. Takéto názvy teda často nevystihu-
jú etnicitu v daných lokalitách žijúceho (predovšetkým slovenského) obyvateľstva. Pečate a znaky spo-
ločenstiev spišských Sasov bol názov príspevku Leona Sokolovského, ktorý tieto artefakty prezentoval 
vo vývoji viacerých storočí. Objavil tiež zvláštnosti v datácii niektorých z nich. Záver prvého dňa už 
patril čulej diskusii. Samotný jubilant je známy aktivitou pri kladení a zodpovedaní otázok na vedec-
kých podujatiach, výnimkou nebola ani táto konferencia organizovaná na jeho počesť. Nasledovala 
slávnostná recepcia.

Druhý deň prebiehal v dvoch sekciách. V prvej z nich odzneli príspevky venované mestským deji-
nám, v paralelne prebiehajúcom rokovaní druhej sekcie zase referáty týkajúce sa regionálnych i mest-
ských, cirkevných aj hospodárskych tém. František Žifčák v príspevku Zo stredovekých dejín Spišskej 
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Novej Vsi poukázal najmä na nedôslednosti niektorých starších výskumov písomných prameňov, kedy 
dochádzalo k skreslenej interpretácii a vôbec aj omylom pri ich čítaní. Vybrané témy pod názvom Zo 
stredovekých dejín Prešova predstavila tiež Miloslava Bodnárová, keď si všímala hospodárske a spolo-
čenské otázky. Ferdinand Uličný ml. v príspevku Listiny výsad pre Prešov popri najstarších privilégiách 
uvažoval aj nad zmienkami o nezachovaných listinách z 13. storočia. Drahoslav Magdoško poukázal 
na to, že jeden známy prameň ku košickým dejinám nevznikol opisom domácich zvyklostí, ako sa to 
dosiaľ predpokladalo: K pôvodu pravidiel pre košickú mestskú radu z roku 1404. Ďalej Martin Štefánik 
v prednáške Kremnická mestská kancelária od udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda 
Luxemburského skúmal diplomatickú činnosť mesta a tiež jej odraz vo vzťahoch ku komorským gró-
fom. Stredoveké účtovné knihy a možnosti ich interpretačného využitia – príklad komorných kníh mesta 
Bratislava bola už téma Vladimíra Segeša. Mária Fedorčáková následne predstavila vybrané osobnosti 
bardejovských dejín: Mestské elity v Bardejove v 15. storočí. Daný blok uzavrel referát Marcely Dome-
novej Prešov v prvej polovici 16. storočia so zameraním na analýzu účtovných kníh.

V druhej sekcii vystúpil Andrej Szeghy s referátom Kde ležala obec Scinthe? Drobná štúdia k loka-
lizácii zaniknutej obce. Henrieta Žažová ďalej skúmala širšie spoločenské súvislosti témy Stredoveká 
sakrálna architektúra v strednom Honte – donátori, vlastníci a kultúrne dedičstvo. Rozbor používaného 
písma vo východoslovenskom regióne predstavil Miroslav Čovan: Stredoveká a ranonovoveká paleogra-
fia Šariša na príklade epigrafických pamiatok. Dosiaľ málo prebádanej problematike košických dejín 
sa venoval Gabriel Szeghy vo svojom príspevku Mestské obranné a bezpečnostné zložky v Košiciach v 17. 
a 18. storočí. Na základe reštauračných záznamov a ďalších prameňov zostavil štruktúru tejto súčasti 
mestskej samosprávy. Kanonické vizitácie – prameň výskumu stavu farností v oblasti Abovsko-turnian-
skej župy v 18. storočí bola už téma Bernadety Fabovej. Charakterizovala získané údaje k jednotlivým 
farnostiam týkajúce sa počtu obyvateľstva i jeho vierovyznania a podrobnejšie sa venovala mestu Koši-
ce. Ďalej bol prečítaný referát neprítomnej Aleny Mišíkovej Hospodárske a sociálne pomery na panstve 
Michalovce v 18. a v prvej polovici 19. storočia, v ktorom autorka podala podrobnú analýzu príslušných 
daňových súpisov a urbárov. Ján Adam si následne všímal problematiku gréckokatolíkov. V príspevku 
Gréckokatolíci v Prešove do vzniku biskupstva okrem iného preukázal prienik obyvateľov s týmto vie-
rovyznaním do mestskej society až v novšom období. Napokon vystúpil Michal Murcko s príspevkom 
Postavenie Slovákov v pripojených obciach k Poľsku a ich cirkevná správa.

Konferencia bola príležitosťou pre účastníkov, aby svojimi príhovormi, vedeckými referátmi ako aj 
vôbec vlastnou prítomnosťou vzdali poctu osobnosti slovenskej medievalistiky, Ferdinandovi Uličnému. 
Že podujatie malo podstatný odborný i ľudský rozmer, vyzdvihol aj jubilant v záverečných slovách. 
Prednesené príspevky budú publikované v zborníku.

Drahoslav Magdoško

VěDA A TECHNIKA V ČESKÝCH ZEMíCH MEZI SVěTOVÝMI VÁLKAMI.
PRAHA 1. – 2. OKTÓBER 2013

Dejiny vedy a techniky zastupujú pomerne okrajovú oblasť historickej vedy. Preto možno pozitívne 
hodnotiť, že Národné technické múzeum v Prahe (ďalej NTM), v spolupráci so Spoločnosťou pre dejiny 
vied a techniky ČR, zorganizovali ďalší ročník tohto už tradičného podujatia. Ročník 2013 mapoval 
bohaté spektrum vedecko-technického vývoja v rámci časového horizontu medzivojnovej ČSR. Podľa 
samotných organizátorov: „V priebehu 20-ročnej existencie samostatného štátu prešli československá 
veda a technika, rovnako ako československý priemysel progresívnym vývojom, ktorému sa však nevyhli 
zvraty ani hlboké krízy. Cieľom konferencie je preto priniesť ďalšie poznatky z vývoja vedy, techniky 
a priemyslu v sledovanom období.“

Na predošlé ročníky1 nadväzovalo tohtoročné podujatie v retrospektívnom slede. Zvolenú postup-
nosť možno pravdepodobne zdôvodniť tým, že organizátori vložili „medzičlánok“ k pripravovanej konfe-
rencii k 100. výročiu začiatku prvej svetovej vojny, plánovanej na rok 2014. Konferencia bola rozdelená 

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).
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do ôsmich samostatných blokov. Dňa 1. októbra to boli bloky: Technika a priemysel I (Hospodárska poli-
tika), Technika a priemysel II (Vojenstvo), Technika a priemysel III (Doprava) a Technika a priemysel IV 
(Dejiny firiem). Dňa 2. októbra boli prezentované bloky: Osobnosti vedy a techniky, Veda a spoločnosť, 
Technické múzejníctvo a archívnictvo a Technické školstvo a kultúra. Program avizoval 43 prihlásených 
prednášajúcich, z ktorých piati napokon ospravedlnili svoju neúčasť. Napriek tomu počet aktívnych 
účastníkov dokladá popularitu podujatia a ich príspevky zaručili jeho vysokú odbornú úroveň.

Po registrácii účastníkov a oficiálnom otvorení konferencie o 9:30 hodine predniesol v rámci bloku 
Technika a priemysel I (Hospodárska politika) prvý príspevok prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., z Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Príspevok s názvom Celní úlevy jako faktor zvyšování 
technické úrovně československého hospodářství? poukazoval na výnimky v colných úľavách ešte pred 
rokom 1925. Išlo o obdobie, kedy sa hospodárska politika ČSR sústreďovala výsostne na ochranu do-
máceho trhu a import bol viazaný enormnými colnými prirážkami. Prof. Jakubec poukázal na fakt, 
že určité výnimky boli udeľované už od roku 1921 a týkali sa „špeciálnych a jedinečných“ technických 
a priemyselných zariadení a nástrojov. Išlo spravidla o také, ktoré v ČSR neboli produkované, resp. 
tie, o ktorých technické riešenia mali československé priemyselné podniky licenčný záujem. Príspevok 
mapoval taktiež jednotlivé etapy zavádzania výnimiek v colných úľavách v príslušných rokoch a ich 
zákonné ukotvenie. Ďalší príspevok s názvom Prvorepublikový patentní úřad, prednesený Mgr. Davi-
dom Hubeným z Národního archivu Praha, mapoval pôsobenie a činnosť tejto významnej inštitúcie. 
Patentný úrad ČSR bola inštitúcia, ktorá rozvinula svoju aktívnu činnosť už v roku 1919. V rámci 
procesu legislatívneho zastrešenia úrad bol činný pod Ministerstvom priemyslu, obchodu a živností. 
Autor príspevku ďalej zhodnotil medzinárodné pôsobenie a vzťahy úradu, previazanosť jeho pôsobenia 
s činnosťou ostatných ministerstiev (ako ministerstvo financií, vnútra alebo obrany), ako aj požiadavky 
a nároky kladené na jeho zamestnancov. Za Národní archiv Praha vystúpil s príspevkom aj PhDr. Pavel 
Dufek, PhD., ktorý zároveň aj uzatváral prvý blok. Príspevok s názvom Elektrifikace v meziválečném 
Československu a přijímání a přebírání nových a cizích technologií poukazoval na fakt, že v prípade 
elektrifikácie nemožno už v medzivojnovom období hovoriť o technickom vynáleze, ale o uplatňovaní 
a aplikácii technických postupov, preto je prirodzené, že dochádzalo aj k ich preberaniu. Vo všeobecnos-
ti si kládol za cieľ konfrontáciu kladov a záporov preberania poznatkov a technológií.

Druhý blok Technika a priemysel II (Vojenstvo) otvoril PhDr. Ivo Pejčoch, PhD., z Vojenského his-
torického ústavu Praha s príspevkom Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v me-
ziválečném období. Príspevok mapoval okrem vlastného technického vývoja tejto vojenskej techniky 
aj jej význam pre motorizáciu československej armády, ako aj jej miesto v rámci exportu tohto druhu 
artiklov. Pozornosť venoval produkcii tejto kategórie vojenskej techniky v koncernoch ČKD-Praga, Ško-
da Plzeň a Tatra, ktorá vyvinula len dva typy v štádiu prototypov. Druhý blok uzatváral Mgr. Lukáš 
Kopecký, doktorand Filozofickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s príspevkom Ka-
sárna československé armády a systém jejich výstavby ve 30. letech. Okrem technickej stránky systému 
výstavby medzivojnových kasárenských objektov sa autor zameral na náčrt legislatívneho a hlavne 
finančného pozadia tohto procesu. Po uzatvorení oboch blokov nasledoval priestor pre diskusiu, ktorý 
bol v plnej miere využitý a zasiahol aj do času vyhradeného na obedňajšiu prestávku, čo jemne posu-
nulo časový harmonogram.

Popoludňajší blok Technika a priemysel III (Doprava) otvoril doc. PhDr. Jan Štemberk, PhD., z Vy-
sokej školy obchodní v Prahe. Jan Štemberk sa dlhodobo venuje problematike dopravy a dopravnej le-
gislatívy v ČSR. Prednesený príspevok s názvom Technické novinky v československé dopravní legislati-
vě vychádzal z postoja a reakcie dopravnej legislatívy na technické novinky objavujúce sa v sledovanom 
období v oblasti cestnej a železničnej dopravy. Poukázal tiež na oneskorenosť zavádzania legislatívnych 
opatrení vo vzťahu k technickým novinkám. Paradoxom je však súbežné limitovanie rozvoja technic-
kých noviniek legislatívou (zjavné napr. vo vzťahu k rozvíjajúcemu sa automobilizmu). Príspevok bol 
venovaný výlučne územiu českých krajín, čo však otvára priestor pre priamu komparáciu s poznatkami 
získanými výskumom danej problematiky na Slovensku. Dopravný blok obohatil aj príspevok Michala 
Plavce z NTM Praha, ktorý tam dlhodobo pôsobí ako kurátor zbierky letectva. Príspevok s názvom 
Hillson Baby. Jediný československý letoun vyráběný v licenci ve Velké Británii mapoval históriu, tech-
nické špecifikácie a športové úspechy tohto stroja. Lietadlo pôvodne vyrábala firma Praga a jeho cenová 
dostupnosť a skvelé letové vlastnosti vzbudili záujem britskej firmy. Tá ho v licenčnej výrobe distribu-
ovala do všetkých častí vtedajšieho britského impéria. Z oblasti železničnej dopravy, resp. železničnej 
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produkcie, predniesol Ing. Karel Zeithammer príspevok Oscar Dolch – tvůrce legendárního MIKÁDA 
řady 387.0. Ing. Karel Zeithammer pôsobí ako široko uznávaný historik železničnej dopravy a vo svo-
jom príspevku sa venoval osobe, pôsobeniu a pracovnému prínosu konštruktéra lokomotív, Oscarovi 
Dolchovi. V rámci dopravného bloku nevyhnutne figurovali aj príspevky venujúce sa automobilizmu 
a motocyklizmu. Prvý automobilový príspevok Produkce automobilů v Československé zbrojovce Brno 
predniesla Mgr. Silvie Zouharová Dyková z Technického muzea v Brne. Problematika automobilovej 
produkcie v Zbrojovke Brno, teda výroba automobilov „Z“, je dostatočne spracovaná autormi, ako napr. 
Hubert Procházka, Jan Martof alebo Jan Popelka. Autorka príspevku sa však zamerala na menej pre-
skúmanú oblasť, a to počiatočnú snahu Zbrojovky Brno o výrobu ľudového automobilu „DISK“. Jadrom 
príspevku nebol výlučne technický popis modelu, ale skôr kritický pohľad. Automobil vykazoval rad 
technických nedostatkov, ktoré v niektorých prípadoch mohli skončiť aj fatálne. Príspevok kriticky hod-
notil dobovú propagandu a priblížil problémy, ako napr. nedostatočné technické a vytrvalostné skúšky, 
slabú technickú stránku automobilu, ako aj vlečúce sa reklamačné konania. Z oblasti automobilizmu 
predniesol príspevok aj Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., pôsobiaci na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. Príspevok s názvom Rozvoj sektora automobilových služieb na území Slo-
venska v medzivojnovom období približoval zakladanie a expanziu automobilového predaja, servisných 
pracovísk, ako aj čerpacích staníc pohonných hmôt. Autor príspevku osobitne poukázal na disproporciu 
rozvoja motorizácie medzi českými krajinami a Slovenskom, v dôsledku početných hospodársko-ekono-
mických faktorov. Napriek tomu však naznačil pozitívny trend vývoja odvetvia automobilizmu na Slo-
vensku. Sektor automobilových služieb vykreslil ako prirodzenú a nevyhnutnú súčasť motorizácie, na 
ktorej aktívne participovali a stali sa jedným z jej ukazovateľov. Dopravný blok uzatváral Mgr. Arnošt 
Nezmeškal, riaditeľ dopravného múzea v rámci NTM a zároveň kurátor zbierok motocyklov, cyklistiky 
a lodnej dopravy v NTM. Príspevok s názvom Zbrojovka Ing. F. Janeček a počátky výroby motocyklů 
JAWA nemapoval na prvý pohľad zjavný technický výrobný proces motocyklov, ale významnú úlohu 
„tieňovej“ postavy firmy JAWA, Georgea W. Patchetta. George Patchett bol anglický motocyklový prete-
kár, s bohatými praktickými skúsenosťami s vylepšovaním pretekárskych motocyklov. Prijal pracovnú 
ponuku Františka Janečka, ktorý rozšíril zbrojný sortiment o licenčne vyrábané motocykle Wanderer. 
Janečkove motocykle boli však drahé a technicky zastarané. O tento problém sa postaral G. Patchett, 
ktorý s podporou Janečkového marketingového know-how, „stvoril“ motocyklovú legendu JAWA.

Po širokej podnetnej diskusii a prestávke na občerstvenie bol otvorený posledný blok prvého konfe-
renčného dňa, a to Technika a priemysel IV (Dejiny firiem). Pomerne rozsiahly blok otvoril PhDr. Miloš 
Hořejš, PhD., z NTM, s príspevkom Chrudimská obuvnická firma Popper – malý východočeský Baťa? Po-
lemizoval nad problematikou konkurenčného prostredia v ČSR, nad exportnou politikou a mapoval vý-
robné a konkurenčné možnosti obuvníckej firmy Popper. Prvá časť bloku venovaného firmám sa niesla 
v duchu dominancie pracovníkov NTM, čo potvrdzuje aj ďalší prednášajúci, Ing. Antonín Švejda z NTM. 
Venoval sa historickému prierezu činnosti známej firmy v príspevku Srb a Štýs, továrna pro přesnou 
mechaniku a optiku. V rámci ČSR to bola jedna z firiem, ktoré vďaka svojmu výrobnému sortimentu 
pretrvali až do obdobia po roku 1948, kedy boli znárodnené a splynuli do národného podniku Meopta. 
Firma Srb a Štýs sa špecializovala na výrobu optických a meracích prístrojov (farmácia, geodézia).

S príspevkom Propagační oddelení ČKD vystúpil Mgr. Hynek Stříteský, taktiež z NTM. Všeobecnú 
rovinu príspevku tvorila polemika o reklame ako modernom fenoméne predaja produktov. Vymedzoval 
rozdiel medzi reklamou a propagáciou, pričom pod reklamou sa rozumie intenzívne, ale krátkodobé 
„upozornenie“ na produkt a pod propagáciou sa rozumie dlhodobé pôsobenie, monitoring trhu, reflexia 
na požiadavky zákazníkov a pod.

Jadro príspevku bolo zamerané na potrebu, úlohy, činnosť a charakter propagačného oddelenia 
ČKD. Autor pri tom zdôrazňoval potrebu aplikácie moderných propagačných metód, ako napr. film, čo 
prezentoval na príklade osemminútového propagačného filmu na osobné automobily Praga. Prvú časť 
daného bloku uzatváral PhDr. Miroslav Sabol, PhD., z Historického ústavu SAV v Bratislave. Príspe-
vok s názvom Industrializácia Slovenska a významné priemyselné podniky v medzivojnovom období sa 
venoval východiskovým a najpálčivejším otázkam slovenského hospodárstva v rámci ČSR. Zdôrazňoval 
hospodárske problémy Slovenska a vymedzoval najvýraznejšie pôsobiace priemyselné odvetvia na Slo-
vensku. Príspevok jednoznačne reflektoval hospodárske dejiny, čím sa do značnej miery odkláňal od ty-
pických technicko-historických príspevkov. Na tomto základe ho možno v rámci charakteru konferencie 
považovať za prínosný a obohacujúci.
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Druhú časť bloku venovaného dejinám firiem otvoril Mgr. Petr Nekuža z Technického múzea 
v Brne. Príspevok s názvom Civilní výroba ve Zbrojovce Brno mezi světovými válkami zdôrazňoval jej 
dôležitú úlohu v rámci uplatnenia sa na trhu a v konkurenčnom prostredí. Priniesol málo známe fakty 
o civilnej výrobe mimo motocyklov a automobilov, ako napr. výrobe písacích strojov „Remington Z“, 
priemyselných strojov, bicyklov alebo optických prístrojov. Zbrojovku Brno tak prezentoval ako podnik 
so širokým výrobným záberom a potenciálom, ktorý firma musela v rámci uplatnenia sa na trhu vy-
užiť. Za Technické múzeum v Brne vystúpila tiež Mgr. Hana Bartošová s príspevkom Historie brněnské 
firmy SVET. Okrem vlastného vývoja a vzostupu firmy sa orientovala na výrobný sortiment, ktorý 
bol pomerne široký. Firma sa špecializovala na elektrické prístroje v domácnostiach, ako napr. pracie 
a žehliace stroje, na elektromotory, stabilné benzínové motory, elektroinštalačný materiál, ale aj re-
klamné neónové štíty a vývesky. Príspevok priniesol zaujímavé a všeobecne neznáme fakty o pôsobení 
tejto firmy v Brne, ktoré bolo v sledovanom období známe hlavne činnosťou miestnej Zbrojovky. Blok 
o dejinách firiem uzatvárala Mgr. Pavla Dubská, doktorandka Filozofickej fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Vo svojom príspevku Šumperský textilní průmysl v éře první Československé republiky sa 
zamerala na úpadok tohto odvetvia v medzivojnovom období. Textilný priemysel v regióne Šumpersko 
zaznamenal vrchol na prelome 19. a 20. storočia. Medzivojnové obdobie prinieslo do tohto odvetvia 
v dôsledku odlivu kapitálu a rozdrobenosti podnikov stagnáciu. Nedostatočná organizácia výroby, sla-
bá racionalizácia a vysoká cena produktov znamenala taktiež neschopnosť etablovania sa v domá-
com a zahraničnom konkurenčnom prostredí. Kým ostatné príspevky zdôrazňovali prevažne pozitívny 
trend vývoja, príspevok Mgr. Dubskej sa orientoval naopak na úpadok stabilne pôsobiaceho odvetvia.

Prvý konferenčný deň uzatváral dodatočne presunutý príspevok prof. PhDr. Iva Krausa, CSc., z Fa-
kulty jaderné a fyzikálně inženírské Českého vysokého učení technického v Prahe, s názvom Fyzika 
a fyzikové v samostatném státě. Mapoval rozvoj tohto vedeckého odvetvia, budovanie jeho inštitucionál-
nych základov, ako aj jeho čelných predstaviteľov, pôsobiacich v ČSR. Po rozsiahlej diskusii bol napokon 
prvý konferenčný deň, približne o 18:00 hodine ukončený.

Druhý konferenčný deň bol otvorený o 9:00 hodine blokom Osobnosti vedy a techniky. Príspevky 
sa venovali životom, pracovným prínosom, prípadne osobným a osobnostným špecifikám známych aj 
neznámych postáv československej vedy a techniky. Išlo teda o určité „medailóny“. Prvý príspevok, Pro-
fesor Bohuslav Brauner – chemik, pedagog a veselý sportsman (pohled do archivu NTM), prezentovala 
Mgr. Ivana Lorencová z NTM Praha.

Príspevok sa okrem zhodnotenia vedeckého prínosu do oblasti chémie zameral na svojrázny ži-
votný štýl prof. Braunera, do ktorého patrila napr. jazda na tzv. „vysokom“ bicykli alebo otužovanie. 
Ďalší príspevok predniesol PhDr. Jiří Petráš z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Prezentoval 
osobnosť menej známeho českého priekopníka v oblasti bezdrôtovej komunikácie a tzv. rádiofónie pod 
názvom Životní příběh Karla Orta. Ťažisko jeho profesionálnej kariéry však spočívalo v dlhodobom pô-
sobení v USA (Western Electric, Westinghouse lamps, Marconi Inc.). Jeho plány na návrat do ČSR 
v roku 1920 boli prekazené španielskou chrípkou, ktorej ešte v ten rok podľahol.

Nakoľko viacerí účastníci konferencie, ktorí sa nemohli dostaviť osobne, mali predniesť príspevky 
práve v bloku venovanému osobnostiam, bol výrazne kratší a v predpoludňajších hodinách odzneli už 
len tri príspevky. Mgr. Mariana Stonišová, doktorandka Vysoké školy báňské – Technickej univerzi-
ty v Ostrave, predniesla príspevok Ing. Eduard Šebela: centrální ředitel Vítkovických kamenouhelých 
dolů, sběratel a mecenáš. Nasledoval príspevok MUDr. Pavla Braunera a Mgr. Evy Zatloukalové z Ve-
terinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne Objev Prof. Jana Bečky a jeho využití pro farmaceutický 
a chemický průmysl. V prípade spomenutého objavu išlo o účinnú látku hydroxid horečnatý, spra-
covaného do prípravku s názvom Polysan, ktorý sa v malých obmenách používa vo farmaceutickom 
priemysle aj v súčasnosti.

Na základe organizačnej zmeny bol do predpoludňajšieho bloku dodatočne zaradený aj príspevok 
doc. PhDr. Františka Dohnala, PhD., z Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové s názvom Etablování 
a hlavní rysy vývoje a přední osobnosti vědecké práce v podmínkách čsl. vojenského zdravotnictví let 
1918 – 1938. Na tomto základe sa však blok Veda a spoločnosť zmenšil, a preto si organizátori vyhradili 
právo ho spojiť s nasledujúcim blokom, Technické múzejníctvo a archívnictvo.

Po krátkej prestávke vystúpil Mgr. Karol Hollý, PhD., z Historického ústavu SAV v Bratislave 
s príspevkom Hydrobiologická stanica USŠ v Šamoríne. Vznik hydrobiologickej stanice v Šamoríne 
v roku 1926 bol dôležitým medzníkom vo vedeckej činnosti Učenej spoločnosti Šafárikovej, nakoľko 
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vyvstala potreba venovať pozornosť výskumu vodných živočíchov na toku Dunaja. Motiváciou bola hyd-
robiologická stanica vo Viedni. Výber miesta nebol náhodný. Muselo spĺňať tri kritériá, a to: museli sa 
tam nachádzať vodné plochy rôznych typov, stanica musela byť v blízkosti mesta a musela byť dostup-
ná Bratislave. Financovanie však nebolo dostatočné. Napriek tomu na stanici striedavo pôsobil veľký 
počet hlavne českých odborníkov. Dodatočne nasledoval príspevok PhDr. Jiřího Jindru, PhD., z Ústavu 
soudobých dějin AV ČR s názvom Čs. fyzikální chemie 1920 – 1939. Príspevok predstavoval sondu do 
tohto vedeckého odvetvia na úrovni ústavov a vysokého školstva. V rámci bloku Technické múzejníctvo 
a archívnictvo vystúpil Jakub Kunert z archívu České národní banky s príspevkom Archivní fond Živ-
nostenské banky jako pramen pro studium dějin českého a československého průmyslu. Príspevok pre-
važne metodologického zamerania bol rozdelený na všeobecnú časť, ktorá sa zameriavala na štruktúru 
Živnostenskej banky (so zreteľom na úverový referát, príbuzné útvary a ich agendu), a na druhú časť 
o vzťahu podnikov a bánk v medzivojnovom období. Jadro tvoril samotný fond, jeho špecifiká a význam 
pre výskum finančného pozadia československého priemyslu. Príspevok predstavuje hodnotnú pomôc-
ku pre výskum danej problematiky.

Príspevok PhDr. Naděždy Urbánkovej a Mgr. Pavly Stöhrovej z Technického muzea v Brne Vý-
znamné osobnosti moravské meziválečné vědy a průmyslu ve sbírkách Technického muzea v Brně kládol 
dôraz na osobnosti Ericha Roučky a Konráda Hrubana a ich písomné pozostalosti. Blok uzatváral 
príspevok PhDr. Petry Mertovej, PhD., z Technického muzea v Brne Textilní tvorba brněnských prvore-
publikových firem s poukazem na konkrétní doklady ze vzorníka. Príspevok bol prednesený v zastúpení 
a zameriaval sa na vzorové knihy, tzv. Musterbuchy produkovaných textílií. Drvivá väčšina textilných 
podnikov v Brne bola v sledovanom období vo vlastníctve židovských podnikateľov. V dôsledku arizácií 
počas druhej svetovej vojny, následného znárodnenia, zlučovania podnikov a privatizácii po roku 1989 
absentuje veľké množstvo pramenného materiálu.

Po diskusii a prestávke bol otvorený posledný blok Technické školstvo a kultúra, v rámci ktorého 
odzneli štyri prednášky. Blok otváral Mgr. Vít Šmerha z Archívu Českého vysokého učení technického 
v Prahe s príspevkom Technické vysoké školství a jeho změny v Československu roku 1920. Primárne 
sledoval personálne a štrukturálne premeny. Nasledujúce príspevky zasiahli aj do oblasti architektúry. 
Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD., z Fakulty umění a desingu Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad La-
bem sa venoval vybraným architektonickým a urbanistickým projektom v severozápadných Čechách. 
Rovnomenný príspevok si kládol za cieľ demonštrovať progresívne štýly a riešenia medzivojnovej archi-
tektúry na modelových budovách daného regiónu. Išlo o továrenský objekt v Litvínove, približne z roku 
1928, nemocničný komplex v Ústí nad Labem z roku 1926 a o správnu budovu Spolku pro chemickou 
a hutnickou výrobu. Osobitnú pozornosť venoval doc. Pavlíček nemocnici, ktorá má byť podľa súčas-
ných informácií asanovaná, čo vyvolalo v radoch historikov architektúry, ale aj pracovníkov pamiatko-
vých ústavov vlnu nesúhlasu a širokú diskusiu. Priemyselnou architektúrou sa zaoberal aj príspevok 
Ing. Martina Vonku, PhD., a Ing. Roberta Kořínka, PhD., z Fakulty stavební Českého vysokého učení 
technického v Prahe a Výskumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Príspevok Ko-
mínové vodojemy, aneb unikátní technické stavby první poloviny 20. století bol zameraný primárne na 
technické riešenia a ich funkciu v kontexte priemyselnej architektúry medzivojnového obdobia. Posled-
ným príspevkom bloku a zároveň druhého konferenčného dňa bol referát Dr. Mareka Krejčího z Center 
for Slavic art studies, venovaný pamiatkovej starostlivosti v medzivojnovom období. Jadro príspevku 
predstavoval náhľad do legislatívneho ukotvenia a upriamenia pozornosti na ústredné postavy novo-
založeného pamiatkového úradu. Zdôrazňoval spoluprácu medzi historikmi, architektmi a technikmi, 
pričom nosnou ideou bolo, dať pamiatkovej starostlivosti filozoficko-umelecký rozmer, rezignujúc na 
dominantnú technickú stránku veci. Taktiež upriamil pozornosť na spor, aplikácia moderných prvkov 
(materiály, riešenia) verzus zachovanie a úcta voči kultúrnym hodnotám.

Po všeobecnej diskusii a niekoľkých technických pripomienkach bola konferencia ukončená. Ročník 
2013 možno z hľadiska kvantity, kvality a tematického rozsahu príspevkov považovať za úspešný. Nap-
riek širokej tematickej škále referátov však možno hovoriť len o zlomku toho, čo obsahuje téma, teda 
veda a technika v 1. ČSR. Usporiadatelia konferencie predpokladajú vydanie recenzovaného zborníka 
približne na jeseň roka 2014.

Mikuláš Jančura



MESTO 
    DEJINY

a

100

HISTORICKÉ MEDZNíKY VO VÝVOJI KOŠíC V 20. STOROČí.
KOŠICE 10. – 11. OKTÓBER 2013

Historický výskum mesta Košice ponúka ešte stále množstvo nezodpovedaných otázok a nepreskú-
maných medzníkov. Práve snaha prehĺbiť poznatky o vývoji Košíc v 20. storočí viedla k uskutočneniu 
konferencie s rovnomenným názvom Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Konferencia 
vznikla aj ako súčasť riešenia projektu VEGA s názvom Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy 
a inštitúcie). Pracovníci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom Slovenskej akadémie vied v Košiciach privítali hostí 
v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ.

Úvodný príhovor predniesol prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., ktorý vyzdvihol prebiehajúci vý-
skum dejín mesta Košice na Katedre histórie FF UPJŠ. Na konferencii odznelo spolu 17 príspevkov 
v troch sekciách.

Úvodný panel príspevkov otvorila Mgr. Nikola Regináčová, PhD. Hlavným cieľom jej prezentá-
cie s názvom Migrácia a mesto Košice v období rokov 1880 – 1918 bolo priblížiť mobilitu Košičanov 
prostredníctvom existujúcich štatistických dokumentov v spomínanom období. Nasledoval príspevok 
Školstvo v Košiciach pred a po vzniku prvej Československej republiky. Mgr. Zlatica Sáposová, PhD., 
a Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., v ňom charakterizovali školské zákony a rozvoj vzdelávania v dualis-
tickom období, ako aj spoločné znaky košických škôl pred a po vzniku prvej Československej republiky. 
Mgr. Ladislav Gergely v príspevku Rok 1914 – vplyv prvej svetovej vojny na košickú mestskú správu 
podrobne vysvetlil fungovanie verejnej správy v Košiciach, pôsobenie municipiálneho výboru v období 
dualizmu až po úlohy mestských úradov v prvom období vojny. V podobnej problematike pokračovala 
PhDr. Jana Šutajová, PhD., s témou Zmeny vo verejnej správe a ich vplyv na Košice (krajinské zriade-
nie a postavenie mesta). Po diskusii k prvému bloku príspevkov v problematike hľadania medzníkov 
v dejinách Košíc pokračoval Mgr. Milan Olejník, PhD., s príspevkom Zjednotenie Kresťansko-socialis-
tickej strany a Maďarskej národnej strany – medzník vo vývoji maďarskej politickej reprezentácie po 
roku 1936. Výskum košických masových médií a popis periodík s citáciami článkov z novín kompletne 
predostrel PhDr. Marián Gladiš, PhD., s témou K postaveniu a úlohám košických masových médií 
v predmníchovskom a povojnovom Československu. PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., sa v nasledujúcej 
prezentácii Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach – najväčšie gymnázium v prvej ČSR 
detailne sústredila na základnú líniu vývoja Československého štátneho reálneho gymnázia od jeho 
založenia až po rok 1938. Plodná diskusia uzavrela prvý panel príspevkov a prednášajúci sa presunuli 
na obedňajšiu prestávku.

V popoludňajšom, druhom bloku referátov ako prvý vystúpil doc. Attila Simon, PhD., s názvom 
príspevku Maďarská menšina v Košiciach počas mníchovskej krízy a Viedenskej arbitráže. Pozornosť 
upriamil na národnostné zloženie obyvateľov Košíc prostredníctvom spomienok, dobovej tlače, dostup-
ných číselných údajov a materiálov zo Slovenského národného archívu. Výskum košických Židov, čí-
selné údaje, inštitucionálne zázemie a protižidovské zákony predstavila Mgr. Timea Verešová, PhD., 
v prezentácii s názvom Osud košických Židov od novembra 1938 do júna 1944. Nasledoval príspevok 
Viedenská arbitráž a jej vplyv na život Košickej diecézy, v ktorom doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD., 
charakterizoval bohatú pastoračnú a misijnú činnosť Košickej diecézy v spomínanom období. Druhý 
blok prvého dňa uzavrel Mgr. Pavol Matula, PhD., s príspevkom Postoj Poľska k Viedenskej arbitráži. 
Nasledovala diskusia, po ktorej hostia prijali pozvanie na čašu vína.

Druhý deň konferencie (11. októbra 2013) prednášajúci pokračovali v treťom bloku príspevkov. 
Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., v problematike Zmeny v správe Košíc v rokoch 1945 – 1948 predostrel 
špecifiká Košíc v spomínanom období, udalosti a osobnosti, ako aj vznik národného výboru v Košiciach. 
PhDr. Anna Jurová, PhD., sa vo svojom výskume prezentovanom v príspevku Zväz Cigánov - Rómov na 
Slovensku po roku 1968 zamerala na vývoj početnej košickej rómskej komunity, ako aj jej aktivity pred 
a po roku 1968. Následne odznel príspevok PhDr. Ferdinanda Uličného ml. s názvom Vývoj názorov 
na erb mesta Košice v 20. storočí. Po diskusii na tretí blok príspevkov nadviazal Mgr. Vojtech Kárpáty, 
PhD., s prednáškou na tému Matica slovenská a Košice 1919 – 1948. Osud kronikára Olivera Rácza od 
predvojnového obdobia, jeho život, literárnu činnosť až po jeho smrť predstavila Mgr. Katarína Ráczo-
vá-Lokšová v príspevku s názvom Kronikár Košíc posledného storočia. V poslednom referáte prof. ThDr. 
Cyril Hišem, PhD., skúmal vzdelávanie a výchovu kňazov od založenia Košickej diecézy v roku 1804. 
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Prezentácia s názvom Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach v rokoch 1918 – 1950 obsahovala aj 
systém vzdelávania, číselné údaje a zaujímavosti zo života študentov.

Záverečné slová konferencie patrili prof. PaedDr. Štefanovi Šutajovi, DrSc., ktorý sa zúčastneným 
vrelo poďakoval a predniesol plány i prognózy výskumu dejín mesta Košice do budúcna. Výsledkom 
konferencie bude vedecký zborník, ktorý by mal poslúžiť nielen odborníkom v oblasti histórie, ale aj 
laickej verejnosti.

Nikola Regináčová

REMEMBERING THE CITY: A GUIDE THROUGH THE PAST OF KOŠICE.
KOŠICE 14. OKTÓBER 2013

Dňa 14. októbra 2013 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach konala prezentácia 
knihy s názvom Remembering the City: A Guide Through the Past of Košice (Pamätanie si mesta: 
sprievodca minulosťou Košíc), ktorá bola súčasťou dvojdňového medzinárodného workshopu Die Trans-
formation der Erinnerung nach 1945: Stadt, Migration und Erinnerung im europäischen Vergleich 
(Transformácia spomínania po roku 1945: mesto, migrácia a pamäť v európskom porovnaní). Workshop 
organizoval nemecký interdisciplinárny výskumný inštitút Collegium Carolinum v spolupráci s Uni-
verzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Európskou sieťou Pamäť a Solidarita. Workshop 
bol súčasťou projektu Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na 
lokálnej úrovni: miesta, témy a aktéri v postsocialistických priemyselných mestách po roku 1989, ktorý 
vedie mníchovský inštitút Collegium Carolinum. Štúdie k dejinám pripomínania si udalostí prezento-
vali historici z Čiech, Nemecka a Poľska. Jednotlivé príspevky prinášali pohľad na problematiku his-
torickej pamäti, kolektívneho pripomínania si druhej svetovej vojny a migrácií národnostných menšín 
v jednotlivých mestách východnej časti strednej Európy.

Publikácia Remembering the City: A Guide Through the Past of Košice je výsledkom výskumnej 
práce a spoločného úsilia mladých historikov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Poľska. Editormi boli 
Veronika Gayer, interná doktorandka Ústavu pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied, Slávka 
Otčenášová, odborná asistentka z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, a Csaba Zahorán, histo-
rik, pracovník Maďarského inštitútu v Bratislave. Partnerov projektu predstavujú nasledujúce inštitú-
cie: Nadácia Terra Recognita (Budapešť), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Medzinárod-
ný vyšehradský fond (IVF), Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS), Balassiho inštitút (Budapešť), 
Nadácia Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (Varšava), Nakladateľstvo Větrné mlýny (Brno), 
Archív mesta Košice, Pro Renovada Cultura Hungariae (Budapešť), Dejepisný spolok v Košiciach, Klub 
vojenskej histórie Beskydy, Poľský inštitút v Bratislave a ďalší.

Po privítaní účastníkov medzinárodného seminára z Nemecka, Poľska, Čiech a Dánska, autorov 
publikácie zo Slovenska a Maďarska a odbornej verejnosti (historici, študenti, zástupcovia UPJŠ, pra-
covníci miestnych múzeí i archívov, členovia miestnych kultúrnych a umeleckých inštitúcií, zástupcovia 
lokálnych médií) a úvodných slovách moderátora prezentácie knihy, vedúceho Katedry histórie Filozo-
fickej fakulty UPJŠ Martina Pekára, nasledoval príhovor Štefana Franka, prodekana pre medzinárodné 
vzťahy, ktorý zastupoval vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ. Štefan Franko vo svojom príhovore pozi-
tívne hodnotil agilnosť mladej generácie historikov pri vytváraní kolektívnej pamäti, ktorou sa snažia 
prekonávať prežitky starších historiografií, a poprial publikácii množstvo čitateľov. Za autorský tím 
vystúpila vedúca projektu zo slovenskej strany Slávka Otčenášová, ktorá poďakovala všetkým autorom 
za spoluprácu na publikácii a hovorila o motiváciách editorov knihy pri jej zostavovaní i o tom, ako má 
kniha slúžiť návštevníkom mesta či záujemcom o dejiny – ako návod pri vytváraní ich vlastných percep-
cií a dojmov o histórii Košíc. Veronika Gayer predstavila knihu ako pôvodná autorka myšlienky alter-
natívneho sprievodcu históriou Košíc. Nasledoval príhovor Gábora Lagziho, ktorý prezentoval Nadáciu 
Terra Recognita a jej aktivity v rámci rozvíjania stredoeurópskej občianskej diplomacie, zhrnul výseky 
výskumnej činnosti a predstavil vydané publikácie Nadácie Terra Recognita. Riaditeľ Maďarského inšti-
tútu v Bratislave István Kollai hovoril o publikácii v kontexte podobných medzinárodných bilaterálnych 
rekonciliačných iniciatív a ocenil fakt, že takáto spoločná publikácia vôbec vznikla, vyzdvihol náročnú 
prácu editorov pri sprostredkovávaní a rozvíjaní medzinárodnej spolupráce medzi mladými historikmi.
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Z recenzentov knihy, ktorými boli Zlatica Sáposová zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej aka-
démie vied, László Szarka z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied a Štefan Šutaj z Katedry 
histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, bol prítomný Štefan Šutaj. Vo svojom príhovore vyzdvihol entuziaz-
mus mladých historikov a ich ochotu a úspechy pri nadväzovaní cezhraničného dialógu a odbornej spo-
lupráci. Medzinárodný rozmer prezentácie sa podarilo dosiahnuť aj vďaka pomoci odborného asistenta 
Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ Maroša Melichárka, ktorý zabezpečil tlmočenie z angličtiny 
do slovenčiny a naopak.

Kniha Remembering the City: A Guide Through the Past of Košice mapuje dejiny mesta v chro-
nologickom slede, s dôrazom na multietnickú a multikultúrnu pestrosť a bohatosť Košíc. Samostatné 
kapitoly sú venované komunitám, ktoré v minulosti mesto obývali a aj v prítomnosti sú jeho súčasťou: 
Maďarom, Nemcom, Židom, Rusínom, Poliakom, Čechom a Rómom. Na jednotlivých stránkach pub-
likácie sú zachytené dejiny Košíc očami mladých historikov rôznych národností, s úmyslom prekonať 
tradičné nazeranie na národný konštrukt a vytvoriť spoločný pohľad na urbánne dejiny mesta Košice. 
Cieľom projektu je rozvíjanie medzinárodného dialógu o spoločnej histórii a snaha vytvoriť platformu 
pre budúcu spoluprácu mladých historikov z krajín Vyšehradskej štvorky.

Lucia Kaňuščáková

THE TRANSFORMATION OF MEMORY AFTER 1945: EUROPEAN PERSPECTIVES ON THE CITY,  
MIGRATION AND REMEMBRANCE.
KOŠICE 14. – 15. OKTÓBER 2013

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci 
s mníchovským Collegium Carolinum a Európskou sieťou Pamäť a Solidarita zorganizovala v dňoch 
14. – 15. októbra 2013 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach medzinárodný workshop.

Medzi účastníkmi podujatia boli okrem hostí z Košíc aj prednášajúci doktorandi a doktori z Nemec-
ka, Českej republiky a Poľska. Hlavným iniciátorom myšlienky takéhoto medzinárodného stretnutia 
bol doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý pre zúčastnených pripravil výborné pracovné podmienky. 
Hladkému priebehu workshopu napomohlo aj dobré organizačné zabezpečenie. Príspevky a prezen-
tácie aktívnych účastníkov súviseli najmä s dejinným vývojom po roku 1945, pričom hlavnú úlohu 
zohrávali spomienky, migrácia a premeny mesta či vybraného regiónu. Konferenčným jazykom bola 
angličtina a nemčina. Na workshope odznelo spolu 11 príspevkov rozdelených do šiestich sekcií, pričom 
po každom z nich nasledovala rozsiahla odborná diskusia. Tá poukázala na vysokú úroveň spôsobu 
uvažovania prítomných nemeckých, českých a poľských hostí, pričom bolo možné pozorovať rozdiel 
oproti slovenskému konferenčnému prostrediu.

Úvodný príhovor predniesol vedúci Katedry histórie FF UPJŠ doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., 
ktorý zároveň spolu s Dr. Erikom Franzenom prevzal záštitu nad priebehom podujatia. V prvý deň 
stretnutia predniesla Alexandra Klein z Berlína formou teoretických a metodických úvah príspevok 
s názvom Erinnerung, Gedächtnis, Architektur. Methodishe und theoretische Uberlegungen. V podobnej 
problematike pokračoval Erik Franzen z Mníchova na tému Erinnern in der „dritten Stadt“. Von der 
Geschichtsfindung in der ehemaligen „2. Sozialistischen Wohnstadt“ Hoyerswerda nach 1989. Prvý 
blok uzavrela Eva Kübler zo Saarbrückenu, ktorá výsledky svojho výskumu prezentovala pod názvom 
Die Evakuierungen im deutsch-französischen Grenzraum während des Zweiten Weltkriegs in ihrer erin-
nerungsgeschichtlichen Dimension nach 1945.

Po obedňajšej prestávke nasledovalo rokovanie v druhej sekcii, ktorej východiskovými témami boli 
spomienky na konflikty v mestách a regiónoch. Karina Hoření z Brna predniesla príspevok Conflicting 
Memories in a Border Region of the Czech Republic: The City of Liberec. Po rozsiahlej diskusii pozornosť 
publika pritiahla téma Frauke Wetzel z Drážďan s názvom „Brücke der Versöhnung“? Annäherung, 
Konflikt und Kontinuität. Erinnerungskultur nach 1989 in einer nordbömischen Stadt.

Po prestávke nasledovali príspevky tretej sekcie. Na vývoj v hornom Sliezsku a Katoviciach po 
roku 1989 poukázala Juliane Tomann z Berlína vo svojej prezentácii Von der sozialistischen Industrie-
metropole zur Gartenstadt? Die Neuinszenierung Geschichte im oberschlesischen Katowice nach 1989. 
Ulrike Lang z mesta Lodž sa zamerala na výskum svojho rodiska v období rokov 1959 až 2010 v prís-
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pevku s názvom Der Wandel der Erinnerungskultur in Lodz 1959 – 2010 am Beispiel des „Museums der 
Unabhängigkeitstraditionen“.

V poslednej sekcii prvého dňa vystúpila Darina Majerníková z Mníchova s analyzujúcim príspev-
kom Befreiung oder Okkupation? Erinnerung an die US-Armee in Westböhmen in der sozialistischen 
Tschechoslowakei, a následne odznel príspevok Bergarbeiterkolonien im Wandel der Zeit: Erinnerung-
stücke an „alte Zeiten“ in heutigen sozialen Brennpunkten? od Nikoly Horákovej z Ostravy. Po poslednej 
diskusii sa všetci účastníci presunuli na slávnostnú večeru.

Druhý deň workshopu sa niesol v uvoľnenej atmosfére. Katalin Deme z Aarhausu v príspevku 
Memorial Encounters with the Holocaust within the State and the Civic Sector in Post-Socialist Brati-
slava, Budapest and Prague: Actors, Ideologies, Urban Identities skúmala vývoj v postsocialistických 
mestách, ako boli Bratislava, Praha či Budapešť. Poslední prednášajúci Barbora Spalová a Paul Bauer 
z Prahy vystúpili s príspevkom: A „Stone“ in Nový Bor: An Opened Plebiscite About the Collective Memo-
ry. Nasledovala spoločná diskusia viažuca sa k všetkým príspevkom, ktoré v priebehu dvoch dní odzne-
li. Dôležitým aspektom celého stretnutia bola okrem možnosti vzájomných rozhovorov a konfrontácie 
diskutujúcich aj možnosť nadviazať perspektívne kontakty do budúcna.

Nikola Regináčová

STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV III. ČLOVEK, SPOLOČNOSŤ, DOBA.
KOŠICE 16. – 17. OKTÓBER 2013

Výmena informácií na vedeckej úrovni medzi doktorandmi a mladými historikmi by už dnes mala 
byť štandardom, ktorý garantuje kvalitný historický výskum nastupujúcej generácie vedeckých pra-
covníkov na pôde slovenských univerzít, výskumných ústavov, archívov, múzeí, knižníc a iných inštitú-
cií zaoberajúcich sa históriou a všetkým, čo s ňou súvisí. S týmto cieľom doktorandi Katedry histórie 
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovali v septembri 2011 prvý 
ročník vedeckej konferencie s názvom Stretnutie mladých historikov na tému Spoločnosť, kultúra a kaž-
dodennosť v dejinách Slovenska. Záujem o účasť na tomto podujatí prejavili nielen doktorandi a mladí 
historici zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Nemecka a USA. O potrebe vedeckej konfe-
rencie tohto typu i o jej úspešnosti svedčí v poradí už tretí ročník uvedeného podujatia, organizovaný 
v dňoch 16. – 17. októbra 2013 na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sú-
časné trendy v prezentácii výsledkov historického výskumu, ktoré sú v európskych krajinách s vyššou 
úrovňou vedeckovýskumnej činnosti samozrejmosťou, signalizovali potrebu transformácie spomínanej 
konferencie z hľadiska obsahu, metodológie i štruktúry. Aby sa dosiahol hlavný cieľ týchto stretnutí, 
a teda efektívna výmena relevantných výsledkov kvalitného historického výskumu, bolo nevyhnutné 
prepracovať vnútornú štruktúru organizovaného podujatia po stránke obsahovej i metodologickej. Po 
skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov bolo žiaduce, aby sa prezentácia výsledkov historického vý-
skumu jednotlivých účastníkov neobmedzovala na strohé prečítanie alebo prednesenie príspevku, ale 
aby tu bola prítomná i konštruktívna kritika, schopnosť argumentovať a obhájiť svoje tvrdenia, a tiež 
schopnosť sebareflexie, ktorá by mala byť u vedeckých pracovníkov nevyhnutnosťou. Uvedené ambície 
poskytnúť nový pohľad na historický výskum a potrebu zmeniť prístup doktorandov k vedeckej práci 
ako takej sme sa pokúsili naplniť na už spomínanom treťom ročníku vedeckej konferencie Stretnutie 
mladých historikov III., teraz na tému Človek, spoločnosť, doba. Snahu košických doktorandov a vedec-
kých pracovníkov prispôsobiť uvedené podujatie súčasným vedeckovýskumným trendom a pozdvihnúť 
historický výskum nastupujúcej generácie historikov na európsku úroveň ocenila aj Slovenská histo-
rická spoločnosť, pod patronátom ktorej sa konferencia organizovala. Na organizácii sa podieľali tiež 
Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV. Odbornými garantmi konferencie boli PhDr. Eva 
Kowalská, DrSc., PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., doc. PaedDr. Martin 
Pekár, PhD., a prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. Organizačný výbor tvorili doktorandi a odborní asis-
tenti Katedry histórie FF UPJŠ, PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., Mgr. 
Drahoslav Magdoško, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Martin Drobňák, Mgr. Nikoleta Dzu-
rikaninová a Mgr. Pavol Kacvinský. Stretnutie mladých historikov slávnostne otvorila predsedníčka or-
ganizačného výboru Mgr. Zuzana Tokárová a svojimi príhovormi vedúci Katedry histórie doc. PaedDr. 
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Martin Pekár, PhD., a dekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., ktorý zároveň nad 
týmto podujatím prevzal záštitu.

Konferencia bola organizovaná v dvoch paralelne prebiehajúcich sekciách, ktoré obsahovali prís-
pevky chronologicky rozdelené na dejiny do roku 1918 a dejiny po roku 1918. Novým prvkom bola 
prítomnosť garantov jednotlivých prednáškových blokov, ktorí reprezentovali rôzne univerzitné praco-
viská a ostatné vedeckovýskumné inštitúcie. Ich úlohou bolo prostredníctvom vopred pripravených ko-
mentárov kriticky zhodnotiť prednášané príspevky a poskytnúť tak autorom objektívny pohľad na nimi 
spracované témy, usmerniť ich v ďalšom spracovávaní problematiky, ale taktiež poukázať na prípadné 
nedostatky obsahového, metodologického alebo formálneho charakteru. Každá sekcia bola rozdelená 
do blokov, ktoré pozostávali z troch pätnásťminútových prednášok. Po ich prezentácii sa ku každej 
z nich osobitne vyjadril garant daného bloku a následne mali možnosť reagovať aj samotní autori pred-
nesených príspevkov. Na záver jednotlivých blokov bol vždy vyhradený priestor na spoločnú diskusiu.

V sekcii dejín do roku 1918 odznelo v prvý deň konferencie v štyroch blokoch dvanásť príspevkov. 
Garantom prvého bloku bola PaedDr. Marta Sendeková, PhD., ktorá hodnotila príspevok Mgr. Michala 
Habaja, PhD., s názvom Historické a nehistorické prvky Behistunského nápisu Dareia Veľkého, prís-
pevok PhDr. Tomáša Kloknera s názvom Sociálna starostlivosť o deti v antickom Ríme (na príklade 
v Itálii pôsobiacich alimentačných nadácií) a príspevok PhDr. Lucie Tokárovej s názvom Priebeh rím-
skej expanzie do Podunajska v antických prameňoch. Vzhľadom na to, že garant tohto bloku sa z pra-
covných dôvodov nemohol konferencie osobne zúčastniť, komentáre k jednotlivým príspevkom prečítal 
moderátor bloku Mgr. Pavol Kacvinský. Podobná situácia nastala aj pri druhom bloku, kde bola ga-
rantom Mgr. Marcela Domenová, PhD. Jej komentáre k príspevkom PhDr. Vladimíra Vaska – Henrich 
z Kőszegu a poslední Arpádovci, Mgr. Tomáša Hrubého – Zaniknuté stredoveké osady na hornom Po-
nitrí a Mgr. Lukáša Tkáča – Výskum stredovekého osídlenia Liptova vo svetle slovenskej historiografie 
prečítal opäť moderátor bloku Mgr. Pavol Kacvinský. Tretí blok prvej sekcie moderoval Mgr. Drahoslav 
Magdoško, PhD., a garantmi boli PhDr. Pavol Maliniak, PhD., a už spomínaná PaedDr. Marta Sende-
ková, PhD., ktorá sa konferencie nezúčastnila. K jednotlivým prednášajúcim sa tak osobne vyjadril iba 
prvý z garantov. Odznel príspevok Mgr. Pavla Kacvinského Najstaršia sakrálna architektúra Košíc do 
roku 1500, Mgr. Júlie Suslovej Benediktínske kláštory v Ludaniciach a Veľkom Klíži ako fundácie svet-
ských osôb a ich postavenie v regióne stredného Ponitria v stredoveku a príspevok Mgr. Lucie Kodišovej 
a ThDr. Petra Jana Vinša Altare Portatile ve vrcholném a pozdním středověku – sociální a kultúrní 
aspekty na pomezí liturgiky a dějin umění. PhDr. Pavol Maliniak, PhD., bol garantom aj pre posledný 
blok prednášok, ktorý uzavrel prvý deň konferencie v prvej sekcii. Vyjadroval sa k príspevku Mgr. 
Tomáša Homoľu s názvom Vojenské ťaženie Mateja Korvína do českých krajín v rokoch 1468 – 1469, 
Mgr. Kateřiny Pražákovej, Ph.D., s názvom Obraz středovýchodní Evropy ve zpravodajství české šlechty 
od poloviny 15. do konce 16. století a k príspevku Mgr. Tomáša Januru, PhD., s názvom Aristokratická 
rezidencia Illésházyovcov v Dubnici nad Váhom.

Sekcia dejín po roku 1918 pozostávala prvý deň konferencie z troch blokov, kde odznelo desať prí-
spevkov. Úvodný blok moderovala Mgr. Nikola Regináčová, PhD., a jeho garantom bol Mgr. Martin 
Jarinkovič, PhD. Svoj výskum prezentovali Mgr. Milan Sovilj s príspevkom Činnost slovenské menšiny 
v Jugoslávii proti Slovenskému státu v letech 1939 – 1941: Příspěvek k jugoslávsko-slovenským vztahům 
na začátku druhé světové války, Mgr. Jana Bauerová s príspevkom Zriadenie a chod vyslanectva Slo-
venskej republiky v Bukurešti v rokoch 1939 – 1944 a PhDr. Tomáš Černák s príspevkom Roztržka me-
dzi Titom a Stalinom a jej dopad na udalosti v ČSR počas roka 1948. V druhom bloku zastával úlohu 
garanta doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., pod moderátorským vedením Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD. 
Hodnotil príspevok Mgr. Igora Strniska – Slovenské a české pravicové polovojenské zoskupenia v me-
dzivojnovej ČSR, Mgr. Zuzany Tokárovej – Zákon a poriadok (medzníky vývoja mocensko-represívneho 
aparátu na Slovensku v rokoch 1939 – 1945) a Mgr. Aleny Mikulášovej, PhD., a Mgr. Miroslava Palári-
ka, PhD., – Ovládnutie verejného priestoru počas druhej svetovej vojny na príklade mesta Nitra (sonda 
do problematiky). Posledný blok sekcie dejín po roku 1918 prvého dňa konferencie, ktorého garantmi 
boli PhDr. Richard Pavlovič, PhD., a PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., moderovala Mgr. Zuzana Tokárová. 
Príspevok Mgr. Valérie Pulenovej s názvom Biskup Dr. Juraj Schopper v kultúrnom živote Rožňavy v 2. 
polovici 19. storočia a Mgr. Jozefa Špilku s názvom Rudolf Strechaj – funkcionár vo vrcholnej politike 
hodnotil prvý z uvedených garantov, PhDr. Richard Pavlovič, PhD. K ďalším dvom príspevkom, kon-
krétne od Mgr. Milana Rudika – Proměna sociálních struktur na pozadí vývoje automobilových klubů 
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v Československu v letech 1918 – 1933 a od Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD. Vplyv svetovej hospodárskej 
krízy na rozvoj osobného automobilizmu na území Slovenska v československom kontexte sa vyjadroval 
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.

Obe sekcie uzavrela diskusia k prezentovaným príspevkom, po ktorej nasledoval krátky program 
vo forme fakultatívnej prehliadky mesta. Priestor na vzájomnú diskusiu v menej formálnom duchu 
poskytol večerný raut, organizovaný Katedrou histórie FF UPJŠ pre všetkých účastníkov konferencie.

Nasledujúci deň boli na programe v oboch sekciách dva bloky príspevkov. Sekciu dejín do roku 1918 
otvoril blok pod moderátorskou taktovkou Mgr. Nikoly Regináčovej, PhD. Garantom bloku bola PhDr. 
Eva Kowalská, DrSc., ktorá hodnotila príspevky Mgr. Evy Benkovej s názvom Obraz vinohradníctva 
a vinárstva na panstve Červený Kameň v 17. storočí, Mgr. Evy Ondrušovej s názvom Proces utvárania 
mierovej zmluvy z roku 1711 (Satumársky mier) a Mgr. Márie Pitákovej s názvom Urbárska regulácia 
Márie Terézie. Druhý blok, ktorého garantom bol Mgr. Karol Hollý, PhD., moderovala Mgr. Zuzana 
Tokárová. Výsledky svojho doterajšieho výskumu tu prezentovali Mgr. Nikola Regináčová, PhD., v prís-
pevku Národnostné a náboženské zloženie obyvateľov Košíc v 1. polovici 19. storočia prostredníctvom 
štatistických dokumentov, PhDr. Marián Liščák v príspevku s názvom Hospodárske a sociálne pomery 
v meste Čadca v období prvej polovice 19. storočia a Mgr. Nikoleta Dzurikaninová v príspevku Vzťahy 
medzi Francúzskom a Rakúsko-Uhorskom v druhej polovici 19. storočia.

Prvý blok druhej sekcie, ktorého garantom bol prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., moderovala 
v druhý deň konferencie PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. Hodnotené boli príspevky Mgr. Eduarda Lainc-
za Poľská kuriérska služba a ilegálny odboj v okrese Stará Ľubovňa 1939 – 1944, Mgr. Niny Sozanskej 
Žena očami týždenníka Nový svet v rokoch 1939 – 1941 a príspevok Mgr. Kataríny Kožákovej pod náz-
vom „Chceme vybudovať pre naše deti svet plný krás a radosti zo života“ alebo „novoobjavený“ ženský 
potenciál pri výstavbe Československej republiky 1945 – 1948. Posledný blok druhej sekcie podujatia 
hodnotila ako garant Mgr. Zlatica Sáposová, PhD., pod moderátorským vedením Mgr. Martina Drob-
ňáka. Odznel príspevok PaedDr. Zuzany Krupovej s názvom Vybrané demografické charakteristiky oby-
vateľov miest Banská Bystrica a Zvolen podľa matrík sobášených v rokoch 1880 – 1920, PaedDr. Alžbety 
Bojkovej, PhD., s názvom Zlodeji práce alebo šíritelia osvety? (Pôsobenie českých učiteľov na košických 
stredných školách v medzivojnovom období) a Mgr. Zuzany Pivkovej s názvom Evanjelické a. v. školstvo 
na Slovensku v medzivojnovom období a osudy jeho protagonistov.

Po ukončení diskusie v oboch sekciách sa za prítomnosti všetkých spomínaných garantov v Histo-
rickej aule Rektorátu UPJŠ konalo záverečné vyhodnotenie celého podujatia. Treba zdôrazniť, že počas 
dvoch dní konferencie odzneli na adresu autorov jednotlivých príspevkov prevažne kritické komentáre, 
ktoré sú v prvom rade nespochybniteľným dôkazom toho, že výchova mladých vedcov a doktorandské 
štúdium v oblasti histórie sa nie vždy uberá tým správnym smerom. V jednotlivých prednáškových 
blokoch totiž podľa slov viacerých garantov odzneli aj také príspevky, ktoré často nedosahovali ani 
úroveň seminárnej práce študenta na bakalárskom stupni štúdia. Ťažko povedať, kde sa stala chyba 
a čo v systéme doktorandského štúdia v odbore história zlyháva. Okrem prehliadnuteľnej formálnej 
stránky, štruktúry jednotlivých príspevkov, či nie celkom správne zvolenej metodiky spracovania pred-
metnej problematiky bola totiž často kritizovaná i odborná úroveň samotného textu, ktorá nezodpove-
dala úrovni študenta doktorandského štúdia, zle koncipovaný názov príspevku, často totožný s témou 
samotnej dizertačnej práce, ktorej realizácia takto strácala svoj zmysel, alebo veľmi slabý, ba dokonca 
nulový vlastný vedecký prínos do súčasnej historickej vedy. Z uvedeného vyvstáva otázka, ako je mož-
né, že aj napriek odbornému vedeniu každého doktoranda odznejú na vedeckej konferencii aj také 
príspevky, ktoré s kvalitným historickým výskumom nemajú takmer nič spoločné. Je príčinou nedos-
tatočná pripravenosť doktoranda, nezáujem alebo pracovná vyťaženosť školiteľa, či celkové nastavenie 
systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, ktorý stále preferuje kvantitu na úkor 
kvality? Keďže naším cieľom nie je len poukazovať na uvedené nedostatky, ale predovšetkým hľadať 
možné riešenia skvalitnenia vedeckovýskumnej činnosti, čo bolo a je cieľom organizovaného podujatia, 
dovoľujem si v mene všetkých doktorandov a odborných asistentov Katedry histórie FF UPJŠ, ktorí 
sa podieľali na organizovaní tretieho ročníka Stretnutia mladých historikov, pozvať na budúci rok na 
našu vedeckú konferenciu nielen doktorandov, ale aj ich školiteľov. Len za prítomnosti všetkých zlo-
žiek, ktoré sa podieľajú na realizácii doktorandského štúdia, je možné prostredníctvom konštruktívnej 
diskusie a vzájomnej konfrontácie dospieť k reálnym riešeniam, ktoré posunú vzdelávanie nastupu-
júcej generácie historikov na európsku úroveň, čoho výsledkom budú konkurencieschopní absolventi 
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doktorandského štúdia, ktorí majú čo ponúknuť nielen slovenskej vede, ale aj vedeckým inštitúciám 
v zahraničí.

Zároveň vyjadrujem veľkú vďaku za odvahu všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročného Stretnutia 
mladých historikov, a verím, že na budúci rok sa stretneme ešte vo väčšom počte. Dúfam, že účasť na 
tomto podujatí a všetky pozitívne i negatívne komentáre, ktoré na adresu účastníkov odzneli, boli vní-
mané ako podnet na vlastný odborný rast, a tiež ako cenná skúsenosť využiteľná pri príprave na ďalšie 
vedecké konferencie. Zároveň verím, že všetkým účastníkom konferencie utkveli Košice v pamäti a že 
tu nadviazali nové kontakty a priateľstvá, čo bolo tiež jedným z cieľov tohto stretnutia. Veľká vďaka 
patrí vedúcemu Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martinovi Pekárovi, PhD., za 
vynikajúcu organizáciu podujatia, ďalej Slovenskej historickej spoločnosti, Historickému ústavu SAV 
a Spoločenskovednému ústavu SAV. V neposlednom rade by som sa rada poďakovala garantom jednot-
livých prednáškových blokov za ich čas na prípravu konštruktívnych komentárov, za cenné rady i za 
ich aktívnu účasť v rámci diskusií počas celého trvania konferencie. Na záver ďakujem členom orga-
nizačného výboru z Katedry histórie pod vedením Mgr. Zuzany Tokárovej za plynulý priebeh celého 
podujatia. Dovidenia o rok na Stretnutí mladých historikov IV.

Alžbeta Bojková

ZASADNUTIE ČESKO-SLOVENSKEJ KOMISIE HISTORIKOV – VEDECKÝ SEMINÁR CENTRUM A PERIFÉRIA 
V ČESKOSLOVENSKU (REGIÓN A JEHO VYMEDZOVANIE).
KOŠICE 21. – 23. OKTÓBER 2013

Užšie kontakty a spoluprácu, ktoré boli ešte pred dvadsiatimi rokmi také samozrejmé, pomáha 
udržiavať i rozvíjať Česko-slovenská komisia historikov. Schádza sa dvakrát ročne, striedavo v Česku 
a na Slovensku. Naposledy, v dňoch 21. – 23. októbra 2013, zasadala v Košiciach, keď sa úlohy par-
tnerskej domácej inštitúcie zhostila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ. Išlo už o 39. stretnutie 
členov komisie. Podporu poskytla Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Historický ústav SAV. 
Záštitu nad rokovaním historikov z oboch krajín prevzali primátor mesta Košice Richard Raši a rektor 
UPJŠ Ladislav Mirossay. S košickým primátorom sa členovia komisie stretli osobne aj na slávnostnom 
prijatí v Historickej radnici.

Sprievodným podujatím určeným tiež pre verejnosť bol vedecký seminár so zameraním na prob-
lematiku regionalizmu, ktorý sa konal v Historickej aule Rektorátu UPJŠ 21. – 22. októbra. Forma 
seminára umožnila prednášajúcim rozsiahlejšie vystúpenia a tak aj podrobnejšie predstavenie tém. 
Tie sa týkali jednak vybraných príkladov vzťahu centra a periférie z našich najnovších dejín, jednak 
teoretických východísk pre dané bádanie. Úvodná prednáška Róberta Ištoka bola venovaná práve jed-
nej takejto potencionálnej inšpirácii z iných humanitných odborov. Odznela v popoludňajších hodinách 
prvého dňa s názvom Centrum a periféria v kontexte historicko-konfliktného sociologického prístupu 
Steina Rokkana, keď Róbert Ištok predstavil postupy a poznatky známeho nórskeho sociológa, ktoré by 
mohli byť podnetné aj pre historický výskum.

Prednášky druhého dňa sa už týkali vybraných spoločenských a politických javov, najmä z obdobia 
Československej republiky. Ako prvý Peter Švorc podal podrobný prehľad vývinu postojov a názorov 
v problematike Východné Slovensko ako fenomén v slovenskej historiografii. Špecifické dôvody boli pod-
netom na to, že tento región pútal značnú pozornosť historikov (i politikov) od 19. storočia vlastne až po 
súčasnosť. Ďalej Jiří Pernes poukázal na historický vývoj v prednáške Čechy a Morava – centrum a pe-
riferie. Politické postavenie Moravy, ktorá mala aj v súštatí Rakúsko-Uhorsko status krajiny s vlastnou 
ústavou, zásadne zmenila centralizácia v novej Československej republike. To sa v povedomí jej oby-
vateľstva odzrkadľuje až dodnes. Následne Martin Pekár nadviazal na úvodnú prednášku venovanú 
dielu Steina Rokkana. Vo svojom vystúpení sa totiž zameral na niektoré teoretické aspekty a možnosti 
aplikácie prístupu daného sociológa, a to na príklade témy Od národných/slovenských dejín k deji-
nám... Čoho? Riešenie otázky štátneho usporiadania v prvej republike priblížil ďalej Matej Hanula 
prostredníctvom príspevku Regionalizmus v 1. ČSR. Napokon Attila Simon vystúpil s referátom Na 
periférii dvoch naratív. Kde sa píšu dejiny južného Slovenska? Upriamil pozornosť na okolnosť, že hoci 
sa tento termín všeobecnejšie používa, nemá vyhranený politický a historický obsah a tiež po geogra-
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fickej stránke ide len o vágne definované územie. Hlavnou charakteristikou daného pojmu ostáva tak 
predovšetkým prítomnosť maďarského obyvateľstva. Slovenská a maďarská historiografia sa pritom 
vo svojich postojoch i v samotnej terminológii týkajúcich sa tohto územia v dejinách 20. storočia často 
výrazne líšia.

Je charakteristické, a to pre stredoeurópske krajiny azda ešte viac než pre tie západoeurópske, že 
polarita vzťahu centra a periférie spočíva najmä v politických faktoroch. Tie boli určujúcim prvkom aj 
v témach referujúcich historikov. Seminár poskytol priestor pre ich komplexnejšie predstavenie a hlb-
šie prediskutovanie. Samotné zasadnutie komisie bolo prirodzene tiež platformou pre zhodnotenie jej 
činnosti.

Drahoslav Magdoško

SPOLOČNOSŤ A KNIžNÁ KULTÚRA (KNIžNICE – OSOBNOSTI – UDALOSTI).
PREŠOV 11. NOVEMBER 2013

Na pôde filozofickej fakulty v Prešove sa dňa 11. novembra 2013 uskutočnila vedecká konferencia 
s názvom Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice-osobnosti-udalosti). Podujatie zorganizoval Inštitút 
histórie filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (IH FF PU) v rámci týždňa vedy a techniky na Slo-
vensku v roku 2013, a zároveň vzniklo ako súčasť riešenia dvoch grantových vedeckých projektov rieše-
ných na Inštitúte histórie, konkrétne VEGA č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom Slovensku 
a VEGA č. 1/0115/12: Historický vývin východného Slovenska v kontexte moderného národného vývinu 
Slovákov v 19. a v prvej polovici 20. storočia.

Konferenciu otvorili a moderovali vedúce riešiteľských kolektívov Mgr. Marcela Domenová, PhD. 
a doc. PhDr. Libuša Franková, CSc. Rokovanie prebiehalo v rámci za sebou nasledujúcich chronologic-
ky rozdelených sekcií.

V prvej sekcii vystúpili piati prednášajúci. S témou Vybrané tlače – fragmenty zo 16. storočia 
v šľachtickej knižnici Szirmayovcov (hľadá sa Szirmay v Szirmayovi) sa predstavila Mgr. Marcela Do-
menová, PhD. (IH FF PU), ktorá v prednáške analyzovala niektoré tlače 16. storočia v rozsiahlej Szir-
mayovskej knižnici. Zároveň poukázala na východiská riešenia problémov pri identifikácii proveniencie 
szirmayovských tlačí. Na prednášku nadviazala aj v poradí druhá prednášajúca Mgr. Mariana Čenté-
šová (IH FF PU) s príspevkom Tlače 17. storočia vo fonde Szirmayovskej knižnice, kde predstavila svoj 
nedávny výskum skutkového stavu a obsahového zaradenia tlačí 17. storočia v Szirmayovskej knižnici, 
ktorá je súčasťou kolegiálnej historickej knižnice v Prešove. Časť programového výskumu archívne za-
chovaných hudobnín v šľachtických knižniciach na východnom Slovensku predstavila PaedDr. Slávka 
Kopčáková, PhD. (Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie FF PU) v príspevku s názvom Šľach-
tická knižnica a hudobniny v pozostalosti Pillerovcov v MV SR, Štátnom archíve v Prešove. Tretí referát 
v poradí prezentovala dvojica vedeckých pracovníkov Mgr. Tomáš Janura, PhD. (Historický ústav Slo-
venskej akadémie vied, Bratislava) a Mgr. Miriam Poriezová, PhD. (Univerzitná knižnica v Bratislave). 
V príspevku „Starý kancionálik bez predku a konca“ – Alexander Benický z Príboviec a jeho knižnica bol 
predstavený genealogický a životopisný profil Alexandra Benického a analyzovaná drobná tlač určená 
na náboženské účely v slovenskom jazyku. Posledný príspevok s názvom Zaujímavé hospodárske tlače 
v historickej knižnici Zamoyských v Starej Ľubovni predniesol PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. (IH FF 
PU), v ktorom predstavil časť výskumu v historickej knižnici Zamoyských, ktorej fond nebol dosiaľ 
podrobne preskúmaný.

Druhý blok prednášok otvoril referát PhDr. Janky Petőczovej, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV) 
s názvom Pramene knižnej kultúry na Spiši z obdobia raného novoveku a hudobná kultúra spišských 
miest. Knižnej kultúre v regióne Spiša sa venovala aj Mgr. Monika Bizoňová, PhD. (IH FF PU) v referá-
te Knižnica Spišskej kapituly a jej pamiatky, v ktorom predstavila nielen najstaršie rukopisné a tlačené 
diela knižnice, ale aj proces a výsledok rekonštrukcie priestorov knižnice, ktorá nedávno prebehla. 
Mgr. Annamária Kónyová, PhD. (IH FF PU) sa venovala problematike kalvínskych bohoslužobných 
kníh na území východného Slovenska v príspevku s názvom Kalvínske bohoslužobné knihy vo východo-
slovenskom nárečí a ich význam pre slovenských kalvínov na východnom Slovensku v 18. storočí. Mgr. 
Valéria Pulenová predniesla zaujímavú prednášku o málo prebádanej téme s názvom Z dejín školských 
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knižníc v Rožňave v 19. storočí (Rímskokatolícke hlavné gymnázium a Evanjelické a. v. gymnázium). 
Čiastkovým výsledkom dlhodobého výskumu spoločenského života na prešovskom evanjelickom kolé-
giu v 19. storočí bola prednáška doc. PhDr. Libuše Frankovej, CSc. (IH FF PU), ktorá mala názov Štu-
dentské knižnice na prešovskom Kolégiu v 19. storočí. Blok napokon uzavrela Mgr. Kamila Fircáková 
(SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave) s referátom Knižnice hornouhorského maďarského 
vzdelávacieho spolku (FEMKE, 1883 – 1919) na východnom Slovensku.

Štvrtý blok prednášok pozostával z troch prednášok chronologicky vymedzených koncom 19. a pr-
vou polovicou 20. storočia. Ako prvý prezentoval príspevok s názvom Obraz „procesu poslovenčovania 
Prešova“ na stránkach východoslovenskej tlače v rokoch 1919 – 1920 PhDr. Ján Džujko, PhD. (IH FF 
PU). Problematiky etnickej identifikácie sa dotkol aj ThLic. Michal Glevaňák (Univerzitná knižnica 
PU) v referáte Etnodiferenciácia Slovákov v rámci gréckokatolíckej cirkvi na pozadí prekladov litur-
gických textov do slovenčiny. PhDr. Henrieta Žažová, PhD. (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 
Bratislava) napokon prezentovala tretí príspevok s názvom Knižnice východného Slovenska v agende 
pamiatkových orgánov v rokoch 1919 – 1951.

Posledný piaty rokovací blok otvorila doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. (IH FF PU) s príspev-
kom Prvý povojnový školský inšpektor na Šariši Pavol Gallo. Napokon odzneli posledné dva príspev-
ky Mgr. Lucie Šteflovej (IH FF PU) Kultúrno-osvetová činnosť manželov Gregorovcov v prvej polovici 
20. storočia s dôrazom na východné Slovensko a Mgr. Luciány Hoptovej, PhD. (IH FF PU) s názvom 
Nikolaj Mazurkevič a jeho pôsobenie na východnom Slovensku.

Podnetné a kvalitné príspevky, ktoré odzneli na konferencii, ukázali, že myšlienka spojenia dvoch 
grantových projektov s príbuznými témami s cieľom zorganizovať vedecké podujatie mala svoje opod-
statnenie. Jednotlivé príspevky boli sprevádzané názornými power-pointovými prezentáciami a pre-
behla aj priateľská a konštruktívna diskusia. Stretnutie podnietilo i nové výskumné aktivity účastní-
kov podujatia. Odborná verejnosť sa určite dočká aj publikovania odznených prednášok v plánovaných 
zborníkoch.

Mariana Čentéšová

HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY NA KATEDRE HISTÓRIE FF UPJŠ.
KOŠICE 24. SEPTEMBER – 28. NOVEMBER 2013

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od začiatku 
zimného semestra 2013/2014 sprostredkovala svojim študentom možnosť stretnúť sa, vypočuť si a dis-
kutovať s historikmi zo Slovenska a Čiech a výnimočne aj s jedným z aktérov posledných významných 
historických udalostí v novodobých dejinách Slovenska. Stretnutia sa uskutočnili vo forme hosťovských 
prednášok, ktoré pozvaní hostia uskutočnili na pôde Katedry histórie FF UPJŠ. Prednášky neboli 
zamerané len na vybranú problematiku, prípadne obdobie, ale poskytli široký záber tém z rôznych his-
torických udalostí. Vyšli tým v ústrety všetkým svojím študentom, či už sa zaujímajú viac o stredovek, 
novovek, alebo o dvadsiate storočie. Od začiatku septembra do konca novembra hosťovalo v priestoroch 
katedry šesť prednášateľov, pričom posledný z nich predstavil študentom dve odlišné témy, takže spolu 
sa zrealizovalo sedem prednášok. Ako prvý sa predstavil doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., z Historic-
kého ústavu Univerzity Hradec Králové. Svoj príspevok s názvom Česko-uherské vztahy ve středověku 
prezentoval študentom 24. septembra 2013. V októbri sa uskutočnili dve prednášky. Najprv vystúpil 
7. októbra s problematikou Každodenný život na Slovensku v období budovania socializmu Mgr. Matej 
Medvecký, PhD., pracovník Ústavu pamäti národa v Bratislave, sekcia vedeckého výskumu. Po ňom 
sa 15. októbra prihovoril poslucháčom Mgr. Miroslav Michela, PhD., z Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied, ktorý súčasne prednáša aj na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vo svo-
jom príspevku sa zameral na tému Maďarský iredentizmus a Československo 1918 – 1938. 

V novembri sa uskutočnili štyri prednášky. Tému Mystra na Peloponéze – posledná pevnosť Byzan-
tíncov predstavil 25. novembra Mgr. Martin Konečný, PhD., zo Slovenskej byzantologickej spoločnosti. 
Nasledujúci deň po ňom vystúpil JUDr. Ján Čarnogurský, právnik, dlhoročný politik a tiež aktér uda-
lostí spätých s pádom komunistického režimu v roku 1989. Pôvodne mal jeho príspevok názov Slováci 
a Česi – poučenie z dejín, napokon sa zameral na tému Vymedzenie geopolitického priestoru Slovenska. 
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Dňa 28. novembra sa na pôde katedry uskutočnili dve prednášky, ktoré predniesol doc. PhDr. Václav 
Štepánek, Ph.D, pôsobiaci na Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. 
Téma prvej prednášky znela Měl v Jugoslávii mír šanci?, a po nej nasledovalo Křesťanství a islám na 
Balkáně v dobách Osmanské říše. 

V priestoroch Katedry histórie sa v zimnom semestri 2013/2014 zrealizovali okrem uvedených 
prednášok dve podobné aktivity. Dňa 21. októbra sa uskutočnil workshop s názvom Z väzenia až na vr-
chol moci: Gustáv Husák 1960 – 1971. Odborným garantom bol PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., z Ústavu 
pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Prvým bodom programu bola prednáška s diskusi-
ou, potom nasledovala analýza audiovizuálneho materiálu. Udalosti zo 17. novembra 1989 si Katedra 
histórie pri ich výročí pripomenula nasledujúci deň, teda 18. novembra, Projekciou filmov o období ko-
munistickej neslobody. Išlo o videoprojekciu dokumentárnych filmov Ústavu pamäti národa k obdobiu 
komunistickej neslobody.

Všetky akcie, ktoré Katedra histórie zabezpečovala, boli študentom oznámené v dostatočnom pred-
stihu, aby sa ich mohli zúčastniť v čo najväčšom počte. Počas podujatí mali možnosť vypočuť si prednáš-
ky historikov z viacerých vedeckých pracovísk a rozšíriť svoje poznatky z danej problematiky. V rámci 
diskusie dostali priestor klásť otázky nielen k avizovanej téme, ale aj k profesijnému uplatneniu jed-
notlivých hostí a všetkému, čo ich v tomto smere zaujímalo. Pre študentov to bola nepochybne dobrá 
skúsenosť, ktorá nielen obohatila ich vedomosti, ale umožnila aj stretnúť sa s významnými vedeckými 
pracovníkmi z oblasti histórie a rozšíriť ich záujem o historickú vedu.

Nikoleta Dzurikaninová
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Anotácie Annotations
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PETRANSKÁ, DARINA. OBJAVOVANIE PREŠOVA I. 
PREŠOV : ADIN, 2009, 80 S.  
ISBN 978-80-89244-42-3.
PETRANSKÁ, DARINA. OBJAVOVANIE PREŠOVA II. 
PREŠOV : 4U MEDIA, 2013, 216 S.  
ISBN 978-80-967145-4-4.

Dejiny miest na východnom Slovensku sú 
v súčasnosti prezentované nielen v odbornej lite-
ratúre či na konferenciách, ale aj formou plate-
ných prednášok pre verejnosť odohrávajúcich sa 
priamo na mieste. Popri Košiciach a Bardejove už 
sedem rokov prebieha raz mesačne Objavovanie 
Prešova aj v metropole Šariša. Ide o prednášky na 
rôzne témy z architektúry, histórie a pamiatkovej 
starostlivosti v meste Prešov, ktoré sú situované 
na tvári miesta. Cieľom objavovania je priblížiť 
zaujímavé lokality Prešova a prezentovať pozo-
ruhodnosti z jeho histórie. Spiritus movens tejto 
akcie, PhDr. Darina Petranská, pracovala takmer 
štyridsať rokov ako odborná pracovníčka v Kraj-
skom pamiatkovom ústave v Prešove.

V prvej z anotovaných kníh je zhrnutých dva-
násť objavovaní Prešova z rokov 2007 – 2008. Jed-
notlivé prednášky boli podkladmi pre kapitoly. 
Práca síce neobsahuje poznámkový aparát, témy 
sú ale spracované hutne, majú jasnú štruktúru 
a boli pripravené na základe hlbšieho a dlhodobé-
ho výskumu. Publikáciu otvára téma O domoch 
prešovských mešťanov, ich zákutiach a tajom-
stvách. Práve meštianske domy na Hlavnej ulici 
v Prešove patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo 
môže Prešov ponúknuť. Voľba tejto témy ako pi-
lotnej je teda na mieste. Autorka podrobne opisu-
je domy odpredu dozadu, od pivníc po podkrovia, 
vykresľuje život v nich a problémy, s akými sa ľu-
dia v stredoveku a novoveku stretávali. Približuje 
rôzne detaily (okopníky, čierne kuchyne, spoloč-
né studne). Kapitola Známa neznáma Kalvária 
približuje významný barokový komplex na západ 
od mesta. Autorka okrem architektonického opi-
su zhodnocuje svoj text vysvetleniami z Nového 
i Starého zákona, čo odhaľuje nové súvislosti 
výzdoby, umiestnenia či tvaru jednotlivých ob-
jektov. Z objektov okrem ústrednej Kaplnky sv. 
Kríža zaujme najmä kaplnka č. 4 Sväté schody. 
Rovnako ďalšie témy publikované v knihe (pre-
šovské divadlo, budovy v strede námestia, oltáre 
v Kostole sv. Mikuláša, najstaršie školy, maľby 
v Kostole sv. Mikuláša, lekárnici a lekárne, mest-
ské opevnenie, prešovské pivnice, uličky na zá-
pad od námestia, gréckokatolícke biskupstvo) sú 
výsledkom podrobného archívneho výskumu, štú-

dia literatúry či rozhovorov s pamätníkmi alebo 
bývalými majiteľmi a užívateľmi objektov. 

Objavovanie Prešova sa časom stalo maso-
vejšou akciou, koná sa už v dvoch termínoch 
mesačne, preto mesto pristúpilo k vydaniu dru-
hého dielu. Aj tu autorka nič nezanedbala, témy 
sú rôznorodé a zaujímavé. Napríklad v kapitole 
Hroby významných osobností na prešovských cin-
torínoch sú priblížené osudy rôznych známych či 
menej známych obyvateľov Prešova. Dozvieme 
sa o ich odchode zo sveta, ale aj o živote a diele. 
Petranská jednotlivých ľudí dáva do prešovských, 
prípadne slovenských historických súvislostí 
a uvádza rôzne detaily (vražda na Kmeťovom 
stromoradí v roku 1968, film Prerušená pieseň, 
bývanie v krypte a pod.). Stať o prešovskom cin-
toríne je nepochybne jednou z najhodnotnejších 
častí práce, je príspevkom k prešovskej biogra-
fistike. Textom o národnej kultúrnej pamiatke 
Solivar prispel Marek Duchoň. Sprievodca a zna-
lec ťažby soli opisuje všetky objekty, ich históriu, 
slávny či neslávny koniec a súčasnosť. Odbor-
níčka na historickú zeleň Eva Semanová vo svo-
jom texte prináša zaujímavý pohľad na mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Analyzuje zeleň, ktorá 
môže byť s pamiatkami v súzvuku, ale aj naopak. 
Poukazuje na rôzne zaujímavé stromy v centre 
Prešova, z ktorých mnohé sú jedinečné. Rovnako 
ďalšie state Dariny Petranskej ponúkajú infor-
mácie a súvislosti o rôznych témach zo sociálnych 
aj kultúrnych dejín Prešova.

Obe knižky sú skromným, ale hodnotným 
príspevkom k dejinám Prešova. Autorka využila 
všetky druhy prameňov, orientuje sa v daňových 
súpisoch zo 16. storočia, ale aj v dejinách vojnovej 
Slovenskej republiky. Siaha po exilových memoá-
roch či dennej tlači z konca monarchie. Druhému 
dielu môžeme vytknúť nenadviazanie na grafic-
ký odkaz prvého a, čo je dôležitejšie, absolútne 
nezvládnutie formálnej a grafickej stránky knihy. 
Pravdepodobne ide o prvú publikáciu spoločnosti, 
verím, že aj poslednú. To nič nemení na tom, že 
Darina Petranská priniesla na knižný trh publi-
kácie, ktoré sú cenné svojím obsahom, je za nimi 
poctivá odborná príprava a navyše aj kladný ľud-
ský rozmer. Čitateľom odporúčam na Objavova-
nie Prešova prísť aj osobne.

Richard Pavlovič
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MADL, CLAIRE – TINKOVÁ, DANIELA (EDS.). 
FRANCOUZSKÝ ŠVINDL SVOBODY. FRANCOUZSKÁ 
REVOLUCE A VEŘEJNÉ MíNěNí V ČESKÝCH ZEMíCH. 
PRAHA : ARGO, 2012, 316 S.  
ISBN 978-80-2570-695-4.

Kolektívna monografia Francouzský švin-
dl svobody, s podtitulom Francouzská revoluce 
a veřejné mínění v českých zemích vyšla v edícii 
Historické myšlení. Prináša nové pohľady najmä 
na prenos myšlienok Francúzskej revolúcie do 
českého prostredia a na spôsoby, akými sa s tý-
mito myšlienkami jednotlivé vrstvy spoločnosti 
vyrovnávali.

Kniha je členená na štyri časti, pričom kaž-
dá podáva Francúzsku revolúciu a jej odraz vo 
verejnej mienke intelektuálnych elít, mešťanov 
i vidieckych obyvateľov z iného uhla pohľadu. Ob-
sahuje celkovo desať štúdií, s rôznym tematickym 
zameraním, od filozofie dejín až po dopady Fran-
cúzskej revolúcie v konkrétnom regióne (v tomto 
prípade moravskom), s detailným výpočtom pra-
meňov i ich obsahu. 

V úvode obe editorky zoznamujú čitateľa so 
zámerom a obsahom publikácie. Celkovým záme-
rom publikácie bolo – okrem opísania spoločen-
skej situácie v Čechách a na Morave v období po 
Francúzskej revolúcii, počas napoleonských voj-
nách a krátko po nich – predovšetkým zachyte-
nie vývoja nového fenoménu, postupného vývoja 
a utvárania verejnej mienky u všetkých vrstiev 
obyvateľstva. Verejnú mienku formovali v tomto 
období tlač, či už periodická alebo príležitostné 
letáky a brožúry písané na spoločenskú objednáv-
ku. Pozornosť je venovaná aj aspektu propagandy 
a analýze objektívnosti/tendenčnosti informácií 
poskytovaných verejnosti. 

Prvá časť má názov Prenos myšlienok a jeho 
kontrola: propaganda, cenzúra, šírenie informá-
cií. Nachádzame tu štúdiu Claire Madl Šíření 
informací o Francouzské revoluci v Čechách: ve-
řejné mínění, politická moc a ekonomický faktor. 
Autorka zoznamuje čitateľa so situáciou v oblasti 
cenzúry, ktorá bola zmiernená za vlády Jozefa 
II., pričom bol rozšírený aj dovoz zahraničných 
tlačí. So vzniknutým „nadbytkom“ informácií 
sa po revolúcii museli vyrovnávať štátne orgány 
habsburskej monarchie – pokiaľ nechceli, aby sa 
revolúcia rozšírila. Znovu zaviedli cenzúru, ako 
významný prameň slúžia pre bádateľov cenzúr-
ne zoznamy vedené kníhkupcami, pod dohľadom 
cenzúrneho úradu. Obmedzenia sa však nedotkli 
súkromných šľachtických knižníc. 

Ďalším príspevkom v tejto časti je štúdia To-
máša Dufku Protirevoluční diskurz česky psaných 
tiskovin v době Francouzské revoluce: příklad vy-
právěcích textů. Text štúdie je venovaný dvom 
okruhom problémov: prvým je dopad „revoluč-
ných“ myšlienok na českú spoločnosť a druhým sú 
reakcie šľachty a intelektuálov, zamerané proti 
Francúzskej revolúcii. Z metodologickej stránky 
autor vychádzal zo spôsobu interpretácie textu 
Umbertom Ecom, Wofgangom Iserom a E. Hus-
serlom. Autor analyzuje texty a ich ideové a ob-
sahové zameranie, ktorým bolo vyvolanie nevôle 
voči revolúcii ako symbolu chaosu, násilia, hos-
podárskeho rozvratu. Venuje sa aj Krameriovým 
novinám, ako vtedajšiemu najdôležitejšiemu 
zdroju informácií pre česky hovoriace obyvateľs-
tvo. Rok boli správy z Francúzska cenzurované, 
avšak po vypuknutí rakúsko-francúzskej vojny sa 
z pochopiteľných dôvodov informácie o dianí vo 
Francúzsku začínajú objavovať vo väčšej miere. 
V habsburskej monarchii sa objavovali pri opise 
popravy Ľudovíta XVI. legendarizujúce prvky, 
pričom snahou bolo vytvoriť z neho mučeníka. 
Z literárneho hľadiska išlo o uzavreté správy – 
verejná mienka bola ovplyvňovaná tak, aby čita-
teľ „nemusel“ pátrať po príčinách či vytvárať si 
vlastný názor. Často sa vyskytovalo ironizovanie 
pojmov sloboda a rovnosť, príčiny revolúcie sa 
nevysvetľovali zo sociálneho hľadiska, ale podľa 
vtedy rozšíreného stanoviska – o tzv. „preľudne-
nosti“, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín 
a následne nespokojnosť obyvateľstva. 

Filozoficko-historickú časť monografie uzat-
vára štúdia Daniely Tinkovej, spolueditorky ko-
lektívnej monografie, s názvom Ohyzda na pro-
dej a zmatení pojmů. Koncept svobody a rovnosti 
v protirevolučních brožurách z českých zemí (1793 
– 1799). V habsburskej monarchii boli sloboda 
a rovnosť prezentované ako symbol luzy. Podľa 
protirevolučného spisu Jana Špálovského, ktorý 
bol zameraný proti „francouzskému švindlu svo-
body“, bola nazvaná aj kolektívna monografia. 
Sloboda a rovnosť boli samozrejme inak opísa-
né v zakázaných publikáciách (či už prekladoch 
francúzskych originálov alebo miestnej osvieten-
skej tvorbe) a inak v propagandistických publi-
káciách, ktoré vznikli za účelom ochrániť štátne 
zriadenie habsburskej monarchie či zabrániť vý-
raznejšiemu narušeniu dovtedajších poriadkov. 

Druhá časť je venovaná policajnému dohľadu 
nad osobami a problémom revolučnej emigrácie. 
Obsahuje tri štúdie. Autorom prvej, s názvom Od-
halenie jakobínskej masky slobodomurárstva – ko-
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šickí slobodomurári a premeny hnutia v habsbur-
skej monarchii, je Martin Javor. Mapuje začiatky 
slobodomurárstva v celej habsburskej monarchii 
a následne obrat v postoji štátnych úradov – kvôli 
tzv. „uhorským jakobínom“ a zákaz slobodomu-
rárskych lóží v roku 1795. Autor venuje pozor-
nosť zvlášť dejinám slobodomurárskej lóže v Ko-
šiciach, kde bol v tomto období vydávaný široko 
koncipovaný časopis Orfeus, venovaný súdobému 
dianiu v kultúre, umení či politike, ale napr. aj 
regionálnym dejinám. Problematické boli vzťahy 
slobodomurárov a katolíckej cirkvi; slobodomurá-
ri a iné tajné spolky boli obviňované z toho, že sto-
ja za vypuknutím Francúzskej revolúcie i ďalších 
nepokojov v duchu vtedy populárnej tzv. „teórie 
sprisahania“.

Štúdia Zdenky Stoklasovej Jež chtějí rozši-
rovat svůdné myšlenky ve šťastných zemích svor-
ností a pořádku. Postoj rakouského státu k emig-
rantem nám predstavuje situáciu v habsburskej 
monarchii tesne pred vypuknutím revolúcie 
a v následne v deväťdesiatych rokoch 18. sto-
ročia. Kým pred revolúciou bola imigrácia na 
územie monarchie, najmä kvalifikovaných reme-
selníkov, úradmi podporovaná, v deväťdesiatych 
rokoch ju úrady prísne sledovali a bola zakázaná. 
Nestála za tým len obava zo šírenia revolučných 
myšlienok, ale aj vtedajšia teória o možnosti vy-
puknutia revolúcie kvôli preľudnenosti a nemož-
nosti zaobstarať dostatok potravín pre všetkých 
obyvateľov. Táto teória bola koncom 18. storočia 
veľmi podporovaná v šľachtických intelektuál-
nych kruhoch, podľa nej potom sociálne faktory 
nehrali žiadnu úlohu pri vzniku revolúcie. 

Príspevok Lucie Jílkovej s názvom Pod bedli-
vým dohledem: Sledovaní cizinci v českých zemích 
za napoleonských válek. Případ hraběte Portualé-
se zoznamuje čitateľa predovšetkým so systémom 
sledovania cudzincov, resp. podozrivých osôb. 
Francúzom, ako možným šíriteľom revolučných 
myšlienok boli na trvalý pobyt v rakúskej časti 
monarchie vyhradené iba Viedeň a Praha. 

Štúdie tretej časti knihy sú venované recepcii 
myšlienok francúzskej revolúcie českou elitou, či 
politickou alebo intelektuálnou. Táto časť obsa-
huje dve štúdie; prvou je štúdia Sixta Botom-Ko-
tariho Mezi patriotismem a rebelií. Evangelici na 
českomoravském pomezí za francouzských válek. 
Príspevok je venovaný konfesionálnym rozporom 
a vplyvu „sedliackej vzbury“ na uvedený región. 
Ústrednou postavou udalostí odohrávajúcich sa 
v tomto obobí bol superintendent Michal Blažek, 
ktorý sa v roku 1797 musel brániť voči obvine-
niu z nedostatku patriotizmu a organizovania 

sedliackej vzbury – pričom v dvoch listoch tieto 
obvinenia vyvrátil. Dôležitým bol predovšetkým 
argument, že k revolúcii došlo z náboženských 
a hospodárskych, nie z politických dôvodov, a list, 
v ktorom vyzval rebelov, aby sa vrátili k svojim 
povinnostiam a znovu rešpektovali vrchnosť. 
Napriek tomu M. Blažka opakovane podrobova-
li vyšetrovaniu, avšak s negatívnym výsledkom, 
jeho prípad potom slúžil ako príklad na poukáza-
nie nerovnosti katolíckeho a nekatolíckeho kléru.

Druhou je štúdia Martiny Ondo Grečenkovej 
s názvom Revoluce jako zrada osvícenců v kores-
pondenci a poznámkách J. M. Windischgrätze. 
Autorka tu poukázala na postupný rozpor v ide-
ách a praktických činoch francúzskych osvieten-
cov a osvietencov z radov šľachty v habsburskej 
monarchii – miestni osvietenci totiž uvažovali 
skôr o obnovení starého poriadku, ako o nastole-
ní niečoho úplne nového. Na príklade J. M. Win-
disgrätza, ktorý žil v ústraní a venoval sa viac 
vede ako politickým záležitostiam, vykresľuje 
autorka postoj intelektuálov, pre ktorých bola 
Francúzska revolúcia len cestou k rozvratu kra-
jiny a dlhotrvajúcim vojnám. Hoci spočiatku bol 
naklonený reformám vo Francúzsku a udržiaval 
pravidelný kontakt napr. s J. A. Condorcetom, 
postupne ich korešpondencia ustala pre nesúhlas 
s ideami o slobode a rovnosti, o ústave a zmene 
monarchie na republiku.

Záverečná kapitola publikácie je venovaná 
vnímaniu „udalosti“ obyvateľstvom, či už vidiec-
kym alebo mestským. 

V príspevku Miroslava Svobody Reflexe Fran-
couzské revoluce a napoleonských válek v kroni-
kářských záznamech z moravského venkova ide 
o rozbor 28 kroník z moravského vidieka. Autor 
konštatuje, že kronikári, v závislosti od miery 
informovanosti, si všímali len hlavné udalosti – 
napr. popravu kráľa Ľudovíta XVI., a potom uda-
losti, ktoré sa ich priamo týkali v súvislosti s fran-
cúzsko-rakúskymi, či neskoršie napoleonskými 
vojnami, napr. opis bitky pri Slavkove. Prekva-
pivým faktom je, že zo skúmaných 28 kroník iba 
v siedmich sú zmienky o udalostiach súvisiacich 
s Francúzskou revolúciou, v niektorých prípadoch 
boli obyvatelia obcí zoznámení s „udalosťami“ vo 
Francúzsku spätne, až pri kontakte s francúz-
skym vojskom, ktoré prechádzalo ich obcou.

Posledný príspevok Dopad bitvy u Znojma 
z roku 1809 na život znojemského kraje napísal 
Jiří Kacetl, je venovaný vojenským dejinám. Ide 
o opis pomerov v regióne Znojemska pred a po 
bitke, ktorá ukončila piatu koaličnú vojnu. Autor 
kládol dôraz najmä na opis škôd, ktoré spôsobil 
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pobyt vojenských jednotiek, jeho dopad na život 
vidieckeho obyvateľstva v tomto regióne, okupač-
nú správu tohto územia – až po podpísanie miero-
vej zmluvy v Schönbrunne v októbri 1809.

Kolektívna monografia Francouzský švindl 
svobody prostredníctvom rozlične obsahovo za-
meraných štúdií ponúka pohľad na viaceré as-
pekty Francúzskej revolúcie, ako sa preniesli idey 
a myšlienky a našli praktické uplatnenie v pod-
mienkach predovšetkým rakúskej časti habsbur-
skej monarchie. 

Katarína Matavová

FETKO, FILIP – ŠTEVíK, MIROSLAV (EDS.).  
POCTA IVANOVI CHALUPECKÉMU. ZBORNíK 
PRíSPEVKOV K SLOVENSKÝM DEJINÁM VYDANÝ 
PRI PRíLEžITOSTI OSEMDESIATIN  
DOC. PHDR. IVANA CHALUPECKÉHO. LEVOČA : 
SPIŠSKÝ DEJEPISNÝ SPOLOK, 2012, 265 S.  
ISBN 978-80-969456-7-2.

Okrúhle jubileum významnej osobnosti me-
dzi historikmi Spiša, doc. Ivana Chalupeckého, 
bolo príležitosťou pre vydanie zborníka laudácií 
a príspevkov k dejinám Spiša. 

Iba dva príspevky, od Richarda Marsinu 
a Stanisława A. Sroku, sa netýkali priamo Spiša. 
Príspevky v zborníku boli zoradené chronologic-
ky a vzhľadom na historické obdobia vyvážene – 
približne polovica príspevkov sa týkala staršieho 
obdobia a polovica pripadla na 19. a 20. storočie. 
Charakter laudácia mal predhovor zostavova-
teľov zborníka, pozdrav prof. Jozefa Šimončiča, 
dotazník k reáliám z histórie a súčasnosti Spiša 
s odpoveďami jubilanta a bibliografia doc. I. Cha-
lupeckého z ostatných desiatich rokov jeho vedec-
kej aktivity. Laudáciom bol sčasti aj príspevok 
Friedricha Gottasa (Lange vergessen! – Wieder 
entdeckt? Einige Anmerkungen zur Geschichte 
einer „besonderen“ ostmitteleuropäischen Kul-
turregion und der Rolle der „Zipser Sachsen“), 
ktorý bol inak prehľadovou prácou k spišským 
dejinám pre čitateľov z nemecky hovoriacich 
krajín. Zborník otvoril príspevok kolektívu au-
torov (KUČEROVÁ, Marta – SOJÁK, Marián – 
KUŠNIEROVÁ, Andrea – FECKO, Peter: Prvé 
včasnoslovanské nálezy zo Spiša) o záchrannom 
výskume realizovanom počas výstavby diaľnice 
v lokalitách Spišský Štvrtok a Iliašovce, ktorý 
priniesol najstaršie archeologické doklady slo-
vanského osídlenia na Spiši. Richard Marsina 
sa venoval vývoju vnímania slovenských dejín 

ako dejín Slovenska a Slovákov v dejinách his-
toriografie (O slovenských dejinách). Jörg Meier 
(Stadtrechtslandschaften und Städtebünde in 
Oberungarn) v prehľadovej štúdii o krajinskom 
mestskom práve a mestských zväzoch v (sever-
nom) Uhorsku venoval pozornosť predovšetkým 
24 spišským mestám. Štúdia Miroslava Števíka 
(Listinné formy stredovekých názvov sídiel hor-
ného Spiša ako historický prameň) je podnetným 
analytickým príspevkom z oblasti toponymie pre 
poznanie najstarších dejín Spiša a s využitím pre 
výskum topografie, vývoja osídlenia a poznania 
národnostnej stránky regiónu. O poklese statusu 
nezálohovaných spišských miest na pozadí vývoja 
pečate ich provincie publikoval štúdiu František 
Žifčák s názvom Provincia XI. spišských miest 
a ich pečať. Stanisław A. Sroka (Jakub Frater – 
bardejovský kupec z 15. storočia) popísal obchodné 
aktivity poľského rodáka Jakuba Fratera, ktorý 
sa v 15. storočí usadil v Bardejove. Jeho činnosť 
sa dala zrekonštruovať hlavne vďaka dobre za-
znamenanému množstvu jeho dlhov. V príspevku 
Františka Matúša K problematike svetskej hudby 
na Spiši v období vrcholného stredoveku sa autor 
venoval staršej literatúre k tejto téme a postoj 
cirkvi k profánnej hudbe komentoval na základe 
záverov budínskej synody z roku 1279. Ilpo Tapa-
ni Piirainen v materiálovej štúdii s názvom Das 
Eidbüchlein aus dem Jahre 1552 im Staatsarchiv 
Levoča/Leutschau stručne analyzoval a potom 
v prepise publikoval zbierku prísažných formúl 
z Levoče (1552). Zuzana Janošíková (Predlohy pre 
sfragitá Fričovského kaštieľa) hodnotila grafický 
súbor ako celok a v bohatej obrazovej prílohe pre-
zentovala fotografie sfragít a kaštieľa. Jozef Ši-
mončič v príspevku Kanonická vizitácia farnosti 
Veľká Franková roku 1832 po úvode venovanom 
priebehu vizitácie a osobe spišského biskupa Jo-
zefa Bélika publikoval preklad vizitácie doplnený 
o kritický poznámkový aparát. Nora Baráthová 
(Začiatky chlapčenskej meštianskej školy v Kež-
marku) popísala históriu školy v kontexte dejín 
mesta od jej založenia v 40. rokoch 19. storočia 
do začiatku prvej svetovej vojny. Ťažiskovým 
obdobím príspevku Jozefa Sulačeka (Židovskí 
právnici na Spiši) sú roky 1939 – 1945, príspevok 
však zahŕňa aj skorší vývoj – obdobie od konca 
18. storočia, s konkrétnymi údajmi pre Spiš od 
roku 1910. Krátku životnosť slovenských peri-
odík na Spiši v poprevratovom období ilustroval 
Peter Zmátlo na jednom príklade (z rokov 1919 
– 1922) v príspevku Tatry – prvé slovenské novi-
ny na Spiši. Milica Majeriková-Molitoris v prís-
pevku Pripojenie severného Spiša a hornej Oravy 
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k Slovensku v rokoch 1939 – 1945. „Oslobodenie“ 
či „okupácia“? skúmala načrtnutú problematiku 
z pohľadu miestneho obyvateľstva. Reakcia oby-
vateľov obcí pričlenených k Poľsku v roku 1920 
a v roku 1938 bola rozdielna. Situáciu na tomto 
území (Spiša) po pričlenení k Poľsku v roku 1945 
priblížil Józef Ciągwa v príspevku Osud sloven-
ských kňazov nedeckého dištriktu (districtus ne-
decensis) po zmene štátnej hranice v máji 1945. 
Snahou ríšskych Nemcov ovplyvniť Nemcov na 
Spiši v duchu veľkonemeckej ideológie prostred-
níctvom Vlastivedného inštitútu v Kežmarku po-
čas druhej svetovej vojny sa zaoberal Filip Fetko 
v príspevku „Institut für Heimatforschung“ in 
Käsmark – Wissenschaftliche Einrichtung und 
ihre politische Funktion. Zborník uzatvára prís-
pevok etnológa Jána Olejníka Stromy a kry v ľu-
dovom liečiteľstve, strave a folklórnom prejave 
ľudu pod Vysokými Tatrami.

Peter Fedorčák

PEŠEK, JAN. KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA : 
DEJINy POLITICKÉHO SUBJEKTU I. NA CESTE K MOCI 
(1945 – 1948), PRI MOCI – OD PREVRATU K POKU-
SU O REFORMU (1948 – 1968). BRATISLAVA : VEDA, 
2012, 283 S. ISBN 978-80-224-1256-8.

Jan Pešek sa v posledných dvadsiatich ro-
koch detailne zaoberá činnosťou komunistickej 
strany, jej orgánov, nástrojov a personálnym ob-
sadením. Teraz sa podujal zosumarizovať (nielen) 
svoje práce a vydať syntézu dejín Komunistickej 
strany Slovenska. Pešek je pre syntézu tým naj-
povolanejším. Pri skúmaní štátostrany sa ne-
zaoberal len politickými dejinami, ale do hĺbky 
aj aparátom strany, jeho štruktúrou, zmenami 
a fungovaním. Stranu tak analyzoval nielen 
zvonku, ale aj zvnútra. Jeho detailný archívny 
výskum vynikajúco dopĺňa znalosť staršej lite-
ratúry, odkiaľ vyberá to podstatné. Prirodzene, 
využíva práce svojich generačných kolegov najmä 
z 90. rokov, ale reflektuje aj na práce a výskum 
mladších historikov. V súčasnej historiografii je 
aktuálnou potreba zaľudniť dejiny. Komunistický 
režim totiž v súlade s filozofiou historického ma-
terializmu prezentoval pohľad na históriu predo-
všetkým ako na stret sociálnych skupín s potlače-
ním úlohy osobností v dejinách spoločnosti. Pešek 
na zmapovanie personálneho obsadenia strany 
kladie veľký dôraz. Jednotlivé osobnosti sa snaží 
plasticky vykresliť a predovšetkým nájsť motivá-
ciu ich konania v politike. 

Prvý diel, ktorého oficiálna prezentácia sa 
uskutočnila v novembri 2012, približuje obdobie 
od konca vojny do začiatku roka 1968. Je rozde-
lený do štyroch kapitol. V prvej z nich Na ceste 
k moci (1945 – 1948) autor rozoberá rôzne orga-
nizačné záležitosti fungovania strany, napríklad 
neprehľadnú situáciu ohľadom členstva v strane 
po roku 1945, približuje detaily, ako sa menili 
názvy jednotlivých straníckych funkcií. Konšta-
tuje, že funkcia predsedu strany tu bola aj pred 
vojnou, nevznikla až v roku 1945. Do detailov opi-
suje, ako vyzerala štruktúra okresnej organizácie 
strany po roku 1945. To všetko sa deje na pozadí 
veľkých dejín, ktoré Pešek vhodne ilustruje. 

Druhá kapitola Pri moci – od prevratu k po-
kusu o reformu (1948 – 1968) rovnako zhŕňa 
problematiku slovenských dejín 50. a 60. rokov 
previazaných s komunistickou stranou. Vhod-
ným nástrojom na priblíženie pomerov v strane 
je opäť odkrytie vzťahov v jej vedení. Pešek nevy-
necháva žiadne súvislosti, ktoré dotvárajú obraz 
toho-ktorého funkcionára. Načrtáva obdobia po 
roku 1948, v ktorých Slovensko personálne riadil 
najprv Viliam Široký, potom Antonín Novotný. 
V priebehu štrnástich rokov, počas ktorých bol 
Novotný na čele strany, sa jeho stúpenci striedali. 
Po období 50. rokov, keď nemal protivníkov, bolo 
od roku 1963 zrejmé, že nie všetky svoje požia-
davky dokázal na Slovensku presadiť. 

Tak ako v niektorých svojich predchádzajú-
cich publikáciách, Jan Pešek postupne cizeluje 
presné personálne obsadenie vrcholných orgánov 
strany, najmä čo sa týka období medzi zjazdami. 
Ani v anotovanej knihe nechýba kapitola Zlože-
nie najvyšších orgánov KSS (1945 – 1968). V nej 
sa snaží zachytiť a časovo určiť všetky výmeny 
funkcionárov vo vedení strany. Posledná kapitola 
je taktiež súčasťou autorových predchádzajúcich 
publikácií. Tu si vybral tridsaťpäť funkcionárov 
rôznych typov z rôznych období a oproti minulosti 
tu nájdeme aj nových, o ktorých predtým nepí-
sal. Medailón z kapitoly Kto bol kto – najmocnej-
ší muži KSS (1945 – 1968) je krátkym zhrnutím 
politickej kariéry daného človeka so zhodnotením 
jej významu. Práca je doplnená štyrmi prílohami, 
ktoré sa venujú predovšetkým zloženiu strany.

Knihe sa okrem drobnej nepresnosti v po-
známke 103 (nejde o „výpis z matriky“, ale o „zá-
pis v matrike“) nedá nič vytknúť. Pešek zhŕňa sú-
časné poznanie o komunistickej strane v danom 
období, využíva ho, ale aj kriticky komentuje. Ide 
o publikáciu, ktorú pri výskume dejín strany ne-
možno obísť.

Richard Pavlovič
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KUČERA, MARTIN. PRAžSKÝ MAIGRET. OSOBNí 
ZÁPAS LEGENDÁRNíHO KRIMINALISTY. PRAHA : 
ACADEMIA, 2009, 492 S.  
ISBN 978-80-200-1711-6.

Český historik Martin Kučera patrí k popred-
ným znalcom českých dejín druhej polovice 19. a 
20. storočia. Jednou z jeho špecializácií sú dejiny 
kriminalistiky a bezpečnostného aparátu. V roku 
2006 editoval pamäti Jána Pješčaka, námestní-
ka federálneho ministra vnútra, neskôr ministra 
spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky 
a generálneho prokurátora ČSSR (Portrét práv-
níka a kriminalisty). Teraz sa podujal poskladať 
mozaiku životných osudov vynikajúceho praž-
ského kriminalistu JUDr. Karla Kalivodu (1916 
– 1980).

Kalivoda pôsobil vo veľkomestskom prostre-
dí takmer tridsať rokov. Na prezývku Pražský 
Maigret (podľa literárneho hrdinu kníh George 
Simeona) bol hrdý. Patril ku generácii príslušní-
kov Národnej, neskôr Verejnej bezpečnosti, ktorí 
do nej vstúpili po roku 1945. Jeden z dvoch vr-
cholov kariéry nastal pre Kalivodu v roku 1951, 
keď sa stal náčelníkom prvého odboru boja s kri-
minálnou trestnou činnosťou Hlavnej správy Ve-
rejnej bezpečnosti. Počas pätnástich rokov v tejto 
funkcii organizoval vyšetrovanie alebo priamo 
vyšetroval najzávažnejšie kriminálne prípady 
v Prahe. Celou kariérou Karla Kalivodu sa nesie 
faktor, ktorý mu ju znepríjemňoval, ba až sabo-
toval. Štátna bezpečnosť mala svoje predstavy 
o vyšetrovaní a jeho výsledkoch, naviac Kalivo-
da obdivoval prvorepublikových kriminalistov, čo 
bolo pre ŠtB založenú na „nových“ ľuďoch nepri-
jateľné. Iniciovala viacero preverovaní Kalivodu, 
zo všetkých však vyšiel bez poškvrny. V priebehu 
60. rokov, po rôznych personálnych výmenách vo 
vrcholných funkciách na ministerstve, Kalivoda 
stratil svojich ochrancov. V roku 1966 ho presu-
nuli do funkcie šéfa pražskej kriminálky. Bola to 
zdanlivá degradácia. Pražské prostredie dôverne 
poznal, ďalej sa tak mohol podieľať na objasňova-
ní trestnej činnosti v hlavnom meste republiky. 
Za dvadsaťpäť rokov pôsobenia v Prahe v oboch 
spomínaných funkciách spolupracoval na vy-
šetrovaní aj mediálne známych zločinov – napr. 
falšovanie potravinových lístkov, rozštvrtené telo 
nájdené vo Vltave (Mědiřytina a Kvadratura ženy 
zo serálu 30 prípadov majora Zemana). Kalivoda 
sa stal predlohou pre niekoľko celovečerných kri-
minálnych filmov s hlavným hrdinom majorom 
Kalašom. Rudolf Hrušínsky čoby major Kalaš 
sa pri stvárnení postavy inšpiroval Kalivodom, 

s ktorým strávil niekoľko dní, aby poznal štýl 
jeho práce a vystupovanie. Kalivoda okrem práce 
kriminalistu bol aj autorom viacerých kriminál-
nych poviedok, ale aj odborných článkov z oblasti 
kriminalistiky a propagátorom práce kriminálnej 
služby v médiách. V 60. rokoch pomerne často 
vystupoval v rozhlase, televízii i rôznych časo-
pisoch. Do dôchodku musel odísť nútene v roku 
1976, zomrel náhle v lete 1980.

Kniha obsahuje niekoľko ukážok Kalivodovej 
literárnej tvorby, drobný portrét jeho manžel-
ky a veľmi zaujímavý Kalivodov článok z roku 
1966 o porovnaní možností vyšetriť vraždu Otí-
lie Vranskej v roku 1933 a už spomínaného tor-
za ženy v roku 1951. Konštatoval, že v prípade 
Vranskej kriminalisti spravili niekoľko hrubých 
chýb hneď na začiatku vyšetrovania, čo neskôr 
úplne znemožnilo objasnenie vraždy.

Martin Kučera v Kalivodovej biografii pre-
ukázal vynikajúce znalosti dejín českej krimi-
nálnej služby od konca monarchie. Orientuje sa 
nielen v organizačných zmenách, ale aj v per-
sonálnom obsadení, či metódach vyšetrovania. 
Pražský Maigret nie je len biografiou Karla Ka-
livodu, ale aj dejinami vývoja českej kriminálnej 
služby, jej vzťahov so Štátnou bezpečnosťou, bio-
grafickým slovníkom českých kriminalistov, kri-
minológov, súdnych lekárov a vedcov. Pútavým 
štýlom tak Kučera priblížil zaujímavú osobnosť 
so všetkými súvislosťami a okolnosťami, ktoré ho 
ovplyvňovali a medzi ktorými žil.

Richard Pavlovič




