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Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní 
do roku 1370*

DRAHOSLAV MAGDOŠKO

The Oldest Elite of the City of Košice: Judges and Aldermen up to 1370

ABSTRACT: The issue of elites from medieval to early modern European cities has 
attracted a renewed increase in interest in the last four decades, stimulated by new 
research topics and methods. In the case of medieval Kingdom of Hungary, the level 
of coverage of the subject in question is still uneven for individual cities, which is es-
pecially true of the territory of today’s Slovakia. Košice belongs to those (royal) cities 
of which we have little knowledge of a medieval elite and its specific personalities, 
although in the late Middle Ages it was one of the most prominent commercial centres 
of the kingdom. At the same time, the oldest period of development of the local lead-
ing political stratum (people holding the positions of judge and city council) remained 
unexplored, which is therefore the subject of the following study.
In the introduction, the author briefly presents the tendencies of the development of 
Hungarian urban elites until the 15th century. It notes some similarities and differ-
ences in processes taking place in neighbouring countries. In the following articles, 
mentions of chief magistrates (judge) and aldermen (councillors) are presented and 
analyzed. The end date of around 1370 was chosen as a chronological boundary due 
to the fact that just after this date, the last names that we can associate with previous 
generations disappear from the leading positions of self-government. The fragmentary 
state of written sources has not allowed for a comprehensive thematic coverage of the 
relevant topic, so the study proceeds according to individual sources which document 
individuals, after which conclusions are drawn.
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Problematika elít stredovekých až ranonovovekých európskych miest zaznamenala 
v posledných štyroch desaťročiach výrazný nárast záujmu, ktorý podnietili nové 
výskumné témy a metódy,1 ako aj revízie tých starších. Čoraz komplexnejšie sa skú-
majú okolnosti kariéry, rodinné väzby, sieť vzťahov i úroveň kultúry popredných 
príslušníkov mestských komunít. Krok za krokom sa odhaľujú hlbšie princípy a dy-
namika vtedajšieho urbánneho sociálneho sveta. Všestrannejšie výskumy takýchto 
tém sú umožňované, pravdaže, až pribúdajúcimi prameňmi od neskorého stre-

*  Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu APVV-16-0383 Komplexný pamäťový portál a historický atlas 
miest Slovenska (Bratislava a Košice).

1  Najmä v podobe prosopografie: NODL, Martin. Středověká prosopografie. In NODL, Martin. Dějepi-
sectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno : CDK, 2007, s. 192 – 201. Pozri 
tiež začínajúci výskum pre Banskú Bystricu: GEORGIEVSKI, Milan. Možnosti využitia prosopografic-
kej metódy v práci urbánneho historika (osobný pohľad). In HROMUĽÁKOVÁ, Katarína (ed.). Ako písať 
dejiny? Metódy – prístupy – pramene. Stretnutie mladých historikov IX. Košice : UPJŠ, 2020, s. 38 – 48. 
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doveku. No staršie obdobie, napriek fragmentárnym zdrojom, neostáva na okraji 
pozornosti. Bezprostredne s ním totiž súvisí zásadná otázka, ako vznikali prvotné 
mestské elity. 

Pojem elita je pritom sám o sebe pomerne nejednoznačným. Podľa tradičného 
poňatia sa ním v prácach o stredovekých až ranonovovekých mestách mieni skupina 
obyvateľstva riadiaca verejné i hospodárske záležitosti, v rukách ktorej sa koncentro-
vala politická moc.2 V nemeckej historiografii je jeho (starším) ekvivalentom termín 
vedúce skupiny či vedúca vrstva.3 Pod vplyvom sociológie, antropológie a akcentu 
kultúry sa v poslednom období rozširuje ponímanie spoločenskej elity, presahujú-
ce politickú sféru, keď sa vôbec zdôrazňuje akceptované vedúce postavenie daných 
osôb, ktorých rozhodnutia mali významné dôsledky pre príslušnú societu.4 

V prípade miest na území dnešného Slovenska, prináležiacom do stredovekého 
Uhorského kráľovstva, ide o problematiku spracovanú nerovnomerne a len čiast-
kovo. Práve Košice patria k tým (kráľovským) mestám, o ktorých stredovekej elite 
a jej konkrétnych osobnostiach máme vcelku málo poznatkov. Najmä obdobiu pred 
koncom 14. storočia sa dosiaľ venovala minimálna pozornosť.5 Nasledujúca štúdia, 
ako časť rozsiahlejšieho (prosopografického) výskumu zameraného na Košice, je 
preto vlastne prvým pokusom o zhrnutie a vyhodnotenie zmienok o osobách zastá-
vajúcich popredné posty košickej samosprávy v staršej fáze vývoja mesta. V užšom 
zmysle tu teda pôjde o politickú elitu, konkrétne richtárov a členov mestskej rady 
(prísažných). Z daného obdobia totiž beztak takmer absentujú zmienky o iných 
Košičanoch. Cieľom je analyzovať údaje o doložených osobách, identifikovať hlav-
né črty vývoja príslušnej skupiny či vrstvy v Košiciach, a tým aj drobne prispieť do 
širšej problematiky elít uhorských miest. 

Úvod (elity uhorských kráľovských miest) 
Vznik výsadných miest, predstavujúci súčasť pozoruhodnej vrcholnostredovekej 
transformácie Európy, viedol od 13. storočia taktiež v Uhorsku k utváraniu mest-
ských komunít a ich elít na nových princípoch. Tie sa opierali o nové právne po-

2  DUCHOŇ, Michal. Rodinné väzby v prostredí mestských elít na príklade Modry, Pezinka a Svätého 
Jura v rokoch 1600 – 1720. In Forum historiae, 2012, roč. 6, č. 1, s. 35.

3  Literatúra k mestským elitám a pokusom o ich definíciu je početná. Ku klasickým nemeckým prácam 
patrí: BÁTORI, Ingrid – WEYRAUCH, Erdmann. Die bürgerliche Elite der Stadt Kitzingen. Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einer landesherrlichen Stadt im 16. Jahrhundert. Stuttgart : Klett-Cotta, 
1982, s. 210. Novší prehľad historiografie a terminológie: PEŠEK, Jiří. Pražské městské elity středověku 
a raného novověku. In FEJTOVÁ, Olga – LEDVINKA, Václav – PEŠEK, Jiří (eds.). Pražské městské elity 
středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil. Documenta Pragensia XXII. 
Praha : Scriptorium, 2004, s. 7 – 22; SCHEUTZ, Martin. Städtische Eliten des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit als Problem der Stadtgeschichtsforschung. In DIEFENBACHER, Michael – FEJTOVÁ, 
Olga – NOGA, Zdzisław (eds.). Krakau – Nürnberg – Prag : Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität. Documenta Pragensia XXXIII/1. Praha 
2016, s. 9 – 30. 

4  Pozri napr.: KADEŘÁBEK, Josef. Horní vrstva měšťanské společnosti v domácí historiografii pozdního 
středověku a raného novověku. Nástin vývoje terminológie a dalších směrů bádání. In Historická de-
mografie, 2012, roč. 36, č. 1, s. 36n. 

5  K literatúre: MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : UPJŠ, 2017, 
s. 11 a 101n.
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stavenie a (v rôznej miere poskytnutú) samosprávu. Doterajšie výskumy napove-
dajú, že vo väčších uhorských mestách tvorili východiská pre formovanie vedúcich 
skupín, podobne ako v nemeckých i susedných krajinách, obchodné (či banské) 
aktivity a vojenské služby. Prvá etapa, počas ktorej predstavovalo prioritu vôbec 
doosídlenie príslušných sídel a vznikajúce komunity boli ešte vnútorne nesúrodé, 
poskytovala pritom obzlášť príhodné podmienky pre kariéru jedincov, ktorí predčili 
ostatné obyvateľstvo svojím hospodárskym i sociálnym kapitálom. 

Ako v zahraničí, tak vo významnejších mestách Uhorska sa na špici samosprávy 
zvykol čoskoro etablovať úzky okruh osôb, resp. rodín, v rukách ktorých sa sústre-
ďovala moc i bohatstvo. Najskôr s nimi súvisia vežové domy, doložené v najstaršej 
zástavbe niektorých miest (síce nie v Košiciach).6 Poprednú časť elít viacerých uhor-
ských miest tvorili muži zaznamenávaní aj s titulom comes, na spôsob časti šľach-
ty, ktorý síce nebol dedičným, no vypovedá o ich nobilitovanom statuse. Dôvody 
uplatnenia titulu i pôsobenie príslušných osôb sa pritom mohli líšiť od prípadu 
k prípadu. Kým v mestách vzniknutých pri komitátnych centrách išlo najpravdepo-
dobnejšie o skupinu vojenského pôvodu, podobnú ministeriálom v Ríši, tak naprí-
klad v banských mestách sa javia byť podnikavými ťažiarmi, nadobúdajúcimi pre 
svoju činnosť časti mestského chotára i okolité územia. Pre mestských komesov je 
charakteristické práve vlastníctvo (vidieckych) pozemkových majetkov, pôsobenie 
v službách (familiarite) kráľa a nadväzovanie finančných i manželských kontaktov 
s okolitou šľachtou.7 Ani v najrozvinutejších uhorských mestách sa ale neutvori-
la natoľko početná, uzavretá, sociálne vyvýšená a dlhotrvajúca mocenská vrstva 
(komesov), ktorá by sa dala bez výhrad stotožniť s patriciátom časti nemeckých 
ríšskych miest.8 V maďarskej historiografii preto už dávnejšie zaznelo, že pojem 
patriciát nie je vo svojom klasickom význame plne adekvátny pre opis urbánnych 

6  Širší prehľad: MERTA, David – PEŠKA, Marek. Brněnské domy s věží. In ROŽMBERSKÝ, Petr (ed.). 
Dejiny staveb 2007. Plzeň : Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický 
průzkum, 2007, s. 205 – 216 (k nálezom zo slovenských miest pozri tamojšiu pozn. č. 6). 

7  KUBINYI, András. A budai német patriciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében 
a 13. századtól a 15. század második feléig. In Leveltári Közlemények, 1971, roč. 42, č. 2, s. 203 – 269; LE-
HOTSKÁ, Darina. Jakubovci – bratislavská patricijská rodina (1279 – 1420). In Spisy Mestského múzea 
v Bratislave, 1967, č. 3, s. 59 – 114; LEHOTSKÁ, Darina. Mestská správa a bratislavské meštianstvo do 
konca 14. storočia. In Historické štúdie, 1969, roč. 14, s. 179 – 207; RÁBIK, Vladimír. „Comes Andreas fi-
delis villicus noster de Byzterchebana“. K počiatkom mesta Banská Bystrica. In GRAUS, Igor – NAGY, 
Imrich (eds.). Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
venovaný 750. výročiu udelenia mestských privilégií mestu Banská Bystrica. Banská Bystrica 27. 9. 2005. 
Katedra histórie a Štátna vedecká knižnica : Banská Bystrica, 2005, s. 32 – 45; ŠEDIVÝ, Juraj. Najstarší 
patriciát v stredovekej Bratislave: šľachtici alebo mešťania? In Forum historiae, 2008, roč. 2, č. 2, s. 1 – 21. 
Dostupné na internete:
<http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/sedivy1_2.pdf> [9. 9. 2020]; MAJOROSSY, Judit. Towns 
and nobility in medieval Western Hungary. In GRUBER, Elisabeth – PILS, Susanne Claudine – RABE-
LER, Sven – WEIGL, Herwig – ZEILIGER, Gabriel (eds.). Mittler zwischen Herrschaft und Gemeinde. 
Die Rolle von Funktions- und Führungsgruppen in der mittelalterlichen Urbanisierung Zentraleuropas. 
Innsbruck – Wien – Bozen : Studien Verlag, 2013, s. 109 – 150.

8  K termínu patriciát: ISENMANN, Eberhard. Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150 – 1550. Köln – We-
inmar – Wien : Böhlau Verlag, 2014, s. 750 – 775. 
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pomerov stredovekého Uhorska,9 čo sa inak potvrdzuje aj v susedných krajinách.10 
Vo väčšine uhorských miest, v ktorých pôsobili mešťania s titulom comes, tvorili tí 
málopočetnú skupinu, či dokonca len zopár jednotlivcov v členstve príslušných mest-
ských rád. Preto vedúcu vrstvu či (politickú) elitu, ktorej sa chceme venovať v tejto 
štúdii, nemôžeme redukovať iba na príslušné nobilitované osoby, hoci tie zjavne pred-
stavovali poprednejšiu, povedzme ešte elitnejšiu, časť mestského vedenia. 

Ukazuje sa však, že takíto nobilitovaní muži zohrávali dôležitú úlohu pri zro-
de viacerých našich miest, či už skrze svoje podnikateľské aktivity alebo sociálny 
status, vďaka ktorému mali bližšie ku kráľovi. Rýchle sa ujali popredných postov 
samosprávy a úlohy reprezentácie rodiacich sa komunít. Najnovšia slovenská his-
toriografia k danej téme považuje ich činnosti v princípe za lokátorské (Banská 
Bystrica, Trnava, Bratislava) a tých komesov, ktorí sa stali dlhoročnými až doži-
votnými prvými richtármi, za (šľachtických) lokátorov.11 Kvôli zreteľnosti pojmov 
treba podotknúť, že klasické lokátorstvo (s osobným kontraktom a urbanistickým 
plánom najatého lokátora i jeho následným dedičným richtárstvom) sa v uhorskom 
urbánnom prostredí predsa nezvyklo uplatňovať. Nachádzame ho iba v niekoľkých 
mestách neďaleko severnej hranice (Podolínec, Žilina, Bardejov a ďalšie). Tradičné 
uhorské základné mestské privilégium totiž vychádzalo z koncepcie o čosi starších 
tzv. hosťovských výsad, keď bolo adresované celej komunite, hneď s právom na voľ-
bu richtára, bez spomenutia lokátorov.12 Popri mlčaní prameňov vypovedá podľa 
Katalin Szende o absencii typických mestských lokátorov v Uhorsku malá miera 
aplikovania pravidelného pôdorysu (pravouhlej siete ulíc) pri zakladaní tunajších 
miest. Menovaná historička to vysvetľuje tým, že oproti blízkemu zahraničiu sa 
uhorský organizačný postup opieral o iné princípy, nevyužívajúc zazmluvňovanie 
„agentov“ (hocí takí sa uplatnili pri zakladaní dedín), čo zase poskytovalo uhorským 
panovníkom priestor pre vlastnú bezprostrednejšiu ingerenciu v procese lokácie.13 

9  KUBINYI, András. Die Zusammensetzung des städtischen Rates im mittelalterlichen Königreich Un-
garn. In Südostdeutsches Archiv, 1991/1992, č. 34 – 35, s. 24 – 34. Porovnaj: KUBINYI, A budai német 
patriciátus, s. 203 – 216; MAJOROSSY, Towns and nobility in medieval Western Hungary, s. 117. 

10  Z početnejšej literatúry napr.: NODL, Martin. Elity v českých a moravských pozdně středověkých 
městech jako badatelský a interpretační problém. In FEJTOVÁ – LEDVINKA – PEŠEK, Pražské měst-
ské elity, s. 23 – 49.

11  RÁBIK, Comes Andreas fidelis villicus, s. 32n; RÁBIK, Vladimír. Mestská správa Trnavy v stredoveku. 
In Historické štúdie, 2013, roč. 47, s. 48 – 49; ŠEDIVÝ, Najstarší patriciát v stredovekej Bratislave, s. 19 
(píše skôr o konzorciu niekoľkých komesov ako „developerov“.). Súhrne: LYSÁ, Žofia. Bratislava na 
ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí. Bratislava : HÚ SAV, 2014, s. 139n. 

12  Klasické práce k uhorským mestským výsadám: FÜGEDI, Erik. Középkori magyar városprivilé-
giumok. In Tanulmányok Budapest múltjábol, 1961, č. 14, s. 17 – 107; MARSINA, Richard. K vývoju miest 
na Slovensku do začiatku 15. storočia. In Historický časopis, 1973, roč. 21, č. 3, s. 337 – 369. Novšie: SZEN-
DE, Katalin. Power and Identity. Royal Privileges to the Towns of Medieval Hungary in the Thirteenth 
Century. In IRSIGLER, Franz (ed.). Urban liberties and citizenship from the Middle Ages up to now. 
Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte 9. Trier : Porta Alba Verlag, 2015, s. 27 – 68. Napr. k sociálne-
mu (šľachtickému) postaveniu dedičných richtárov Bardejova i vôbec tamojšej elite: FEDORČÁKOVÁ, 
Mária. Predstavitelia mestských elít v Bardejove a ich pôsobenie v samosprávnych orgánoch mesta 
v 15. storočí. In DOMENOVÁ, Marcela – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Poznávanie dejín Slovenska. 
Pramene, metódy a poznatky. Prešov – Košice : Universum, 2015, s. 303 – 316. 

13  SZENDE, Katalin. Iure Theutonico? German settlers and legal frameworks for immigration to Hun-
gary in an East-Central European perspective. In Journal of Medieval History, 2019, vol. 45, s. 377 – 378.
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Skôr na takejto nižšej platforme sa teda mohli angažovať v miestnych hospodár-
skych a doosídľovacích procesoch, ako aj pri komunikácii s vrchnosťou (kráľom) 
vážení i podnikaví jednotlivci, príslušníci etablujúcej sa elity, a to jednak z titulu 
zastávaných správnych postov, jednak skrze svoje súkromné aktivity. Rozdielne lo-
kálne pomery viedli k odlišnostiam od mesta k mestu, čo by vysvetľovalo, prečo 
v danom ohľade chýba jednotný princíp, spoločný pre všetky uhorské mestá (napr. 
tiež v počte osôb s titulom comes a nimi obsadzovanom richtárskom úrade). Pritom 
účasť nobilitovaných osôb na procese vzniku výsadného mesta, resp. jeho lokácii, 
ako aj neskoršie nadobúdanie vidieckych majetkov mešťanmi z vedúcej či hornej 
vrstvy s príklonom ku šľachtickému spôsobu života, je javom doloženým (ešte vý-
raznejšie) takisto v susedných krajinách. Napriek špecifikám urbanizácie Uhorska 
oproti zahraničiu (osobitý koncept mestských výsad a lokácie) sa teda výsledné 
stredoeurópske mestské elity, ako sa zdá, nemuseli príkro líšiť. Daná problematika 
však ešte len čaká na dôkladnú komparáciu. 

Nemali by sme opomenúť ani staršiu teóriu, prezentovanú v nemeckej histo-
riografii Fritzom Rörigom, o existencii veľkých podnikateľských konzorcií (Un-
ternehmerkonsortium) zakladajúcich mestá. Podľa tejto tézy sa príslušná vopred 
dojednaná skupina (až desiatok) osôb následne ustálila ako miestna vedúca vrstva, 
ovládajúca správne posty. Táto myšlienka našla (viac či menej) odozvu aj v našom 
geografickom priestore.14 K opatrnosti pobáda fakt, že v nemeckej spisbe bol daný 
výklad podrobený kritike, po ktorej sa považuje buď za jednu z hypotéz alebo je 
priamo odmietaný. Formovanie vedúcej vrstvy sa ukazuje byť skôr sprievodným 
javom vzniku výsadného mesta (komunity), než dôsledkom predchádzajúcich do-
hôd širokej skupiny „zakladateľov“.15 Pochopiteľne, proces vzniku mestskej elity sa 
predsa opieral o isté východiská, keďže tá sa skladala, v závislosti od miestnych 
podmienok, z domácich i príchodzích osôb s náležitým vplyvom, honorom, majet-
kom a pod. 

Zintenzívnenie obchodných stykov Uhorska so zahraničím podnietilo od polo-
vice 14. storočia jednak hlbšie zapojenie sa príslušníkov starých mestských rodín 
do finančných a kupeckých aktivít, jednak prienik nových úspešných osôb (za-
hraničných i domácich obchodníkov) na posty samosprávy. Koncom 14. storočia 
mizne z tunajšieho mestského prostredia titul comes a vlastne aj väčšina pôvodných 
popredných rodín. V dôsledku sociálno-hospodárskych zmien už konsolidovaných 
komunít dominuje v ďalšom období obchodno-podnikateľská činnosť príslušníkov 
elít, popri ktorých prenikajú do vedenia miest remeselníci.16 Rozširuje sa participá-
cia časti obyvateľstva na mestskej správe skrze vonkajšie rady, no niekde zároveň 

14  Franz Kováts, Elemér Mályusz, Oszkár Paulinyi, Peter Ratkoš a ďalší (Bratislava, Banská Bystrica). 
S odkazmi na literatúru: KUBINYI, A budai német patriciátus, s. 210n; KUBINYI, András. Die Anfänge 
Ofens. Berlin : Duncker & Humbolt, 1972, s. 29; RÁBIK, Comes Andreas fidelis villicus, s. 32.

15  S odkazmi na literatúru: KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha : Karolinum, 1998, 
s. 290; JOHANEK, Peter. Seigneurial Power and the Development of Towns in the Holy Roman Em-
pire. In CLARKE, B. Howard – SIMMS, Anngret (eds.). Lords and Towns in Medieval Europe: The 
European Historic Town Atlas Project. London – New York : Routledge, 2015, s. 118. V prípade Budína sa 
k otázke konzorcia zdržanlivo vyjadril: KUBINYI, Die Anfänge Ofens, s. 29, 101.

16  KUBINYI, A budai német patriciátus, s. 237n. K podobným procesom dochádzalo taktiež v susedných 
krajinách, síce za výraznejších panovníckych zásahov: MEZNÍK, Jaroslav. Brněnský patriciát a boje 
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dochádza k obmedzovaniu angažovanosti zhromaždení celej obce.17 Ako naznačujú 
výskumy niektorých uhorských miest, ani novej elite sa nedarilo založiť dlhotrva-
júce rodinné línie, čomu neprospieval systém dedenia, vedúci k drobeniu majetkov 
a mocenského vplyvu.18 

Zásadným pre skúmanie vedúcich skupín či (politických) elít je poznanie okol-
ností ich kreovania. Uhorské mestské komunity, a na nižšom stupni dokonca aj tie 
hosťovské (slobodné obce), nadobúdali už základnými výsadami právo na voľbu 
richtára a tým aj členov mestskej rady (prísažných), ktorí plnili súdne i správne 
úlohy. Tunajšie elity mali teda od začiatku prístup ku všetkým vedúcim postom, 
pričom spôsob ich obsadzovania závisel od (vlastných) miestnych pravidiel. Známe 
sú len ojedinelé explicitné prípady, keď uhorskí panovníci nerešpektovali výsadu 
mestských obcí na voľbu richtára.19 Pravdaže, ten bol potvrdzovaný kráľom, takže 
výber richtára mohol byť v skutočnosti, najmä počas prvej etapy vývoja výsadných 
komunít, principiálne výsledkom súčinnosti medzi miestnou elitou a panovníkom. 
Nemusíme totiž pochybovať o tom, že najmä vo väčších mestách ovládla volebný 
proces práve vedúca vrstva. Pozoruhodným a pritom dosiaľ dôkladne nepreskú-
maným faktom je, že všeobecne absentujú zmienky o samotnom praktizovaní po-
tvrdzovania richtárov kráľom. Naznačuje to totiž, že k takémuto aktu časom ani 
nemuselo dochádzať, takže od istého obdobia išlo o plne vnútornú záležitosť mest-
ských obcí ─ v prípade Košíc najneskôr od prelomu 14. a 15. storočia.20 Zdá sa teda, 
že spomínaný konfirmačný úkon nepretrval „éru komesov“. Príslušné okolnosti 
musí ale posúdiť osobitný výskum. Ďalšou pozoruhodnosťou je, že podľa základ-
ných výsadných listín uhorských miest mal byť iba richtár, nie prísažní, predsta-
vovaný panovníkovi. To sa odlišovalo od zvyklostí v susedných krajinách, kde si 
vládcovia ponechávali právo na zásah do celého zloženia mestských rád, ktoré aj 
skutočne využívali.21 Široká miera samosprávy uhorských kráľovských miest preto 
poskytovala tiež výrazne autonómne podmienky formovania ich elít. No uhorskí 
panovníci predsa ostávali nespornými zemepánmi svojich miest, ich elity boli voči 
nim zvyčajne lojálne, pričom poprední mešťania nezriedka nachádzali uplatnenie 
v kráľovských službách.

o vládu města ve 14. a 15. století. In Brno v minulosti a dnes IV. Brno 1962, s. 247 – 349; MEZNÍK, Jaro-
slav. Praha před husitskou revolucí. Praha : Academia, 1990.

17  Príklady pre Košice: MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 110 – 124, 170.
18  ŠKREBLIN, Bruno. Some Aspects of the Formation of Urban Elites: The Case of Medieval Gradec 

(Zagreb). In Mesto a dejiny, 2019, roč. 8, č. 1, s. 17 – 18.
19  Napríklad etapa dosadzovania tzv. rektora do čela mestskej rady Budína medzi polovicou 13. a po-

lovicou 14. storočia. V krátkosti: KUBINYI, Die Zusammensetzung, s. 28n. O špecifickosti takéhoto 
prípadu vypovedajú jednak protesty budínskej komunity (privilégium z r. 1276), jednak samotná termi-
nológia (rector na rozdiel od richtára, iudex, na ktorého voľbu mala mať mestská obec nárok). 

20  Takto privilégium pre Sabinov z roku 1405, udeľujúce košické výsady (nemini presentandos): WAG-
NER, Carolus. Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii et Cassoviae : J&M Landerer, 1780, s. 176, 
č. III. Potvrdzovanie voľby richtára kráľom nespomína ani zbierka práva taverníckych miest (k akým 
patrili Košice) z polovice 15. storočia: KOVACHICH, Martinus Georgius. Codex authenticus iuris tav-
ernicalis. Budae : Typys Regiae Universitatis Pestanae, 1803, s. 88n. 

21  ŠPIESZ, Anton. Panovnícka moc a mestská samospráva vo východnej časti strednej Európy za feuda-
lizmu. In Historický časopis, 1976, roč. 24, č. 4, s. 497 – 515.
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Konkrétny priebeh každoročných (januárových) volieb košického richtára a dva-
nástich členov rady (prísažných) poznáme až od polovice 15. storočia, keď sa ich 
výkon stabilizoval nasledovne: voľba prebiehala skrze zbor necelej stovky volite-
ľov, tzv. obecných starších, vyberaných richtárom s dosluhujúcou radou, a to bez 
priamej účasti mestskej obce. Koncom stredoveku mali v košickom zbore starších, 
čiže vonkajšej rade, početnú prevahu mešťania zo strednej vrstvy nad zámožnejšími 
spolumešťanmi. Nešlo teda o grémium zastrešujúce iba vedúcu (politicko-hospo-
dársku) vrstvu mesta, ale takýto širší zbor mal (v pomeroch neskorého stredoveku) 
reprezentovať celú mestskú obec. Dovtedy sa asi len postupne rozširoval okruhu 
osôb s reálnym vplyvom na voľby. Aktívnou mohla byť predtým taktiež mestská 
obec ako formálne volebné zhromaždenie, hoci skôr s nepriamou, aspoň aklama-
tívnou funkciou.22 

Nezmeniteľným faktom je, že podrobnejšie pramene (mestské knihy) i menoslo-
vy vedenia Košíc sa súvislejšie zachovali až od druhej polovice 15. storočia.23 Kvôli 
veľmi torzovitému stavu starších zmienok, ktoré pritom v nemálo prípadoch dosiaľ 
neboli analyzované za naším cieľom, sa v ďalších riadkoch štúdie nepostupuje po 
prípadných zhrňujúcich tematických statiach, ale chronologicky po jednotlivých 
doložených osobnostiach, a to za využitia tradičnejších prístupov. 

Prvé zmienky o príslušníkoch košickej elity (cca 1260 – cca 1290) 
Košice nepatrili do úzkej skupiny rozvinutejších starých miest, resp. protourbán-
nych centier Uhorského kráľovstva z predprivilegiálneho obdobia. Mesto tu, podľa 
všetkého, vyrástlo z neveľkého sídla na križovatke ciest, ktoré sa po mongolskom 
vpáde (1241/1242) stalo cieľom usadlíkov so statusom hostí. Ich výsady sa spomí-
najú iba nepriamo v roku 1249. Jednoduchý pôdorys s vretenovitým (šošovkovitým) 
námestím, aký sa tu v širšom regióne uplatnil pri viacerých mestách i mestečkách, 
by mohol naznačovať, že u takýchto sídel nebolo v čase lokácie jednoznačné, nakoľ-
ko úspešná bude ich urbanizácia. K predchádzajúcemu obyvateľstvu Košíc zrejme 
prináležali hradní jobagióni, no niet dokladov o tom, že by pretrvali a zohrávali 
akúsi úlohu v nových sídelných podmienkach.24 Zato zrejmým je následné inten-
zívne osídlenie Košíc Nemcami. Predpokladá sa súvislosť s ich usádzaním na blíz-
kom Spiši a tým tiež skoré vzájomné kontakty.25 Celkovo mali Košice skromnejšiu 
východiskovú pozíciu oproti časti západouhorských miest so staršími počiatkami 
a ich vývoj v prvých dekádach po udelení výsad prebiehal pozvoľnejším tempom 
(do 90. rokov ešte ako villa). Rast Košíc však akceleroval so stúpajúcim obchodným 
významom cesty smerujúcej tadiaľ do Poľska.26 

22  MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 67 – 74 (tu menej adekvátny pojem meštianska obec, správ-
nejšie mestská obec). 

23  MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 155 – 168, 244 – 252. 
24  S odkazmi na literatúru: MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 20 – 22, 243. 
25  RÁBIK, Vladimír. Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slov-

enské časti žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej). Bratislava : SNM – Múzeum kultúry Karpatských 
Nemcov, 2006, s. 225. 

26  SZENDE, Katalin. Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban 
network of medieval Hungary. In HOUBEN, Hubert – TOOMASPOEG, Kristjan (eds). Towns and 
Communication II. Communication between towns. Congedo Editore 2011, s. 161 – 225.
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Keďže z decénií po usadení hostí absentujú konkrétnejšie zmienky o obyvateľ-
stve Košíc, úvodná fáza formovania miestnej elity ostáva pre nás nepoznaná. Prvý-
mi menovite doloženými členmi tunajšej komunity sú Samfleben (či Sanftleben, 
Samstleben)27 a Obl (či Obel) v roku 1261.28 Mladší kráľ Štefan vtedy udelil obom 
mužom (dilecti hospites nostri de Cassa) majetok Vyšné Košice, odňatý predchá-
dzajúcim vlastníkom, ktorý susedil so severozápadnou hranicou chotára Košíc.29 
Toto zväčša zalesnené územie plánovali obaja Košičania doosídliť, o čom napovedá 
vyžiadanie samosprávnych hosťovských výsad pre osoby, ktoré by sa tam usadi-
li.30 Pramene síce nespomínajú ani jedného z nových majiteľov v niektorej košic-
kej samosprávnej funkcii, ale (ako sa ešte zmieni) práve ich potomkovia zastávali 
čelné mestské posty do čias okolo roku 1370. Donácia tak zapadá medzi prípady 
popredných členov uhorských výsadných komunít, ktorí nadobúdali pozemkové 
majetky od panovníka. V období do konca 13. storočia nie sú pritom z prostredia 
Košíc známe iné podobné donácie, či zmienky o majetkoch, čo takisto poukazu-
je na obzvlášť význačnú miestnu pozíciu Samflebena a Obla. Žiaľ, stručná listina 
z roku 1261 nekonkretizuje ich pôvod, ani nimi preukázané služby, keď iba všeobec-
ne spomína ich vernosť. Viac informácií v danom ohľade neposkytuje ani konfir-
mácia tejto listiny z roku 1275, ktorú obaja muži vyžiadali od kráľa Ladislava IV.31 
Povšimnutiahodným však je, že o pár generácií neskôr, vo februári 1347, to boli už 
len Juraj a Jakub Samflebenovci, kto odovzdal Vyšné Košice do držby mesta, hoci 
v mestskej rade akurát zasadali jeden či dvaja Oblovci, ktorí sa nezmienili v súvis-
losti s touto transakciou. Oblovci sa nespomenuli ani medzi dedičmi tohto majetku 
po skone Samflebena a Obla. To naznačuje, že nešlo o príbuzné rody, takže po smrti 
Obla nasledovala zrejme dohoda, podľa ktorej sa jeho potomkovia vzdali podielu 
na Vyšných Košiciach. 

Vzhľadom k donácii z roku 1261 Vladimír Rábik v jednej zo svojich prác zahr-
nul Košice medzi mestá, pri ktorých sa podľa jeho úsudku preukazuje lokátorská 
činnosť nobilitovaných jednotlivcov.32 Každý z takýchto prípadov má svoje osobi-
tosti, výnimkou nie sú ani Košice. Od usadenia prvej skupiny tunajších hostí do 

27  Jeho potomkovia so skráteným priezviskom Samfleb (1347), neskôr Samstleb, Samstleben (50. až 
70. roky 14. storočia). Vo význame „ten, kto vedie pohodlný život“. Dostupné na internete: 
<http://wiki-de.genealogy.net/Senftleben_(Familienname)> [9. 9. 2020].

28  On a jeho potomkovia neskôr ako Obel, Obul, Obool, gener Oblyni. Ponúka sa niekoľko výkladov pôvo-
du tohto mena od Obbo/Odbert cez Abel/Albert až po inšpiráciu Starým zákonom (Ábel). Dostupné 
na internete:
<http://www.namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/?tx_dfd_names%5Bname%5D=178850&-
tx_dfd_names%5Baction%5D=show&tx_dfd_names%5Bcontroller%5D=Names&cHash=3b-
40982656c8186a1ef0282907204096> [9. 9. 2020]. Absentujú inak spojitosti medzi košickým Oblom 
a Ubulom, predkom rodu Balogsemjén, ktorého synovi Michalovi zveril kráľovič Štefan hneď v nasle-
dujúcom roku 1262 vežu na neďalekom zemplínskom hrade Potok: FEJÉR, György. Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis (ďalej ako CDH). Tomus IV. Volumen 3. Budae 1829, s. 67. 

29  JUCK, Ľubomír. Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350) I. Bratislava : Veda, 1984 (ďalej ako 
VMMSl), s. 44, č. 28.

30  Podrobnejšie: MAGDOŠKO, Drahoslav. Vyšné Košice – majetok Košičanov Samflebena, Obla a ich 
potomkov v 13. až 14. storočí. In Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, 
č. 2, s. 59n.

31  VMMSl, s. 62 – 63, č. 55. 
32  RÁBIK, Comes Andreas fidelis villicus, s. 32. 
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obdarovania Samflebena s Oblom uplynul nemalý čas, takže predsa nemusí byť 
jednoznačné, či miestne aktivity oboch menovaných Košičanov boli priamo loká-
torské, a či súviseli s prvotnou lokáciou alebo až s následným vývojom. Nepochyb-
ne išlo o mužov vyššieho a váženého postavenia v košickej societe, ktorí mohli 
stáť aj na čele niektorej zo skupín usídľujúcich sa v Košiciach. Nemáme ale jasne 
doložené, že by v tom čase boli vyslovene (uhorskými) šľachticmi. Donačná listina 
i jej konfirmácia ich charakterizuje ako hostí, hoci treba pripustiť, že to ešte ne-
vylučuje možnosť držby akéhosi pozemkového majetku, príp. ich vznešenejšieho 
pôvodu z niekdajšej domoviny. Zrejmým je, že samotné udelenie Vyšných Košíc 
neznamenalo riadnu nobilitáciu, pretože tento majetok mal byť vlastnený pod pod-
mienkou každoročnej platby v zlate, bez vojenskej povinnosti. Obaja muži sa týmto 
stali tzv. auridatormi, ktorí v Uhorsku spočiatku nemali špecifický osobný status, 
taký sa týkal len majetku.33 Platcami zlata boli podľa všetkého už predchádzajúci 
majitelia Vyšných Košíc, ktorí nepatrili ku košickej komunite a obývali tento svoj 
statok. Z donačnej listiny z roku 1261 vyplýva, že ich ťažkosti so splácaním peňažnej 
dane využili práve Samfleben s Oblom zo susedných Košíc, keď pod prísľubom 
riadneho plnenia povinností dosiahli od kráľoviča zmenu vlastníckych vzťahov vo 
svoj prospech. Primárnym tu bol teda hospodársky zámer (doosídlenie a z neho 
plynúci zisk). 

Uplatnenie auridatorstva pritom svedčí o vplyve susedného Spiša, možno aj 
priamo o osobných kontaktoch či pôvode vyšnokošických majiteľov (prvých 
i druhých?). Práve na Spiši siahali po tejto forme vlastníctva viaceré osoby, zvyčajne 
zahraničného (nemeckého) pôvodu, a to zo šľachtického i mestského prostredia, 
ktoré sa v tomto regióne v nemálo prípadoch prelínalo. Vyšné Košice predstavujú 
asi jediný mimospišský doklad auridatorstva. Je preto celkom pravdepodobné, že 
formovanie košickej elity, ku ktorej špičke Samfleben s Oblom patrili, malo v istých 
črtách blízko spišským pomerom. Poznáme zmienky o niekoľkých podnikavých 
platcoch zlata zo spišských mestských komunít, ale tie predsa nedokazujú, že by 
v každom takomto prípade išlo o prv nobilitované osoby, prípadne o niekdajších 
lokátorov nimi obývaných sídel. Jednoznačná zmena prišla časom. Status aurida-
torov totiž postupne kryštalizoval, až napokon samotná držba pôdy zvíťazila v do-
bovom povedomí nad jej formou. V prvej polovici 14. storočia už boli zaraďovaní 
medzi krajinskú šľachtu.34 Možno takýto posun i ďalšie majetky viedli preto k tomu, 
že od samého konca 13. storočia sa niektorí potomkovia Samflebena (a neskôr aj 
Obla) spomínajú s titulom comes. Bezpečne teda nepoznáme východiská pôsobe-
nia menovaných dvoch mužov v Košiciach, nesporne popredných, no príbeh ich 
samotných, ako aj ich potomstva, mohol byť príkladom sociálneho vzostupu z ka-
tegórie hostí počas druhej polovice 13. storočia.

33  ZSOLDOS, Attila. Šľachtici, spišskí šľachtici, platcovia zlata (Právny status a majetkové právo ako mož-
nosť a prostriedok na Spiši v 13. – 14. storočí). In ŠTEVÍK, Miroslav (ed.). Spiš v 12. a 13. storočí. Stará 
Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2011, s. 148 – 157; LABANC, Peter. Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 
14. storočia. Trnava – Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 99 – 103.

34  MARSINA, Richard (ed.). Dejiny Slovenska I. Bratislava : SAV, 1986, s. 269 – 270; ZSOLDOS, Šľachtici, 
spišskí šľachtici, platcovia zlata, s. 151.
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V košickej komunite sa na Samflebena s Oblom skutočne dlho pamätalo. Tí boli 
ešte v roku 1364 pri súdnom spore, týkajúcom sa ich bývalého vyšnokošického ma-
jetku, charakterizovaní mestskými vyslancami ako kedysi prominentí Košičania 
(duo homines… potentiores et principaliores in ipsa civitate Cassa exstitissent).35 Môže 
daná zmienka predsa vypovedať o ich niekdajšej dominancii, akoby dvoch lokáto-
rov či kráľových protežantov, nad správou mesta? Obdobné pojmy (potiores, meli-
ores, honestiores) sú frekventovanejšie doložené v iných európskych mestách, kde 
súhrnne označovali príslušníkov najvyššej (mocenskej) mestskej vrstvy.36 Je preto 
pravdepodobnejším, že uvedená formulácia poukazuje na príslušnosť Samflebena 
a Obla k takejto vrstve (čiže tiež ďalších osobností) dobových Košíc. Zároveň je ná-
padným, že žiadne pramene nespomenuli pri ich menách zastávanie funkcie v ko-
šickej samospráve (inak rovnako je tomu taktiež u zmienok o auridatoroch na Spi-
ši). Nezmienila to dokonca ani mestská listina z februára 1347, ktorá zaznamenala 
mená dovtedajších vyšnokošických majiteľov: po Samflebenovi a Oblovi boli nimi 
Arnold a jeho brat Volkwin (Wolkyno), obaja bývalí košickí richtári, ďalej Herbord 
Samfleben a napokon Juraj a Jakub Samflebenovci.37 Richtársky post sa tu výslovne 
uviedol iba u dvoch Samflebenových potomkov, ktorých na danej pozícii skutočne 
zaznamenali ďalšie písomnosti od konca 13. storočia. Mohlo sa teda azda zabudnúť 
na zastávanie richtárskej funkcie už aj predchádzajúcimi zapísanými vlastníkmi 
Vyšných Košíc? Alebo to znamená, že Samflebenovcom (zaiste zastávajúcim prinaj-
menej pozície prísažných) napomohlo k posilneniu miestnej pozície až nadobud-
nutie vyšnokošického majetku i ďalšie následné okolnosti, po ktorých sa presadili 
na najvyššom správnom poste mesta? 

Výslovné zmienky o menách osôb v košických samosprávnych funkciách po-
chádzajú od 90. rokov 13. storočia. Práve v tom období došlo k dotvoreniu charak-
teristických mestských atribútov Košíc, k akým patrí výstavba hradieb s trvalým 
označovaním mesta ako civitas zhruba po roku 129038 i vyhotovenie najstaršieho 
mestského pečatidla (sigillum civium de Cassa).39 To všetko poukazuje na už uve-
domelú mestskú communitas. K najstaršej poznateľnej vrstve popredných mešťa-
nov vtedy zaiste patrili Volkwin (Felken),40 Henc, resp. Heinz (Hench), Herbord, 

35  Anjou-kori Oklevéltár XLVIII. Budapest – Szeged 2018, s. 201, č. 376. Prepis: TUTKÓ, József. Szabad 
királyi Kassa városának történelmi évkonyve. Kassa : Werfer Károhr., 1861, s. 216. 

36  ISENMANN, Die deutsche Stadt, s. 698; KEJŘ, Vznik městského zřízení, s. 290 – 291. 
37  „…Samfleb atque Obel dictis… remansit discretis viris, Arnoldo atque Wolkyno, fratri suo, olim iudicibus 

nostris, necnon Herbordo Samfleb, similiter Georgio et Jakobo, fratri eiusdem, Samfleb etiam vocatis, con-
civibus nostris…“ 6. febr. 1347: Archív mesta Košice, fond Slobodné kráľovské (municipiálne) mesto Ko-
šice (ďalej AMK), Tajný archív, I. Thesaurus (ďalej TA), A – Cassovia, č. 13 – 14. Text zachovaný v dvoch 
odpisoch z 22. febr. 1352: AOkl XXXI, s. 70, č. 83. Prepis: OSVÁTH, Gyula. Adalékok Kassa város közjogi 
helyzetéhez és közigazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig. Kassa 1918, s. 199 – 200 (tu však omylom meno 
Voblino namiesto Wolkyno). 

38  GAŠAJ, Dárius – ĎURIŠOVÁ, Marcela. Výsledky archeologického výskumu mestského opevnenia 
v Košiciach. In Historica Carpatica, 2007, č. 38, s. 41 – 58; MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, 
s. 243. 

39  NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku I. Bratislava : FF UK, 2008, s. 472. 
40  Mimokošické písomnosti, nepochádzajúce z nemeckého prostredia, zaznamenávajú príslušné ger-

mánske meno latinsky ako Vylkynus (a tu pravdepodobne Felken), zatiaľ čo spomínaná listina mestskej 
rady Košíc z februára 1347 ako Wolkynus. Porovnaj: <http://dmnes.org/name/Volkwin> [9. 9. 2020].
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Ryul41 a Absolón,42 spomínaní v súdnom predvolaní taverníka niekedy v rokoch 
1291/1292.43 Spomedzi nich poznáme isté údaje o Volkwinovi, pertraktovanému 
nižšie, a o Herbordovi, viackrát zaznamenanému počas 90. rokov 13. storočia, síce 
nie výslovne ako prísažnom. V listine z roku 1297, ktorou kráľ udelil jeho synovi 
Hannusovi/Jánovi rozsiahly les pri Košiciach, sa spomenul titul comes tiež pri Her-
bordovi.44 No v súkromných aj mestských záležitostiach boli vtedy už aktívnejšími 
jeho synovia, popri Hannusovi taktiež Juraj. O Herbordovom pôvode môže napo-
vedať spomínaný zoznam vyšnokošických dedičov z roku 1347. V ňom sa uvádza 
istý Herbord Samfleb(en) ako tretí v poradí, no predchádzajú mu mená Arnolda 
(doloženého do roku 1343) a Volkwina (koniec 13. storočia) v chronologicky obrá-
tenom slede. Také sa najskôr týkalo aj Herborda.45 Poslední majitelia, Juraj a Jakub 
Samflebenovci, prevzali totiž tento majetok pred rokom 1347, čiže najpravdepodob-
nejšie bezprostredne po Arnoldovi. Herborda Samflebena preto môžeme zaradiť na 
začiatok príslušného zoznamu. V skutočnosti išlo o prvého dediča Vyšných Košíc, 
podľa všetkého najstaršieho Samflebenovho syna, ktorý musel žiť pred koncom 
13. storočia. A keďže práve z tohto obdobia poznáme popredného Košičana Herbor-
da, otca Hannusa a Juraja, pravdepodobne išlo o tú istú osobu. Každopádne, je po-
všimnutiahodným, že (ani) doložený predstaviteľ druhej generácie Samflebenovcov 
a prvý dedič Vyšných Košíc, Herbord, sa nestal košickým richtárom, ale príslušný 
post dosiahol počas jeho života (príbuzný) Volkwin. 

Pravdepodobne z roku 1292, resp. nie skôr ako roku 1290,46 sa zachoval prvý, síce 
neúplný zoznam vedenia Košíc, obsahujúci mená richtára a deviatich predstavite-
ľov komunity, najskôr prísažných (viď príloha). Vznikol v súvislosti so sporom mes-
ta s Jágerskou kapitulou o desiatky, počas ktorého košická obec obchádzala exko-
munikáciu, vynesenú ostrihomským arcibiskupom, prijímaním sviatostí od kňazov 
zo Spiša.47 Pregnantne nám tak vypovedá o nadštandardných kontaktoch Košíc so 
Spoločenstvom spišských Sasov. Vzhľadom k dobovým zvyklostiam zastával vtedy 
uvedený richtár Volkwin daný post akiste viacnásobne, koncom 13. storočia a mož-
no ešte začiatkom 14. storočia. Pochádzal z rodu Samflebenovcov, keďže práve tých 
roku 1347 menovite zaznamenali ako dedičov Vyšných Košíc.48 Z predmetnej listiny 
pritom vyplýva, že jeho súrodencom bol (mladší) Arnold, ale nie už spomínaný 
Herbord (Samfleben). Vzhľadom k rekonštruovanej postupnosti dedenia Vyšných 

41  Ide asi o nemecké meno Riehl. Pozri: <http://wiki-de.genealogy.net/Riehl_(Familienname)> 
[9. 9. 2020].

42  Hebrejského pôvodu, no širšie uplatňované meno. Pozri: <http://dmnes.org/name/Absalom> 
[9. 9. 2020]. 

43  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár (ďalej DL) 75 159. Fotokópie do-
stupné na internete: <www.hungaricana.hu/hu/charters/> [9. 9. 2020]. 

44  AMK, TA, A – Cassovia, č. 5. Prepis: WENZEL, Gusztáv. Árpádkori újokmánytár. Codex diplomaticus 
Arpadianus continuatus V. Pest : Eggenberger Ferdinánd M. Akademiai könyvárusnál, 1864 (ďalej ako 
AÚO), s. 169, č. 110. 

45  Pozri pozn. č. 37.
46  MAGDOŠKO, Drahoslav. Vylkynus villicus – najstaršia zmienka o košickom richtárovi. In BOJKOVÁ, 

Alžbeta (ed.). Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska. Košice : UPJŠ, 2012, s. 26 – 33. 
47  K danému sporu: MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 142.
48  Pozri pozn. č. 37. Možno, že priezvisko Samfleb pri Herbordovi z roku 1347 sa predsa len priamo vzťa-

hovalo na predtým zaznamenaného Volkwina s Arnoldom. 
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Košíc by sa javilo byť prirodzeným vysvetlením, že ten bol otcom Volkwina s Arnol-
dom. No v roku 1288 sa ako Herbordovi synovia zmieňujú (iba) Hannus a Juraj.49 
Tieto skromné genealogické poznatky preto naznačujú, že Samflebenovci mohli 
mať viac vetiev. Svedčí o tom napokon fakt, že poslednými vlastníkmi Vyšných 
Košíc pred rokom 1347 sa stali Juraj a Jakub, synovia Petra, syna Samflebena,50 ktorý 
sa medzi prechádzajúcimi dedičmi ani nespomenul. Postupnosť dedenia Vyšných 
Košíc sa teda mohla odvíjať od aktuálnej situácie, uľahčovanej vlastníctvom podľa 
kritérií auridatorstva. Po skone Herborda Samflebena zdedil Vyšné Košice richtár 
Volkwin, ktorý nemusel byť jeho synom, čím došlo aj k upevneniu pozície tejto 
samflebenovskej línie. 

Hannus a Juraj, synovia Herborda, zrejme Samflebenovci, vystupovali okolo roku 
1292 medzi košickými vyslancami ako jediní súrodenci-bratia (obaja prísažnými?), 
pritom zapísaní bezprostredne po richtárovi. Tento rod mohol mať teda viacerých 
agilných príslušníkov, a to natoľko vplyvných, že sa dokázali presadiť až na niekoľ-
kých správnych postoch. Hannus a Juraj nadobúdali na kratší či dlhší čas majetky 
v okolí Košíc. Napríklad pred rokom 1288 získali časť Barce,51 ku ktorej držbe sa 
Juraj (už bez Hannusa) hlásil ešte niekedy pred septembrom 1311.52 Protest barčian-
skych zemanov z roku 1348 proti okupáciám ich majetku, najmä zo strany mesta 
Košice (specialiter cives de Cassa),53 naznačuje, že mestská rada chcela časom pre-
vziať vidiecke pozostalosti týchto popredných mešťanov po ich úmrtí bez dedičov. 
S takýmito snahami mesta sa stretávame aj v neskoršom období.

Spomedzi oboch bratov spravil najvýraznejšiu kariéru Hannus. V roku 1293 držal 
v zálohu susednú dedinu Ťahanovce,54 keď ho prvýkrát zaznamenali ako komesa. 
V roku 1297 ho zase kráľ Ondrej III. odmenil za viacnásobné, síce nekonkretizo-
vané služby, aké vykonal práve počas jeho vlády,55 a to donáciou na dovtedy ne-
osídlené územie Čierneho lesa, ležiaceho medzi Gelnicou a Košicami. Hannusov 
zámer priviesť sem usadlíkov56 vyústil do vzniku prinajmenej jednej dediny, Niž-
ného Klatova.57 Možno už Košičan Herbord mal isté kontakty na kráľovský dvor, 
no bol to až jeho syn Hannus, ktorého Ondrej III. označil v roku 1297 ako správcu 
svojej komory (comes camere nostre). Táto kráľovská inštitúcia sa na severovýchode 
Uhorska spomína prvýkrát len nedávno predtým, v rokoch 1291 – 1292, kedy na jej 
čele stál spišský župan Bald(uin), Florenťan, požívajúci panovníkovu dôveru (comes 

49  1288: AÚO IX, s. 470, č. 337 (DL 83 141).
50  „…magistris Georgio et Jakus, filiis Petri, filii Samfleb…“ AMK, TA, A – Cassovia, č. 13 – 14. 
51  Pozri pozn. č. 49. 
52  DL 84 237 (s datovaním do 1325 – 1340). Novšie SZŐCS, Tibor. A nádori intezmény korai története 

1000 – 1342. Budapest : MTA Támagott Kutatócsoportok Irodája, 2014, s. 273 – 274, č. 19 (s datovaním 
do 1288 – 1311). 

53  NAGY, Imre. Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis V. Budapest 1887 
(ďalej ako AO), s. 173, č. 83.

54  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (ďalej ako DF) 
265 430. 

55  „…suis fidelitatibus et obsequiorum meritis coram nostre maiestatis oculis meruit multipliciter…“ AMK, 
TA, A – Cassovia, č. 5. Časť týchto slov omylom vypadla z edovaného prameňa: AÚO V, s. 169, č. 110. 

56  AMK, TA, A – Cassovia, č. 6. 
57  VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava : SAV, 1964, s. 224n.
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camere regis et de Scepus).58 V najnovšej literatúre sa pre ňu uplatňuje názov „spišská 
komora“.59 No keďže po roku 1292 pramene nezmieňujú Balda ako komorského 
správcu, iba ako župana,60 je celkom reálne, že čoskoro došlo k presunu danej ko-
mory do Košíc, kde sa jej prvým správcom stal práve Hannus.61 V istom zmysle ide 
opäť o príklad úzkej previazanosti Košíc so susedným Spišom, ktorý nám zároveň 
vypovedá o upevňujúcom sa postavení tohto mesta ako centra širšieho okolitého 
regióniu, resp. celého severovýchodu kráľovstva. 

Na uhorské pomery netradičné meno košického richtára bolo v tomto meste 
predsa obľúbené, o čom svedčí ďalší jeho nositeľ, Volkwin, syn Henca, ktorý sa 
pravdepodobne zmienil už v spomínanom taverníkovom predvolaní. Vzhľadom 
k absencii iných správ sa dá len konštatovať dôležité postavenie Hencovej rodiny 
v košickej elite. 

Ján, resp. Hannus Veľký, žil v Košiciach ešte roku 1321, keď sa spomína jeho syn 
Mikuláš, ženatý s Katarínou, dcérou košického mešťana Herricha a jeho manžel-
ky Margaréty, pochádzajúcej zo spišského šľachtického rodu Hrhovských.62 Napriek 
vtedajšiemu maďarskému zápisu Hannusovej prezývky (Johannis dicti Nog) išlo ne-
pochybne o Nemca. Na Spiši je už k roku 1289 takisto doložený levočský mešťan 
comes Hannus Veľký (Hannus Magno, cive de Lyche), syn Henca Blonďavého, ktorý 
zväčšil rodový majetok kúpou istej blízkej zeme.63 Pochopiteľne, meno Hannus/Ján, 
ako aj prívlastok Veľký, zaiste patrili k tým častejším. Ostáva tak hypotézou, či sa tento 
Levočan nepresťahoval do Košíc, s ktorými by ho už prv spájali kontakty, a ktoré by 
následne ostali jeho trvalým pôsobiskom. Vypovedalo by to o postupnom zväčšovaní 
skupiny komesov v košickej elite. Z rodiny Hannusa Veľkého pritom mohol pochá-
dzať, ako sa ešte spomenie, prinajmenej jeden z neskorších košických richtárov. 

Hermana, syna Obla, zaznamenali okolo roku 1292 na piatom mieste spomedzi 
deviatich košických vyslancov (okrem richtára). Nešlo síce o písomnosť vydanú 
mestskou radou, v akej by sa snáď kládol ešte väčší dôraz na poradie, no uvedený 
fakt predsa poukazuje na okolnosť, že pozícia Oblovcov v košickej elite bola počas 
druhej polovice 13. storočia (ale ešte aj v 14. storočí) nižšia než Samflebenovcov. 
A predstihlo ich aj zopár iných osôb. Prispieť k tomu mohli tiež biologické faktory, 
keďže z decénií okolo prelomu 13. a 14. storočia pochádza, ako sa zdá, podstatne 
viac správ, ktoré vieme priradiť k niekoľkým mužom zo samflebenovského rodu, 
než je zopár známych osôb pochádzajúcich z rodu Oblovcov. 

58  K jeho pôsobeniu v Uhorsku: RÁBIK, Vladimír. Spišský župan Bald(uin) (1290 – 1301) a spoločenské 
pomery na Spiši za vlády posledného Arpádovca. In Studia archaelogica Slovaca mediaevalia. Človek – 
sacrum – prostredie. Levoča : Kláštorisko, 2006, roč. 5, s. 19 – 48.

59  WEISZ, Boglárka. Kamaraispánok az Árpád-korban. In Turul, 2010, roč. 43, č. 3, s. 79 – 80. 
60  1293: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius VIII. Győr – Budapest 1891 (ďalej ako CDP), s. 330, 

č. 274; CDH VI/1, s. 248; 1295: CDP VII, s. 245, č. 200; 1295: WAGNER, Carolus. Analecta Scepusii sacri 
et profani I. Viennae 1774, s. 443, č. 2; 1296: CDP VII, s. 253, č. 208. 

61  Ku komore: PETÁCH, Emil. Dejiny mincovania v Košiciach. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 
1986, s. 28. Pozri tiež: MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 278. 

62  SEDLÁK, Vincent. Regesta diplomatica necnon epistolaria Slovaciae (ďalej ako RDSl) II. Bratislava : 
Veda, 1987, s. 289, č. 636; DL 40 394. 

63  CDP IV, s. 340 – 341, č. 246; LABANC, Vývoj šľachty na Spiši, s. 100. 



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 6-42 / 19

Drahoslav Magdoško
Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370

Gerarda Blonďavého sa pravdepodobne týka zmienka ešte z roku 1347, podľa kto-
rej mohol byť jedným z vtedajších košických prísažných jeho syn, Pavol Gerardi (viď 
príloha). V prípade Hermana, farárovho brata, išlo zase akiste o súrodenca aktuálne-
ho košického farára Arnolda, spomínaného v rokoch 1283 až 1292. Košická obec si 
ho teda vybrala z domáceho poprednejšieho rodu. Vo svetle tohto poznatku nepre-
kvapuje úzka kooperácia mesta s tunajším farárom pri jeho sporoch s niekoľkými 
cirkevnými inštitúciami a hodnostármi,64 dokonca aj za podstúpenia exkomuniká-
cie celej komunity. Pri Kuncovi z Potoka (Sárospatak) a Hencovi z Prešova máme ako 
u jediných uvedený geografický pôvod (susedné stolice Zemplín a Šariš), čo najskôr 
poukazuje na ich prvú generáciu v Košiciach. 

Aspoň časť mužov, možno dokonca všetci, ktorí boli v listine okolo roku 1292 
konkretizovaní skrze mená svojich otcov, reprezentovali teda druhú (výnimočnejšie 
tretiu) generáciu miestnych rodín. Tie tvorili staršie jadro košickej vedúcej vrstvy, 
čo však ešte nevypovedá o „podnikateľskom konzorciu“. U niektorých postačovala 
k identifikácii prezývka. Možno tiež rátať s prítomnosťou nedávnejších prisťahoval-
cov, ktorí v tom období, keď obchodný význam Košíc len priebežne vzrastal, pochá-
dzali najskôr z okolitého regiónu (nepochybne tiež zo Spiša). V 90. rokoch 13. sto-
ročia tu máme prvýkrát dosvedčených ojedinelých držiteľov titulu comes, no nie je 
známe, či ním disponovali už ich predkovia. Takáto skupina sa preto v Košiciach 
utvárala asi postupne, a to vďaka nadobúdaniu vidieckych majetkov, uplatneniu 
v kráľovských službách a možno aj prisťahovaním z iného pôsobiska. Markantným 
je nemecký ráz všetkých dosvedčených mien. 

V tieni magnátskych provincií (cca 1300 – 1343)
Dôsledky úpadku kráľovskej moci, nástupu oligarchie i súperenia o trón v Uhor-
sku na prelome 13. a 14. storočia nemohli obísť Košice, ktoré sa profilovali ako 
ústredné mesto severovýchodu krajiny. Naopak, Košice sa v istých okamihoch stali 
exponovanou súčasťou dobových procesov. Práve revolta košických mešťanov voči 
Omodejovi Abovi a jeho zabitie na jeseň 1311 podnietili mladého panovníka Karola 
I. k likvidácii domény menovaného oligarchu na severovýchode Uhorska, zavŕšenej 
po porážke jeho synov v bitke pri Rozhanovciach (jún 1312).65 Onedlho tu vznikla 
nová provincia pod taktovkou Drugetovcov, tentoraz z povolenia kráľa, ktorá zanik-
la v roku 1343. Podľa historika Attilu Zsoldosa existencia magnátskych domén brz-
dila privilegiálny vývoj Košíc,66 hoci nebránila ich hospodárskemu rozvoju, ktorým 
sa do polovice 14. storočia zaradili medzi popredné obchodné centrá Uhorska.67 
Z tejto etapy, poznačenej politickými hrozbami i ekonomickým rastom, však naďa-
lej poznáme iba fragmentárne zmienky o osobách vo vedení mesta. 

64  MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 137, 140 – 143; MAGDOŠKO, Drahoslav. Kostoly a špitály 
na predmestiach Košíc v stredoveku. In Mesto a dejiny, 2013, roč. 2, č. 2, s. 20 – 22. 

65  Najnovšie: ULIČNÝ, Ferdinand – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Bitka pri Rozhanovciach v kontexte 
slovenských a uhorských dejín. Košice : UPJŠ, 2012.

66  ZSOLDOS, Attila. A Druget-tartomány, 1315 – 1342. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont, 2017, s. 106n.

67  FÜGEDI, Középkori magyar városprivilégiumok, s. 35. 
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Omodej Aba označil v jednom svojom nedatovanom mandáte (najskôr z prvého 
decénia 14. storočia), riešiacom krádež, komesa Hannusa za svojho oficiála, čiže 
poverenca v Košiciach (comitis Honaus, officialis nostri de Cassa).68 To svedčí o mo-
censkom dosahu oligarchu nad mestom. Najpravdepodobnejšie tu išlo o Hannusa, 
syna Herborda, spomínaného predtým ako správcu kráľovskej komory.69 Zmienka 
zároveň poskytuje jediný priamy doklad o podiele člena košickej vedúcej vrstvy na 
obchodovaní, hoci množstvo tovaru, ktoré vtedy ulúpili Hannusovmu obchodníko-
vi, nebolo veľké (dva kone a štyri baly súkna). Nejasnými sú pritom počiatky i úro-
veň vzťahov medzi Omodejom Abom a Košicami, a tým aj Hannusovej roly v nich. 
Podľa väčšiny historiografie menovaný oligarcha ovládal Košice od roku 1304. Ešte 
v tomto roku totiž Košičania so spišskými Sasmi (opäť teda v úzkej spolupráci) 
podporovali iného kandidáta na uhorský trón (českého Václava) než Omodej Aba 
(ten zase Karola z Anjou), voči ktorému aj podnikli vojenský výpad.70 Len Ondrej R. 
Halaga sa snažil preukázať, no vcelku nepresvedčivo, že Košice nikdy nepodľahli 
Omodejovcom.71 Najnovšie podľa Attilu Zsoldosa Košice prirodzene, bez potreby 
donútenia, podliehali Omodejovi ako abovskému županovi. Košická obec mala to-
tiž do 40. rokov 14. storočia disponovať iba nižšou mierou autonómie (hosťovskými 
výsadami), v dôsledku čoho zotrvávala pod vyššou jurisdikciou abovských župa-
nov. Tí preto mohli mať v Košiciach svojho (súdneho a správneho) zástupcu, čiže 
oficiála, pred i po roku 1304, akým by teda bol tiež Hannus.72 Odhliadnuc nateraz 
od problematiky stupňa košickej samosprávy (nižšieho či vyššieho súdnictva) mož-
no upriamiť pozornosť na fakt, že v prípade plného ovládania mesta Omodejom by 
sotva došlo k presunu kráľovskej komory počas 90. rokov 13. storočia práve sem, 
ako aj k autonómnej politickej a vojenskej kooperácii Košíc so Spoločenstvom spiš-
ských Sasov ešte v roku 1304. Okrem toho Omodej Aba zjavne prekročil rámec svo-
jich županských právomocí, či vôbec tých tolerovaných panovníkom. Podľa znenia 
kapitulácie jeho synov z októbra 1311 patrili totiž príjmy z Košíc, Gelnice i celého 
Spiša k ním okupovaným kráľovským majetkom.73 Prijateľnejším je preto výklad 
o bezprostrednejšom pripútaní si Košíc týmto oligarchom niekedy od roku 1304. 
Vzhľadom k absencii pevnej ústrednej vlády i vyhliadok na pomoc kráľa nemuselo 
k tomu azda dôjsť ani priamym dobýjaním, ako sa to prijíma staršou historiogra-
fiou, ale aj prostou rezignáciou.74 

Otáznym je, či post oficiála u Košičana Hannusa musí mať iba jediné vysvetlenie, 
preferované najnovšou historiografiou, podľa ktorého by ako Omodejov poverenec 
predstavoval vyššiu inštanciu voči orgánom mesta. Muža s menom Hannus máme 

68  RDSl I, č. 347, s. 167 (DL 57 971). 
69  Pozri tiež: ZSOLDOS, Attila. Kassa túzsai (Pillanatfelvétel 1311-ből Aba Amadé famíliájáról). In Törté-

nelmi Szemle, 1997, roč. 39, č. 3 – 4, s. 358.
70  VARSIK, Branislav. K boju medzi košickými mešťanmi a Omodejovcami. In Historický sborník SAV, 

1952, roč. 10, s. 224; KRISTÓ, Gyula. A rozgonyi csata. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978, s. 41. 
71  HALAGA, R. Ondrej. Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1993, 

s. 312n.
72  ZSOLDOS, A Druget-tartomány, s. 108. 
73  3 okt. 1311: RDSl I, s. 392, č. 914. 
74  Neznámymi ostávajú, napríklad, taktiež okolnosti ovládnutia Trnavy Matúšom Čákom: LUKAČKA, 

Ján. Trnava a Matúš Čák Trenčiansky. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, 2009, s. 67. 
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totiž predtým doloženého ako správcu kráľovskej komory, ktorú oligarcha nepo-
chybne zabral pre svoje potreby (ako to urobil s ďalšími kráľovskými príjmami). Pri-
rodzenejším by preto bolo vysvetlenie, že Hannus v obmedzenom režime naďalej 
plnil svoje komorské úlohy, avšak už v službách Omodeja, čo viedlo k jeho označe-
niu za oficiála.75 Nešlo by teda o poverenca nad mestskou samosprávou. Vzhľadom 
k širšiemu kontextu musí túto otázku doriešiť špecializovaný výskum. Každopádne, 
pozoruhodným je už samotný fakt, že Omodej Aba nedosadil na príslušný post 
(či už komorský alebo mestský) muža z vlastnej užšej familiarity, ale (ponechal 
v ňom) Košičana, ktorý dovtedy, ak ho správne stotožňujeme, pôsobil v kráľovských 
službách a patril k popredným predstaviteľom tunajšej mestskej komunity.76 V Ko-
šiciach sa teda spočiatku, podľa všetkého, dospelo k istému modus vivendi, akým 
Omodej Aba nedával natoľko ostentatívne najavo svoje postavenie, či už voči meš-
ťanom alebo panovníkovi. Krehké vzťahy sa však vyhrotili po (bližšie nedatovanej) 
Hannusovej smrti, keď jeho Čierny les, ktorý mal prepadnúť kráľovi, zabral oligar-
cha. Ten doň neumožňoval prístup košickým mešťanom, popri čom zintenzívnil 
svoje úsilie o definitívne podriadenie si mesta, ktoré chcel získať od kráľa formou 
donácie.77 Vzrastajúce napätie vyústilo napokon do otvoreného konfliktu. 

Jeden z prvých bodov rezignácie Omodejových synov, spísanej začiatkom ok-
tóbra 1311, predstavoval nárok mesta na užívanie kráľovského Čierneho lesa, čiže 
územia vlastneného kedysi Hannusom. V predchádzajúcom období sa teda Her-
bordova vetva z Košíc vytratila. V auguste 1312 ale kráľa predsa požiadal o konfir-
máciu donácie na Čierny les z roku 1297 istý gelnický mešťan, komes Albert, syn 
Detricha (comes Albertus, filius Detrici, civis de Gulnuchbana), vyzdvihujúc svoje vo-
jenské zásluhy pri obliehaní Šarišského hradu a v bitke pri Rozhanovciach.78 Podľa 
Attilu Zsoldosa daný Albert nemusel pochádzať z mestského prostredia, ale mohlo 
ísť o člena užského rodu z Lastomíra.79 No predsa na jeho košické korene môže po-
ukazovať zmienka z roku 1324, podľa ktorej sa Donč z rodu Bokšovcov sťažoval na 
násilnosť istého Detricha, bývalého člena košickej komunity (Detricum, quondam 
hospitem de Kassa).80 Niektorí príslušníci košickej vyššej vrstvy teda využili svoje 
kontakty so šľachtou a/alebo malé vidiecke majetky k odchodu z mesta a uplatne-
niu sa v zemianskom prostredí. Tento pokus o prevzatie Čierneho lesa nebol však 
úspešným, pričom o komesovi Albertovi z Gelnice chýbajú iné správy.

Pre takmer celú prvú polovicu 14. storočia absentujú súvislejšie menoslovy osôb 
z vedenia Košíc. Sporadické zmienky spomínajú menovite najčastejšie richtára, kto-
rým bol po väčšinu obdobia Arnold. Ten, ako už bolo spomínané, patril k rodu Sam-

75  Takto už VARSIK, K boju medzi košickými mešťanmi , s. 233; HALAGA, Počiatky Košíc, s. 194. Niek-
torí oligarchovia, síce nie Omodej Aba, ustanovili pre správu svojich financií vlastných taverníkov, imi-
tujúc tak dvor kráľa: ZSOLDOS, Attila. Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thirteenth 
and Fourteenth Centuries. In Hungarian Historical Review, 2013, roč. 2, č. 2, s. 227. 

76  Naproti tomu na severozápade Uhorska oligarcha Matúš Čák usadil v ním ovládnutom kráľovskom 
meste Trnava vojenskú posádku s kapitánom, ktorý preňho vyberal miestnu daň: LUKAČKA, Trnava 
a Matúš Čák, s. 67. 

77  Vyplýva to z prvých bodov kapitulácie Omodejovcov. 3 okt. 1311: RDSl I, s. 392, č. 914. 
78  RDSl I, s. 441; č. 1033. 
79  ZSOLDOS, Kassa túzsai, s. 358.
80  (pred) 8 júl. 1324: AOkl VIII, s. 172, č. 338 (DL 57 268). 
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flebenovcov, keď po bratovi Volkwinovi prevzal nielen Vyšné Košice, ale aj pomyselný 
predpoklad na košický richtársky post. Keďže zrejme nebol synom Herborda, tak 
niečo o jeho pôvode by mohli naznačovať dve listiny z rokov 1316 a 1321. V nich sa 
zmieňuje Košičan Arnold, syn Tyla, ako manžel Irumtrud, dcéry košického mešťana 
Herricha a Margaréty, sestry šľachtica Jána z Hrhova.81 Ani jedna z oboch správ ale 
neuviedla tohto Arnolda výslovne ako richtára či Samflebenovca.

Richtár Arnold vystupoval v mene mesta dokázateľne od druhého desaťročia 
14. storočia pri hraničných sporoch so susedmi,82 ďalších súdnych prípadoch,83 kon-
firmáciách privilégií u kráľa84 aj v samotných mestských listinách.85 Zachoval sa tiež 
jeho nedatovaný list, v ktorom zmieňuje svojho (ďalšieho) brata Demetera.86 Ostáva 
otáznym, či Arnold bol richtárom už v roku 1307, ako to hlásajú štatúty košického 
kožušníckeho cechu, zachované v odpise z roku 1448.87 Každopádne, v jeho osobe 
máme doloženého najdlhšie pôsobiaceho richtára stredovekých Košíc. No napriek 
takejto dominancii nezastával daný post permanentne, keďže v roku 1324 sa ako 
košický richtár spomína istý Mikuláš a spoločne s ním Arnold ako bývalý richtár.88 
Richtárska funkcia teda nebola košickou mestskou obcou a jej elitou ani len neofi-
ciálne ponímaná ako doživotná či prináležiaca jednej rodine.

Dlhoročné Arnoldovo richtárstvo napovedá, že išlo o výraznú osobnosť, člove-
ka, ktorý si mohol získať podporu mestskej komunity aj vďaka svojmu konaniu 
v dobe náročnej na politické rozhodnutia. Jeho kontakty presahovali rámec Košíc. 
Keď v roku 1317 kráľ Karol I. nariadil revíziu majetkov popredného spišského rodu 
pánov z Hrhova, za svedkov určil svojich verných šľachticov-bojovníkov Filipa Dru-
geta a Mikča Ákoša, ako aj košického richtára Arnolda.89 Ten zjavne požíval panov-
níkovu dôveru, zrejme podporovanú znalosťou pomerov na Spiši. Neprekvapuje 
preto, že neskôr vystupuje už v istých súvislostiach s Drugetovcami, nespornými 
zástupcami panovníka na severovýchode Uhorska. V roku 1332 palatín Ján Dru-
get poveril komesov košického richtára Arnolda a Štefana z Perína, ako svojich 
ľudí, aby dosvedčili riešenie sporu ohľadom lesa v Miloji na Spiši,90 patriacom rov-
nomennému rodu. Ten bol spríbuznený (opäť) so šľachticmi z Hrhova.91 Už skôr, 
v testamente z roku 1330, pamätal Viliam Druget aj na Arnolda, ktorý sa kedysi stal 

81  18. sept. 1316: AO I, s. 401 – 402, č. 362; RDSl II, s. 71 – 72, č. 114; 12. apr. 1321: RDSl II, s. 289, č. 636. 
82  1317: RDSl II, s. 140, č. 284. 
83  RDSl II, s. 278, č. 608 (tu r. 1320 – 1330); DF 254 219 (tu r. 1314 – 1319). 
84  2. júl 1323: RDSl II, s. 438, č. 1006. 
85  30. apr. 1321: RDSl II, s. 292, č. 645.
86  RDSl II, s. 244, č. 532 (tu r. 1307 – 1309); DL 57 986 (tu r. 1317 – 1320). Neskoršie vročenie sa javí byť 

pravdepodobnejším, keďže roku 1317 sa spomína košický vyslanec (najskôr prísažný) Demeter: AMK, 
TA, Supp. Schramiana, č. 19 174. 

87  Slovenská edícia považuje text listiny za v princípe pravý, maďarská zase za pochybný: RDSl I, s. 224, 
č. 486; AOkl II, s. 88, č. 189.

88  „…Nicolaus, iudex de Cassa, Arnoldus, quondam iudex de eadem, item Falkus et Petrus, filius Samphledii, 
iurati, necnon dominus Jacobus, plebanus eiusdem civitatis…“ 1324 aug. 31: AMK, Supp. Schramiana, 
č. 19 174; AMK, TA, Dominium, M – Miszlóka&Tökes, č. 2 (AOkl VIII, s. 198, č. 389). 

89  3. aug. 1317: RDSl II, s. 110, č. 214. 
90  DL 74 793.
91  LABANC, Vývoj šľachty na Spiši, s. 52 – 53. 



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 6-42 / 23

Drahoslav Magdoško
Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370

ručiteľom pri magnátovom dlhu 116 hrivien striebra.92 Poukazuje to na osobné kon-
takty oboch mužov, možno aj služby (familiaritu) Arnolda voči Drugetovi, a popri 
tom na nemalý richtárov majetok, o ktorom sa však (až na Vyšné Košice) z prame-
ňov nedozvedáme. Takéto styky pritom ešte nemusia znamenať, že by Arnold bol 
priamo poverencom Drugetovcov na košickom richtárskom poste. Vždy totiž vy-
stupoval ako predstavený mestskej obce, keď predsa len nezastával funkciu richtára 
permanentne. O prestíži svetských i cirkevných osôb na čelných postoch košickej 
samosprávy inak vypovedá tiež fakt, že svedkom spísania poslednej vôle Viliama 
Drugeta bol popri predstavených troch blízkych kláštorov jediný farár, a to košický 
Jakub.93 Zmienka o Arnoldovi v danom testamente zároveň kontrastuje s tým, ako 
Viliam súdil, kvôli sprenevereniu sa funkciám, levočského richtára, ktorému odňal 
isté veci, a richtára Gelnice, ktorého dokonca nechal popraviť. Historiografia v tom 
vidí odkaz na rozsiahle právomoci Drugetovcov v ich provincii,94 hoci Viliam sa 
(aspoň v jednom prípade) odvolával na príkaz kráľa (ex mandato regio).

Reputácia košickej mestskej rady a jej richtára sa odzrkadlili v ďalších prípadoch 
mimo vlastnej komunity, v ktorých mestské orgány vystupovali ako svedkovia rie-
šenia sporov okolitej šľachty a cirkevných predstaviteľov. Akiste tomu napomohli 
vidiecke majetky niektorých košických predstaviteľov a ich manželstvá so šľach-
tičnými, vďaka ktorým tu mestský a šľachtický svet nestáli v protiklade. Už roku 
1303 sa mali dva sváriace sa šľachtické rody zmieriť práve v Košiciach, síce ešte bez 
súčinnosti s richtárom a radou.95 No v roku 1321 práve richtár Arnold s prísažnými 
dosvedčili urovnanie sporu (skrze arbitrov) o česť istej zemianky a jej detí.96 V roku 
1343 zase košický farár Jakub a richtár Arnold potvrdili svojou listinou dohodu, ku 
ktorej pred nimi dospeli jasovský prepošt a krasňanský opát ohľadom sporného 
vlastníctva (dnes už zaniknutej) dediny *Župča.97 Farár Jakub a mesto Košice vy-
stupovali ako svedkovia aj v roku 1345 pri overovaní majetkov šľachticov z Micha-
loviec, patriacich k ich hradom vo Vinnom a Michalovciach.98 Napokon previaza-
nosť Košíc so zemepanským okolím dosvedčuje tiež vlastníctvo niekoľkých domov 
v centre mesta zemanmi z blízkych stolíc.99

Posledná zmienka o Arnoldovi z roku 1357 takisto vypovedá o jeho stykoch 
s miestnou šľachtou, naviazanou kedysi na Drugetovcov. V odpise dokladujúcom 

92  CDH VIII/3, s. 509, č. 221; ZSOLDOS, A Druget-tartomány, s. 184. 
93  Jakub patril k zemianskemu rodu zo zaniknutej spišskej dediny *Štefkovce, ktorého členovia dosiahli 

pozoruhodnú kariéru v cirkevnej i svetskej sfére: LABANC, Peter. Spiš – Visegrád – Dăbâca – Zagreb 
– Kalocsa – Napoli: Career Paths of a Family of the Lower Hungarian Nobility in the Thirteenth to 
Fifteenth Centuries. In Annales Universitatis Apuliensis. Series Historica, 2016, roč. 20, č. 1, s. 61 – 71; 
ZSOLDOS, A Druget-tartomány, s. 109. Jeho otca komesa Hannusa, ktorý skonal pred rokom 1301, 
netreba stotožňovať s rovnomenným správcom košickej komory, ako sa to domnieval HALAGA, Po-
čiatky Košíc, s. 198. 

94  ZSOLDOS, A Druget-tartomány, s. 104 – 105. 
95  (pred) 2. jún 1303: RDSl I, s. 114, č. 207. 
96  30. apr. 1321: RDSl II, s. 292 – 293, č. 645; AO I, s. 608 – 609, č. 553. 
97  3. júl 1343: AOkl XXVII, s. 287, č. 448 (DF 232 784). O tomto dlhšom spore: VARSIK, Osídlenie Košickej 

kotliny I., s. 301. 
98  6. jan. 1345: NAGY, Gyula. A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára I. Budapest 1887, 

s. 184, č. 98. 
99  13. jan. 1336: DL 89 274 (bez lokalizácie); 28. apr. 1385: DL 97 797 (Hnilná ulica). 
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dávnejšie nadobudnutie zemplínskej dediny Slivník totiž zeman Ján z Vizsoly, zva-
ný Fűzeri, označil už nebohého košického richtára Arnolda dokonca za svojho du-
chovného otca, čiže najskôr krstného otca, u ktorého ponechával príslušnú listinu 
s ďalšími vecami v úschove. Tie v meste zostali až do nedávneho požiaru.100 Arnold 
ale musel skonať dávnejšie predtým, medzi júlom 1343101 a februárom 1347,102 keď 
sa takisto spomenul len ako bývalý richtár a niekdajší vlastník Vyšných Košíc. Pre-
chod tohto majetku do rúk Juraja a Jakuba Samflebenovcov, synov Petra, naznaču-
je, že Arnold nemal priamych dedičov, takže pomyselnú štafetu samflebenovského 
rodu v Košiciach prevzala ďalšia vetva. 

Istého Mikuláša zaznamenala na poste richtára Košíc jediná zmienka z roku 
1324.103 Nie tak dávno predtým spišský šľachtic Ján z Hrhova, ktorý nemal synov, 
odkázal svoje majetkové podiely vo Vojňanoch na Spiši príbuzným, keď štvrtinu 
z nich daroval trom neteriam, dcéram svojej sestry Margaréty, manželky košické-
ho mešťana Herricha.104 Všetky sa aj vydali za košických mešťanov. Prvá z nich, 
takisto Margaréta, mala za manžela Mikuláša zvaného Fulgazzer (podľa Hnilnej 
ulice v meste), syna Štefana, druhá Irumtrud bola vydaná za Arnolda, syna Tyla, 
napokon tretia Katarína sa vydala až po uvedenom roku (ale pred rokom 1321), a to 
za Mikuláša, syna Hannusa Veľkého. Spoločné vlastníctvo sa zrejme ukázalo byť 
nepraktickým, keďže o päť rokov neskôr Košičania Mikuláš, Arnold a ďalší Mikuláš 
predali príslušný majetok spišskému šľachticovi Eugenovi za 32 hrivien striebra.105 
Možno teda, že košický richtár Mikuláš z roku 1324 bol synom Štefana alebo skôr 
Hannusa Veľkého, ktorý sa už okolo roku 1292 zmienil medzi košickými vyslan-
cami (prísažnými). Manželstvo Košičana Herricha a Margaréty pritom vypovedá 
o kontaktoch popredných košických mešťanov so spišskými Sasmi, aké sa neob-
medzovali iba na mestské prostredie, ale smerovali aj k tomu šľachtickému. Páni 
z Hrhova, vtedy najvýznamnejší spišský rod,106 mali nemecký pôvod a úzke väzby 
na miestnu saskú komunitu, čo nepochybne uľahčovalo takéto spoločenské snahy 
zo strany čelných Košičanov. 

Niektoré ďalšie skromné zmienky napovedajú, že prinajmenej časť vedúcich postov 
košickej samosprávy ostávala počas prvej polovice 14. storočia v rukách potomkov či 
príbuzných mužov zastávajúcich príslušné funkcie už koncom 13. storočia. V roku 1317 
vystupovali ako mestskí zástupcovia, najskôr prísažní, Obl (Obul), Philkenus a Deme-
ter.107 Týmto Oblovcom bol azda Ján, spomínaný v polovici 14. storočia. Druhým me-
novaným mohol byť istý Volkwin, prípadne Falkus. Napokon tretieho z nich by sme 

100  „…ipse olym apud comitem Arnoldum, quondam similiter iudicem de Cassa, patrem suum spiritualem, 
commisisset ad servandum…“ AMK, TA, Dominium, N – Szilvás-Újfalu, č. 1. Jánov predok, komes 
Michal, bol familiárom Drugetovcov, zastávajúcim v 20. rokoch 14. storočia post kastelána abovského 
hradu Fűzér: ZSOLDOS, A Druget-tartomány, s. 117, 149, 243.

101  3. júl 1343: AOkl XXVII, s. 287, č. 448. 
102  Pozri pozn. č. 37. 
103  31. aug. 1324: AOkl VIII, s. 198, č. 389 (AMK, Supp. Schramiana, č. 19 174; AMK, TA, Dominium, 

M – Miszlóka&Tökes, č. 2). 
104  18. sept. 1316: AO I, s. 401 – 402, č. 362; RDSl II, s. 71 – 72, č. 114. 
105  12. apr. 1321: RDSl II, s. 289, č. 636.
106  LABANC, Vývoj šľachty na Spiši, s. 43 – 64.
107  AMK, Supp. Schramiana, č. 19 174. 
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mohli stotožniť s bratom richtára Arnolda.108 V roku 1324 boli zase košickými prísaž-
nými Falkus a Peter, syn Samflebena (filius Samphledii, tiež Seffredi, Sanfredi).109 

Rozmach mesta (cca 1347 – cca 1370)
Košice predstavujú ukážkový príklad mesta, ktoré rozvoj uhorského diaľkového ob-
chodu v polovici 14. storočia110 katapultoval do samého popredia celokrajinského 
mestského vývoja. Právny rámec takéhoto progresu poskytli Košiciam viaceré výsa-
dy zo 40. rokov 14. storočia. Išlo najmä o doslovné prepisy niekoľkých budínskych 
výsadných listín, ale aj iných práv Budína, zahrnutých do košických privilégií z júla 
a októbra 1347.111 Ďalšie hospodárske zvýhodnenia nasledovali v 60. rokoch 14. sto-
ročia.112 Etapa priam expresného nadobúdania výsad akoby vyvrcholila v roku 1369, 
keď kráľ vydal Košiciam erbovú listinu, najstaršiu svojho druhu (udelenú mestu) 
v Európe.113 Až sa týmto natíska dojem o ctižiadostivej snahe vedenia Košíc nielen 
dostihnúť, ale v istom ohľade, aspoň formou prestíže, výraznejšie prekonať dovtedy 
najpoprednejšie uhorské mestá.

O niektorých zmenách v dobovej košickej elite napovedá už viackrát spomína-
ná dohoda mestskej rady s Jurajom a Jakubom Samflebenovcami z februára 1347, 
podľa ktorej susedné Vyšné Košice prešli do spoločného vlastníctva pôvodných 
majiteľov i mesta. Mestská komunita a jej predstavitelia mali totiž záujem o rozvoj 
vinohradníctva, pre ktoré existovali na časti vyšnokošických svahov priaznivé pod-
mienky. Poplatky z tamojších (potenciálnych) viníc mali odvtedy prináležať mestu, 
no súkromné pozemky pôvodných majiteľov ostali vyňaté spod zdaňovania.114 Ne-
prehliadnuteľným je, že podmienky pre takúto transakciu dozreli až za richtárstva 
istého Alberta, čiže po skone richtára Arnolda, zastávajúceho kedysi v Košiciach 
obzvlášť význačné postavenie. Arnoldovi príbuzní Juraj a Jakub, synovia Petra, ne-
mali natoľko suverénnu pozíciu a pristúpili na kompromis. Dôležitú rolu či priamo 
iniciatívu tu mohli zohrať niektoré nové osobnosti košickej vedúcej vrstvy (o akých 
ešte bude reč), ktoré mali záujem o rozvoj miestneho podnikania. Avšak účel danej 
dohody netreba ani preceňovať. Nešlo ňou, aspoň primárne, o oslabenie pozícií 
Samflebenovcov, hoci to mohlo byť jedným z jej dôsledkov. Tí nedokázali vo Vyš-
ných Košiciach založiť stabilnú dedinu, mali tam len majer, takže je pochopiteľ-

108  Pozri pozn. č. 86. 
109  Pozri pozn. č. 88. 
110  Komplexne k vývoju hospodárstva v Uhorsku: LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs – SZABÓ, 

Péter – VADAS, András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden – Boston : Brill, 2018. 
111  28. júl 1347: VMMSl, s. 147 – 149, č. 188; 1347 okt. 18: VMMSl, s. 154 – 155, č. 193. K obsahu : ZSOLDOS, 

Attila. Cesta Košíc po udelenie výsad v roku 1347. In HAJDUOVÁ, Mária – BARTOŠ, Martin (eds.). 
Košice v súradniciach európskych dejín. Košice : Mesto Košice, Archív mesta Košice, 2014, s. 49 – 63; 
MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 42 – 44. 

112  K obchodu stredovekých Košíc najpodrobnejšie: HALAGA, R. Ondrej. Košice – Balt I. Výroba a obchod 
v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275 – 1526). Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 
1975. Ďalšie aspekty: WEISZ, Boglárka. Právne pozadie obchodného života Košíc. In HAJDUOVÁ, 
Mária – BARTOŠ, Martin (eds.). Košice v súradniciach európskych dejín. Košice : Mesto Košice, Archív 
mesta Košice, 2014, s. 110 – 126.

113  NOVÁK, Jozef. Slovenské mestské a obecné erby. Martin : Osveta, 1972, s. 40 – 43; VRTEĽ, Ladislav. 
Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica slovenská, 2003, s. 94 – 96. 

114  MAGDOŠKO, Vyšné Košice, s. 69n. 
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né, že priľahlé územie lákalo obyvateľov rastúceho mesta i samotnú mestskú radu 
k jeho využitiu. Juraj a Jakub sa teda vzdali výlučného vlastníctva svojej jedinečnej 
majetkovej opory v susedstve mesta akiste len pod tlakom mestskej komunity, resp. 
kolegov z jej elity, no v konečnom dôsledku môžeme veriť nástojčivým slovám listi-
ny, podľa ktorých výsledok smeroval k svornosti a prospechu celej obce.115 

Príslušný dokument z februára 1347 poskytuje zároveň prvý nepochybný 
a (takmer) úplný menoslov vedenia Košíc, richtára s jedenástimi prísažnými (viď 
príloha). Chýbajúcim členom rady bol najskôr Juraj Samfleben, ako druhá strana 
vtedy spísanej dohody, ktorý sa onedlho stal richtárom. Samflebenovci teda ne-
stratili svoje popredné postavenie v košickej elite. No zjavne poklesla početnosť ich 
príslušníkov, pretože počas tretej štvrtiny 14. storočia bol spomedzi nich aktívnym 
v mestskej správe iba Juraj. 

Už spomínaný richtár Albert zastával čelný mestský post najmä v druhej polovici 
40. rokov a potom počas 60. rokov 14. storočia (viď príloha). Keďže jeho „súpútnik“ 
Juraj Samfleben, s ktorým sa fakticky striedal v richtárskej funkcii, sa až do roku 
1370 zmieňuje ako bývalý richtár,116 je celkom možné, že Albert stál na špici košickej 
samosprávy ešte v roku 1369, keď mesto získalo erbovú listinu. Nepoznáme síce kon-
krétneho človeka, ktorý v Košiciach prišiel s ideou požiadať kráľa o vystavenie erbu 
na (novší) spôsob šľachticov, ale je príznačným, že v dobovej elite mesta pretrvávali 
práve niekoľkí muži s titulom komes. Akurát oni sa stávali richtármi i mestskými 
vyslancami pri závažnejších žiadostiach predkladaných kráľovi. Prvú košickú erbovú 
listinu preto od panovníka osobne vyžiadali, podľa všetkého, Košičania, ktorí sami 
mali blízko k šľachtickému prostrediu. To nám aspoň trochu poodkrýva pozadie toh-
to počinu. Nemusí byť bez významu, že s následným vymiznutím takýchto rodín 
a titulu comes v košickom prostredí sa stráca aj snaha o doriešenie vzhľadu udeleného 
erbu. K nemu sa predstavitelia košickej vedúcej vrstvy vrátili až v 15. storočí.

Taktiež richtára Alberta kráľ raz požiadal o službu, keď mal s košickým farárom 
určiť podiel troch šarišských kráľovských miest na ich spoločne odvádzanej dani 
(1347). To jasne signalizuje popredné postavenie Košíc v širšom regióne, ako aj mie-
ru dôvery panovníka voči košickým predstaviteľom. Iná kráľovská listina (s mest-
skými výsadami) zase Alberta titulovala ako komesa (1361). Nepoznáme však jeho 
rodinný pôvod, keď sa dá akurát usúdiť, že nepatril k Samflebenovcom, ani k Ob-
lovcom. Jednak sa totiž nezmienil medzi samflebenovskými dedičmi Vyšných Ko-
šíc, jednak Oblovci mali počas 40. rokoch 14. storočia jedného až dvoch zástupcov 
v mestskej rade, takže je nepravdepodobným, že by zastávali ďalší post. Nepotvrde-
nou, no prirodzenou úvahou ostáva, či Albert nebol potomkom niekdajšieho rich-
tára Mikuláša. Každopádne, v Košiciach 14. storočia zjavne existoval úzky elitnejší 
kruh dvoch či niekoľkých najprominentnejších rodov, z ktorých pochádzali tunajší 
richtári. Čo sa týka majetkov, možno práve Albertovi by sa dala pririeknuť vinica 
v Sárospataku, ktorú v roku 1356 vlastnil istý rovnomenný Košičan.117 O dvadsaťro-

115  „…cum bonum sit et commodum habitare fratres in unum… pro fruitione et usu universaliter omnium con-
civium nostrorum, tam pauperum, quam divitum… pro gloria et honore civitatis…“ OSVÁTH, Adalékok 
Kassa város, s. 199 – 200. 

116  5. apr. 1363: DL 60 292; 7. sept. 1366: DL 83 306; 21. dec. 1367: DL 83 310; 2. mar. 1370: DL 83 322.
117  30. jún 1356: AOkl XL, s. 253, č. 386 (DF 219 468).
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čie neskôr, roku 1378, zase košický mešťan Mikuláš, syn Alberta, ktorý inak nebol 
členom mestskej rady, predal svoj podiel (devätinu) Horného mlyna, ležiaceho pri 
košických hradbách.118 Aj tu chýba explicitné stotožnenie s richtárom Albertom. Ten 
pravdepodobne skonal práve počas 70. rokov 14. storočia, keďže v mestskej listine 
z roku 1382 sa spomína lúka tohto bývalého richtára, ležiaca v košickom chotári.119 

Komes Hannus Weidner bol podľa narácií privilégií z júla a októbra 1347 tým 
mužom, ktorý v mene košickej obce požiadal kráľa o udelenie budínskych výsad. 
Uvádza sa v nich súčasne ako košický aj budínsky mešťan.120 Akiste teda zohral 
zásadnú úlohu nielen ako vyslanec, ale už krátko predtým pri zrode samotnej myš-
lienky prevzatia budínskych výsad Košicami.121 Tento Budínčan sa zjavne rýchlo 
a úspešne etabloval v Košiciach, najskôr práve ako presadzovateľ nových podnika-
vých zámerov, ktoré našli podporu tiež u panovníka. 

Weidnerovci patrili k starým rodom Budína, zastávajúcim na prelome 13. a 14. sto-
ročia post v mestskej rade.122 Hannus vlastnil nehnuteľnosti v meste i na vidieku. 
Jeho manželka Margaréta, dcéra Jána, niekdajšieho budínskeho rektora a mošon-
ského župana, skonala asi krátko po spísaní testamentu z roku 1343.123 V lete 1346 
Hannus previedol viaceré majetky na dcéru Katarínu po jej svadbe s Mikulášom, 
synom kráľovského dverníka Töttösa z Becse.124 Zrejme nešlo iba o obvenenie, ale 
vôbec o vysporiadanie sa s budínskymi majetkami v čase, kedy Hannus rátal s pre-
sunom svojich aktivít do Košíc. S tými ho museli spájať väzby ešte pred rokom 
1347, po ktorom sa spomína už len ako košický mešťan. Podľa historika Attilu Zsol-
dosa mohol pritom blízky vzťah Hannusa k severovýchodu Uhorska, konkrétne 
ku Košiciam, prameniť z príbuzenstva s Drugetovcami. Svokrom palatína Filipa 
Drugeta bol totiž istý budínsky mešťan Mikuláš, akých začiatkom 14. storočia žilo 
v Budíne viacero, medzi nimi taktiež Hannusov otec.125 No, ako uvidíme, Hannus 
nebol jediným Budínčanom prisťahovaným do Košíc, čo zase podporuje mienku, 
že hlavný motív jeho konania predstavovali predsa len obchodné záujmy.126 Násled-
ne ostával agilným členom košickej mestskej rady. V roku 1352 dosiahol pre Košice 
ďalšie výsady či ich konfirmácie, ako aj odpis dohody ohľadom vyšnokošického 
majetku (viď príloha). Budín vtedy mohol navštíviť tiež zo súkromných dôvodov. 
V pozícii vyslanca už ale nevystupoval sám, ale spoločne s Jurajom Samflebenom, 
ktorého meno zvyčajne zaznamenávali pred tým Hannusovým. V podstate sa tým 
manifestovala symbióza nového i starého prúdu v košickej elite, keď sa predsa ne-

118  15. mar. 1378: AMK, Coll. Schwartzenbachiana, č. 8. 
119  AMK, TA, C – Ecclesia, č. 5. 
120  28. júl 1347: VMMSl, s. 147 – 149, č. 188; s. 150, č. 189; s. 151, č. 190, 18. okt. 1347: VMMSl, s. 154 – 155, 

č. 193. 
121  ZSOLDOS, Cesta Košíc, s. 58. 
122  KUBINYI, A budai német patriciátus, s. 225; RADY, C. Martyn. Medieval Buda: A study of municipal 

government and jurisdiction in the Kingdom of Hungary. New York : East European Monographs, 1985, 
s. 169 – 170. 

123  20 apr. 1343: VÉGH, András. Buda város középkori helyrajza II. Budapest : Budapesti Történeti Múze-
um, 2008, s. 29, č. 29 (DL 87 195). 

124  16. jún 1346: AOkl XXX, s. 281, č. 455; 24. júl 1346: AOkl XXX, s. 327, č. 544.
125  ZSOLDOS, Cesta Košíc, s. 56 – 58.
126  Takto KUBINYI, A budai német patriciátus, s. 225.
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spochybňovalo prioritné postavenie pôvodných rodín. Hannus sa totiž zmieňuje 
iba ako košický prísažný, nie richtár. Po roku 1352 o ňom niet správ, akiste skonal 
bez mužského potomka.127

Taktiež Ján Obl, asi Oblov vnuk, sa stával mestským vyslancom,128 a to spoločne 
so synom Jakubom.129 Začiatkom 40. rokov 14. storočia Ján odkúpil od šľachticov 
z Hrhova (dnes zaniknutú) *Bulmanovu Ves na Spiši.130 Odvtedy v prameňoch vy-
stupuje jeho syn Jakub, ktorý už roku 1343 dosvedčoval dohodu medzi predstavený-
mi kláštorov z Jasova a Krásnej.131 V pozícii prísažného (a vyslanca) sa spomína ešte 
začiatkom 60. rokov 14. storočia, kedy ho kráľ tituloval ako komesa.132 Podľa listiny 
z roku 1357 mal Jakub, syn Jána (comes Jacobus, filius comitis Johannis generis Obool 
de Cassa), pravdepodobne už nebohého, za manželku Margarétu, dcéru Štefana 
z Hrhova. Skrze ňu vlastnil viaceré, síce nemenované majetkové podiely na Spiši. 
Čiastku príslušných majetkov, konkrétne dedinu Jánovce, predal šľachticovi Petrovi 
zo Svinej za 90 zlatých.133 Zároveň sa tu spomenula Jakubova dcéra, podľa matky ta-
kisto Margaréta, jeho jediný prameňmi doložený potomok. Uvedené zmienky teda 
vypovedajú o pretrvávajúcej majetnosti i prominentnej reputácii Oblovcov nielen 
v košickej komunite, ale aj mimo mesta. Napriek tomu absentuje doklad, že by 
niektorý z nich zastával post richtára.

Otáznym je, či môžeme s Jakubom Oblom stotožniť Jakuba, syna Ivana. 
V dobových písomnostiach dochádzalo k zámene týchto mien, pričom obaja 
Oblovci spoločne vystupovali v záležitostiach mesta, čo podporuje mienku, že 
súčasne zastávali posty vo vedení samosprávy. Na strane druhej je ale zvláštnym, 
prečo by natoľko varioval zápis krstného mena Jána Obla v tej istej listine. 
O príslušnom Jakubovi, pritom takisto komesovi, sa dozvedáme ešte k roku 1377 
(Jacobus comes, filius Iwanusche), keď mestskej rade oznámil predaj troch lánov 
svojich polí, ležiacich v košickom chotári, istému Heinkovi zo susednej dediny 
Byster.134 Týmto sa naposledy spomenul titul komes v košických písomnostiach. Ak 
skutočne išlo o Oblovca, tak predmetná listina poskytuje zároveň poslednú správu 
o danej rodine v Košiciach. 

Prítomnosť Seidlina Magerdorfera v košickej mestskej rade preukazuje, že prevza-
tie budínskych výsad Košicami nevyplynulo len z prisťahovania sa jediného muža, 
Hannusa Weidnera. Magerdorferovci, významná budínska rodina, sa spomínajú 
ako tamojší prísažní počas prvej polovice 14. storočia. Začiatkom 40. rokov daný 
post zastával Jenslin, no potom až v 50. rokoch Mikuláš, syn Seidlina.135 Pauzu teda 
najskôr spôsobilo presťahovanie sa hlavného predstaviteľa Magerdorferovcov, Se-

127  KUBINYI, A budai német patriciátus, s. 225. 
128  8. jún 1349: AOkl XXXIII, s. 215, č. 419. 
129  21. máj 1344: VMMSl, s. 140, č. 173 (pred taverníkom). Akiste obaja predstúpili aj pred kráľa ešte deň 

predtým s inou žiadosťou v mene mesta: 20. máj 1344: VMMSl, s. 139, č. 172. 
130  25. febr. 1343: AOkl XXVII, s. 88, č. 74 (DL 3447). 
131  3. júl 1343: AOkl XXVII, s. 287, č. 448. 
132  9. aug. 1361: AMK, TA, Depositorium, č. 2 (CDH IX/3, s. 241, č. 94). 
133  25. júl 1357: DL 70 176. 
134  23. dec. 1377: AMK, Coll. Schwartzenbachiana, č. 5. 
135  KUBINYI, A budai német patriciátus, s. 224; RADY, Medieval Buda, s. 169 – 170.
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idlina, do Košíc. Časom jeho pozíciu v Budíne prevzal syn.136 Nezodpovedateľnou 
úvahou inak zostáva, či sa vtedy v Košiciach nemohlo usadiť dokonca viac osôb 
z Budína, než len dvaja po mene známi, ktorí sa presadili v mestskej rade. Na roz-
diel od Hannusa Weidnera mal Seidlin Magerdorfer mužských potomkov, ktorí 
pretrvali istý čas v Budíne i Košiciach. Začiatkom 80. rokov 14. storočia sa me-
dzi košickými prísažnými zmieňuje Štefan Magerdorfer (Mayerderf, Magordorfer, 
Magirdorf),137 ktorého (či jeho menovca) zaznamenali ešte zápisy mestskej knihy 
z prelomu 14. a 15. storočia.138 Neskôr sa medzi členmi košickej vedúcej vrstvy ne-
stretávame s takýmto priezviskom.

Niektorí košickí prísažní z roku 1347 sa zmieňujú aj v nasledujúcich rokoch ako 
zástupcovia mesta, no bez podrobností (viď príloha). Akurát Pavol Gerardi bol najskôr 
synom niekdajšieho prísažného Gerarda Blonďavého (okolo roku 1292), takže v ko-
šickej politickej elite mohli pretrvávať ďalšie rodiny z 13. storočia, ktoré však nemali 
až také majetkové a manželské väzby siahajúce mimo mesta, aké by viedli k vzniku 
písomných správ. V prípade Jordana z rodu Rotharda išlo o predstaviteľa prinajmenej 
tretej (košickej?) generácie. Občasne sa už pritom objavujú správy o Košičanoch, kto-
rých síce nemáme dosvedčených ako členov mestskej rady, ale o ich vyššom sociál-
nom statuse napovedajú manželstvá so šľachtičnými. Napríklad Helbrand (Hyldbran-
dus), otec Hanka a Juraja,139 bol podľa zmienky z roku 1360 (tu Herbrandus) ženatý 
s Margarétou, pravdepodobne sestrou Petra, zvaného Pohárnik,140 abovského župa-
na z rokov 1344 až 1360.141 Mešťan Peter Blonďavý (Petrus dictus Zeuke), vystupujúci 
v 50. až 60. rokoch aj ako právny zástupca niektorých šľachticov,142 mal za manželku 
Katarínu, dcéru Konráda z Hrhova.143 Zo sociálneho a majetkového hľadiska bola teda 
košická vedúca vrstva akiste širšia a vnútorne konzistentnejšia, než by o tom vypove-
dali iba správy o osobách s dosvedčeným titulom comes. 

V menoslovoch mestského vedenia zo 70. a 80. rokov 14. storočia nachádzame 
len dvoch mužov z predchádzajúcich decénií. Jedným z nich bol spomínaný Štefan 
Magerdorfer, druhým zase Juraj Samfleben. Juraj s bratom Jakubom, synovia Petra, 
syna Samflebena, sa spomínajú od roku 1347, keď mestu odovzdali Vyšné Košice. 

136  Tento rod začal svoju kariéru v uhorskom mestskom prostredí ešte pred polovicou 13. storočia, prvotne 
v Trnave, kde jeho miestna vetva fakticky ovládala richtársky úrad do polovice 14. storočia: RÁBIK, 
Vladimír. Mestská kniha príjmov Trnavskej farnosti sv. Mikuláša z roku 1495. Trnava : FF TU, 2006, s. 21n. 

137  25. jún 1380: DL 6712; 9. okt. 1382: AMK, TA, Dominium, M – Miszlóka&Tőkes, č. 3; 13. febr. 1383: 
DF 258 912; 20. dec. 1383: AMK, Coll. Schwartzenbachiana, č. 9. Do úvahy by tiež prichádzal súvis 
priezviska Magerdorfer so Židovym Potokom, ležiacim pri Drienove neďaleko Košíc. Takto: RÁBIK, 
Nemecké osídlenie, s. 227. Už skôr doložené krstné meno Seidlina ale poukazuje na budínskych Ma-
gerdorferovcov. 

138  HALAGA, R. Ondrej. Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis 1393 – 1405. Das älteste Kaschauer Stadtbuch. 
München : Oldenbourg Verlag, 1994, s. 406 (menný register). 

139  Máj – jún 1351: AMK, TA, Possessiorum, T – Jeszeney, č. 17 – 19. 
140  Ten jej mal vyplatiť dedičnú ženskú výbavu. 8. nov. 1360: DL 64 058. 
141  ENGEL, Pál. Magyarországi világi archontológiája (1301 – 1457) I. In Arcanum DVD – Kőnyvtár IV: 

családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest 2003. 
142  VÉGHELY, Dezső – NAGY, Imre. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb agának okmánytára III. 

Pestini 1872 (ďalej ako ZICHY), č. 55, 80, 146, 152, 166, 193.
143  V septembri 1379 uvádzaná už ako vdova: IVÁNYI, Béla. A márkusfalvi Máriássy család levéltára I. 

Lőcse 1917, s. 40, č. 105.
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Tým sa ale neukončilo popredné postavenie tejto rodiny v košickej elite. Juraj je totiž 
dosvedčený ako niekoľkonásobný richtár po polovici 14. storočia, následne ešte za-
čiatkom 70. rokov (viď príloha). V 60. rokoch sa viackrát zmienil ako bývalý richtár,144 
keď zaiste ostával popredným členom mestskej rady, o čom napovedá jeho účasť na 
mestských posolstvách, ako aj intitulácie mestských listín ešte z rokov 1377 a 1378 (viď 
príloha). Z čias jeho richtárstva, konkrétne z roku 1358, pochádza inak pozoruhodná 
správa, podľa ktorej si dva šľachtické rody vybrali košickú mestskú radu za arbitra 
svojho sporu, týkajúceho sa vraždy istého šoltýsa. Jednu stranu tvorili šľachtici z Roz-
hanoviec, druhú Lorand, syn nebohého bána Mikča. Ten sa však na vytýčené pojed-
návanie nedostavil.145 K takýmto prípadom neskôr nezvyklo dochádzať, čo zrejme 
vyplynulo z postupného vyhraňovania sa meštianskeho a šľachtického povedomia 
v neskorom stredoveku, hoci mešťania aj neskôr vlastnili vidiecke majetky. 

Zaujímavosť predstavuje zmena zapisovania Jurajovho priezviska ─ do roku 1352 
ako Samfleb, následne Samstleben. Na rozdiel od časti zosnulých príbuzných ne-
bol už ale Juraj v žiadnej zmienke titulovaný ako komes, len ojedinele sa s bratom 
Jakubom spomenuli (v odpise Budínskej kapituly) ako magistri.146 Azda to súviselo 
s absenciou vidieckych majetkov, čiže aj stratou Vyšných Košíc, a slabšími kon-
taktmi na kráľa. V 60. rokoch, kedy nezastával richtársky post, sa Juraj zameral na 
súkromné aktivity, ktorých cieľom bolo práve nadobudnutie majetkov za hrani-
cou košického chotára. Okolo roku 1363 získal (asi skôr zálohom než kúpou) od 
krasňanského opáta dedinu Lebeň, resp. Lubinu, kde sa ešte roku 1375 spomenul 
Jurajov majer i poddaní.147 V januári toho roku Samflebenovec žiadal so šľachticom 
Petrom zo (Szurdok)benye odpis polstoročia starej listiny, ktorou sa potvrdzovala 
kúpa príslušného majetku, ležiaceho zhruba v strede Abova, Petrovými predkami. 
No dôvody spolupráce oboch mužov ostávajú neznáme.148 Ešte koncom roka 1367 
Juraj dočasne získal čiastky Barce (Hradište, Vyšnú Barcu a Blatnú Barcu), ležiace 
pri košickom chotári. Tie mu zálohoval Šebastián z Vyšnej Barce pod podmienkou 
ich doosídlenia a výstavby mlynov na Myslavskom potoku. Po uplynutí lehoty mala 
polovica mlynov zostať vo vlastníctve Juraja a Jakuba Samflebenovcov, ako aj ich 
dedičov.149 Táto dohoda i následný odklon toku Myslavy podnietili časť zemanov 
z Barce k protestom až násilným činom voči Jurajovmu dočasnému majetku, ktoré 
nezastavila ani mierna úprava podmienok zálohu.150 

144  Pozri pozn. č. 116. 
145  1. aug,. 1358: AO VII, č. 167 (DL 4774).
146  Pozri pozn. č. 37. 
147  5. apr. 1363: DL 60 292; 7. sept. 1366: DL 83 306; 22. okt. 1375: DL 83 345. V 15. storočí táto dedina opäť 

patrila benediktínskemu kláštoru v Krásnej, ktorému sa teda prinavrátila po Jurajovom skone: VAR-
SIK, Osídlenie Košickej kotliny I., s. 268.

148  20. jan. 1375: DL 87 488. 
149  21. dec. 1367: DL 83 310.
150  2. mar. 1370: DL 83 322; 16. jún 1370: DL 83 324; 30. jan. 1371: DL 83 328; 10. máj 1371: DL 83 329; 16. 

nov. 1371: DL 83 332; 27. aug. 1375: DL 83 342; 22. okt. 1375: DL 83 345; 5. mar. 1376: DL 83 346. VARSIK, 
Osídlenie Košickej kotliny I., s. 252. 
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K vyplateniu barčianskych majetkov malo dôjsť po apríli 1379,151 ale v auguste 
1381 mesto Košice okupovalo tamojšie Hradište, cez ktoré pretekala Myslava.152 Naj-
prirodzenejším vysvetlením takéhoto počínania je, že Juraj Samfleben skonal medzi 
uvedenými dvomi termínmi, a to bez dedičov, kvôli čomu sa mestská rada usilovala 
prevziať jeho pozostalosť. Ešte v roku 1382 sa síce dozvedáme o Jurajovej vinici 
v Szikszó,153 avšak mohlo byť opomenutím, že sa tu nezmienil ako nebohý. V Ko-
šiciach vtedy akiste nežil ani jeho brat Jakub, ktorý sa beztak natoľko neangažoval 
ani v samospráve, ani pri spomínaných Jurajových súkromných aktivitách, hoci 
mal byť dedičom barčianskych mlynov.154 Týmto podľa všetkého vymiera dovtedy 
politicky najvplyvnejšia a najdlhšie doložená (popri Oblovcoch) košická meštianska 
rodina. Indíciu pre ďalšie bádanie o jej možnom príbuzenstve či pôvode poskytujú 
písomnosti mesta Kežmarok, ktoré od druhej tretiny 15. storočia spomínajú tamoj-
šiu rodinu Sanftleben.155 

Zo 70. a 80. rokov 14. storočia je konečne známych aspoň niekoľko krátko po 
sebe nasledujúcich kompletných menoslovov richtára a členov mestskej rady Košíc. 
Vyplýva z nich, že počas poslednej štvrtiny 14. storočia sa na postoch prísažných 
objavovalo dve až päť nových mien každé dva až tri roky.156 Zoznam z roku 1388 sa 
oproti tomu z roku 1377 líši pri desiatich menách z trinástich, keď len v dvoch prí-
padoch priezvisko priamo napovedá, že syn prevzal pozíciu otca. Tieto údaje musí 
vyhodniť ďalší výskum, opäť ale sťažovaný tým, že nasledujúce celistvé zoznamy 
vedenia mesta pochádzajú až od polovice 15. storočia. Zjavným je, že v Košiciach 
sa neuplatňovalo niektoré z pravidiel, známe napríklad v českom prostredí, podľa 
ktorého by sa každoročne striedala polovica alebo celá mestská rada, volená do-
sluhujúcou radou.157 Naproti tomu systém obmeny košickej mestskej rady bol skôr 
priebežný, ale asi aj otvorenejší. To mohlo vyplynúť tiež z iného spôsobu volieb. 
V podstate sa výsledok podobal tomu na konci stredoveku, keď išlo ročne prie-
merne o dvoch nových prísažných, zvolených už spomínaným takmer stočlenným 
voliteľským grémiom.158

Do prelomu 70. a 80. rokov 14. storočia sa celkovo vytrácajú správy o osobách zo 
starších rodín košickej elity. Pochopiteľne, naše poznanie je limitované torzovitos-
ťou zmienok, ktoré dovtedy iba málokedy konkretizujú rodinné mená či príbuzen-

151  3. apr. 1379: DL 83 361. 
152  12. aug. 1381: DL 83 380. Opätovné protesty: 25. sept. 1392: DL 83 437; 12. sept. 1393: DL 83 446. Ukon-

čenie sporu medzi barčianskymi zemanmi ohľadom niekdajšieho zálohu: 19. febr. 1407: DL 83 503.
153  3. aug. 1382: AMK, TA, C – Ecclesia, č. 5. 
154  Ktovie, či sa ho netýka zmienka z pápežských suplík, spomínajúca Košičana Jakuba s manželkou 

Alžbetou: RÁBIK, Vladimír. Monumernta Vaticana Slovaciae II. Registra Supplicationum I. Trnava : FF 
TU, 2012, s. 141, č. 216. Takisto najstarší zachovaný náhrobný kameň v Košiciach, z roku 1362, pripomí-
na akúsi meštianku Alžbetu: ČOVAN, Miroslav. Nápisová kultúra miest Pentapolitany v stredoveku. 
In Mesto a dejiny, 2018, roč. 7, č. 1, s. 66 – 68.

155  GÁCSOVÁ, Alžbeta. Spoločenská štruktúra Kežmarku v 15. a v prvej polovici 16. stor. In Historický 
časopis, 1971, roč. 19, č. 3, s. 368. Podľa znenia mena je povšimnutiahodná aj miestna rodina Ubelma-
novcov.

156  MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 245 – 246.
157  Napr.: MEZNÍK, Brněnský patriciát, s. 254; Historický atlas měst České republiky, sv. 21 – Plzeň. Plzeň 

– Praha, HÚ AVČR, 2009, s. 4. 
158  MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 105 – 108.
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ské vzťahy. Príznačným je prípad Leonarda, viacnásobného richtára počas 80. a 90. 
rokov, vlastne posledného čelného reprezentanta mesta doloženého len krstným 
menom, čo bráni objasneniu jeho pôvodu. No absencia ďalších správ o košických 
Samflebenovcoch i Oblovcoch, ako aj dokladov o pretrvaní iných miestnych rodín, 
predsa napovedá o okolnosti, že počas poslednej tretiny 14. storočia došlo definitív-
ne k výraznejšej výmene košickej elity. Práve kvôli takejto okolnosti je táto štúdia 
ohraničená zhruba rokom 1370.

K príslušníkom novšej vedúcej vrstvy máme viac správ o ich obchodných a iných 
podnikateľských aktivitách. Preukazuje sa tiež širší geografický záber ich kontaktov 
či priamo pôvodu, a to z blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia (nemecké aj talianske 
prostredie).159 No chýbajú zmienky, ktoré by viac osvetlili, do akej miery nové osob-
nosti košickej elity nadviazali na pozície svojich predchodcov (skrze manželstvá, 
atď.). 

Záver
Prvé správy o osobách na postoch košického richtára a členov rady sú známe 
z 90. rokov 13. storočia, čiže pol storočia od usadenia hostí. Viacerí vtedy pochá-
dzali z druhej až tretej generácie, najskôr miestnych rodín, niektorí boli zase zrejme 
nedávnymi prisťahovalcami z blízkeho regiónu. Všetci mali nemecké mená. Od 
tohto obdobia sa u zopár z nich začína zmieňovať titul comes, príznačný pre šľach-
ticov i nobilitovaných popredných uhorských mešťanov, ktorí nadobúdali vidiecke 
majetky a nachádzali uplatnenie v kráľovských službách. Kým v niektorých roz-
vinutejších uhorských mestách, ako aj tých banských (kde boli potrebné rozsiahle 
súkromné investície), sa komesovia objavili fakticky so vznikom výsadnej komu-
nity, v Košiciach sa príslušná vrstva, či skôr malá skupina, vytvárala zrejme až ča-
som, s postupujúcim nárastom významu tohto mesta. Ešte skôr, v roku 1261, máme 
dosvedčených dvoch význačnejších mužov košickej society (Samflebena a Obla), 
ktorých potomkovia disponovali titulom comes a zastávali čelné samosprávne posty 
do čias okolo roku 1370. Nie je ale isté, či obaja muži boli už v polovici 13. storočia 
nobilitovanými, ako ani to, či by sme ich mohli považovať priamo za lokátorov.

Do prvých decénií 14. storočia dominovali u popredných Košičanov úzke kon-
takty a osobné vzťahy so Spoločenstvom spišských Sasov. Preto formovanie elít 
týchto miest mohlo vykazovať podobné črty. V Košiciach sa ukázala byť najúspeš-
nejšou rodina Samflebenovcov s tromi richtármi do 70. rokov 14. storočia (Volkwin, 
Arnold, Juraj). Zmienky o iných dvoch richtároch (Mikuláš, Albert) poukazujú na 
existenciu ďalšej jednej či viacerých rodín s prístupom k najvyššej mestskej funkcii. 
Tie tvorili neveľký, najprominentnejší kruh. Keď hospodársky význam Košíc defini-
tívne presiahol rámec severovýchodu Uhorska, začali sem výraznejšie prenikať oso-
by z väčších vzdialeností, hoci pretrvávali tiež väzby miestnej elity na okolitý región, 
resp. Spiš. V 40. rokoch 14. storočia sa do Košíc prisťahovali a etablovali v tunajšej 

159  Pozri napr.: TISCHLEROVÁ, Mária. Stredoveký richtár Hanns Hebenstreyt v Košiciach. In Historica. 
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 1975, roč. 26, s. 51 – 75; TEKE, Zsuzsa. Kassa külke-
reskedelme az 1393 – 1405. évi kassai bírói könyv bejegyzései alapján. In Századok, 2003, roč. 137, č. 2, 
s. 381 – 404. Porovnaj mená: MAGDOŠKO, Samospráva mesta Košice, s. 246 – 247.
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mestskej rade (prinajmenej) dvaja členovia budínskej elity (vrstvy komesov), čo na-
šlo odraz v prevzatí budínskych výsad Košicami v roku 1347. Pravdepodobne ale 
nedosiahli, ako ani ich potomkovia, post richtára, ktorý bol naďalej obsadzovaný 
príslušníkmi starších miestnych rodín.

Ako sa spomenulo, medzi 90. rokmi 13. storočia a 70. rokmi 14. storočia sú do-
svedčení istí poprední Košičania s titulom comes (niektorí Samflebenovci, Oblovci, 
richtár Albert). Kvôli jeho zriedkavému zaznamenávaniu asi nepoznáme všetky 
osoby, ktoré si ho mohli uplatniť. Absentujú správy o vojenských aktivitách jeho 
nositeľov, no titul akiste súvisel s vlastníctvom vidieckych statkov. Zmienky konkre-
tizujú nadobúdanie majetkov skrze manželské zväzky s blízkou šľachtou či zálohy, 
a to v susedstve mesta alebo na Spiši. Okrem toho sú známe iba dve donácie od 
kráľa (Vyšné Košice, Čierny les). Niektorí tunajší komesovia sa spomínajú v služ-
bách panovníka alebo magnátov, spravujúcich počas prvej polovice 14. storočia se-
verovýchod Uhorska (vedenie kráľovskej komory, svedectvá pri súdnych úkonoch). 
Práve príslušníci týchto zopár rodín tvorili v 14. storočí užšie stabilné jadro košickej 
elity, z ktorého boli zvyčajne vyberaní richtári i vyslanci mesta pre najdôležitejšie 
posolstvá smerujúce na kráľovský dvor. Išlo o akúsi elitnejšiu skupinu v rámci ve-
dúcej vrstvy, spoločne s ktorou sa na správe mesta podieľali ďalšie osoby (rodiny), 
asi s lokálnejším významom, ktoré sa mohli aj častejšie obmieňať. Je celkom prav-
depodobné, že dlhodobá čelná pozícia niekoľkých rodín sa opierala nielen o vplyv 
v košickej komunite, ale tiež o priazeň kráľa, pre ktorého ich príslušníci (ako homi-
nes possessionati a familiári) mohli predstavovať záruku stability a lojality mestskej 
obce. Nie je ale známe, nakoľko exkluzívna bola príslušná skupina. V prípade Košíc 
sa titul comes ani nezapisoval v menoslovoch intitulácií mestských listín, čím sa 
zrejme dohliadalo na formálnu rovnosť členov mestského vedenia. Faktom je, že 
žiadne záznamy zo skúmaného obdobia nezachycujú dianie v mestskej komuni-
te, ale správy vznikli z kontaktov mesta a mešťanov s okolitým prostredím, kvôli 
čomu nám poskytujú len čiastkový a jednostranný obraz. Pritom príjmy košických 
komesov akiste nepochádzali len z rent. Oni v mene mesta predkladali kráľom 
žiadosti o udelenie samosprávnych i hospodárskych výsad, čo napovedá, síce iba 
nepriamo, tiež o ich osobnom záujme na ochrane autonómie mestskej komunity 
i rozvoji obchodu.

Zmienky o titulovaní, vidieckych majetkoch a stykoch osôb košickej vedúcej 
vrstvy so šľachtou sú inak pomerne sporadické. To naznačuje, že okruh takýchto 
mužov nedosahoval početnosť, pozemkové zázemie či intenzitu kontaktov ob-
dobných skupín (komesov) zopár popredných západnejšie ležiacich uhorských 
miest (najmä Budína), ktoré mali staršie počiatky i ľahší prístup ku kráľovskému 
dvoru. V rámci severovýchodu Uhorska však existovala, podľa všetkého, do istej 
miery porovnateľná skupina mešťanov len na Spiši, ktorý s Košicami predstihol 
svojim dobovým urbánnym vývojom okolité stolice (Šariš, Zemplín). Preto nepre-
kvapuje už zmienená dlhodobá spolupráca Košíc so spišskými Sasmi. Poprední 
Košičania pritom manifestovali svoje postavenie aj manželstvami so šľachtičnými, 
čo sa týkalo mešťanov zaznamenaných s titulom comes i bez neho. Vedúca vrstva 
mesta bola teda sociálne a majetkovo predsa konzistentnejšia, než by to vyznie-
valo iba na základe sledovania niekoľkých zmienok o komesoch. Takmer všetky 
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známe prípady vypovedajú o manželkách z (vetiev) významného spišského rodu 
z Hrhova. Ten mal nemecký pôvod a zastával dôležitú pozíciu v Spoločenstve 
spišských Sasov, čo uľahčovalo príslušné snahy košických (nemeckých) mešťa-
nov. Ojedinelý doklad z roku 1360 dosvedčuje, že niektorým Košičanom sa predsa 
podarilo oženiť s príslušníčkami tradičnejšej uhorskej šľachty. Naopak absentujú 
správy o vydajoch dcér košických mešťanov do šľachtického prostredia. Vidiecka 
šľachta mala teda menší záujem o takéto manželstvá, keď si hľadala partnerky 
skôr v rovnocennej nobilitovanej vrstve. 

Počet najprominentnejších starých košických rodín v miestnej vedúcej vrstve 
bol neveľký, takže k ich vymiznutiu dochádzalo prirodzeným vymieraním. Zhruba 
v poslednej tretine 14. storočia sa vytrácajú posledné (doložené) z nich. Ich miesto 
zaberali iné osobnosti, zúročujúce tunajšie hospodárske možnosti. Končiacu sa éru 
niekoľkých starých rodín, ktorých členovia sa mohli honosiť aj titulom comes, tak 
akoby symbolicky dokresľovalo vyžiadanie raritnej erbovej listiny z roku 1369, ma-
júcej nádych kolektívnej nobility. Naproti tomu novšej mestskej elite sa už onedlho, 
koncom 14. storočia, naskytla iná príležitosť pre prezentáciu aktuálnej prosperity 
mesta, a tým aj jej vlastnej ctižiadosti – veľkolepá prestavba farského kostola, pred-
čiaceho chrámy ostatných miest kráľovstva. 

Príloha

Richtári a prísažní Košíc do roku 1380160

cca 1292: Vylkynum villicum, Georgium, Hannus filios Herbordi, Vilkynum filium Hench, 
Hannus Magnum, Hermanum filium Obul, Gerardum Album, Cunch de Patak, Hermanum 
fratrem sacerdotis, Hench de Epyries161

1307 (?): Arnold162

1317: Arnoldus iudex,163Obul, Philkenus, Demetrius164

cca 1314 – 1319: Arnoldus iudex165

cca 1317 – 1320: Arnoldus iudex166

1321: Arnoldus iudex167

1323: Arnoldus iudex168

160  Rok 1370, uvedený v názve štúdie, sa tu prekračuje kvôli okolnosti, že popri nových osobách v košickej 
mestskej rade zo 70. rokov, ktorými sme sa už nezaoberali, pôsobilo v nej počas tohto decénia ešte 
zopár mužov z predchádzajúcej etapy. Mená napísané italikou označujú pritom zástupcov komunity, 
u ktorých nebol výslovne uvedený post prísažného, ten je však nanajvýš pravdepodobným. 

161  KONDORNÉ LÁTKÓCZKI, Erzsébet. Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Eger 1997, s. 77, 
č. 51.

162  Porovnaj otázku pravosti: RDSl I, s. 224, č. 486; AOkl II, s. 88, č. 189. 
163  RDSl II, s. 110, č. 214. 
164  RDSl II, s. 140, č. 284. 
165  Porovnaj datovanie: RDSl II, s. 278, č. 608 a DF 254 219.
166  Porovnaj datovanie: RDSl II, s. 244, č. 532 a DL 57 986. 
167  RDSl II, s. 292, č. 645. 
168  RDSl II, s. 438, č. 1006.
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1324: Nicolaus iudex, Arnoldus quondam iudex, iurati Falkus et Petrus, filius Samphfledii169

1330: Arnoldus iudex170

1332: comes Arnoldus iudex171

1335: Arnoldus iudex172

1343: Arnoldus iudex173

1344: Johannes et Jakus, filius suus174

1346: Albertus iudex175

1347: Albertus iudex,176 atque iurati Johannes Weyedner, Johannes gener Oblyni, Hermannus 
Federseuerch, Sedlynus Margasdorffar, Jacobus filius Iwani, Paulus Gerardi, Nicolaus Fel-
ciari, Thelus Nykmannus, Johannes Cypser, Arnoldus Cristiani, Jordanus gener Rothardi177

1349: Johannes gener Obul, Hermannus (Henchmannus) dictus Federzuht (Fedurzeech), Hannus 
dictus Cipser178

1352: iurati Georgius Samchlem et Hannus Waydner179

1355: Georgius dictus Zonthfleer iudex, Nicolaus180

1358: Georgius Samstleb iudex181

1360: Georgius iudex182

1361: comes Albertus iudex, comes Jacobus filius Johannis183

1364: Albertus iudex et Georgius quondam iudex184 
1371: Georgius iudex185

1372: iurati Jacobus dictus Stoyan et Leonardus186

1376: Hanko dictus Cheh187

1377: Jacobus Stoyani iudex et iurati Georgius Samstleben, Henlinus Eulenbach, Nicolaus 
Flechtner, Henzlinus Grenitzer, Lenlinus, Ladislaus Heydenrici, Aldrianus, Petrus Rose, 
Hano Gletzel, Jacobus Lazer, Salmon, Thomas Czekel188

1378: Jacobus Stoyani iudex et iurati Georgius Samstleben, Nicolaus Knoll, Henlinus Eulen-
bach, Nicolaus Flechtner, Lenlinus, Ladislaus Heydenrici, Aldrianus, Petrus Rose, Hano 
Gletzel, Jacobus Lazer, Salmon, Thomas Czekel189

169  31. aug. 1324: AOkl VIII, s. 198, č. 389. 
170  9. aug. 1330: AOkl XIV, s. 286, č. 473 (CDH VIII/3, s. 509, č. 221). 
171  7. júl/22. sept. 1332: DL 74 793. 
172  21. júl 1335: WICK, Béla. Dáta k dejinám košických Dominikánov. Košice 1932, s. 4 – 5 (tu omylom rok 

1336). Listina sa nachádza v Ríme: MAGDOŠKO, Drahoslav. Real Estate of the Dominican Friary of 
Blessed Virgin Mary in Medieval Košice. In Slovak Studies, 2016, č. 1 – 2, s. 190.

173  AOkl XXVII, s. 287, č. 448. 
174  21. máj 1344: VMMSl, s. 140, č. 173. 
175  6. máj 1346: VMMSl, s. 142, č. 178. 
176  6. febr. 1347: AOkl XXXI, s. 70, č. 83; 21. sept. 1347: VMMSl, s. 153; č. 192; 3. nov. 1347: VMMSl, s. 157, 

č. 196; 6. dec. 1347: VMMSl, s. 159, č. 198. 
177  6. febr. 1347: AOkl XXXI, s. 70, č. 83. 
178  8. jún 1349: AOkl XXXIII, s. 215, č. 419. 
179  10. febr. 1352: AMK, TA, B – Privilegia, č. 5. 
180  28. máj 1355: AMK, TA, B – Privilegia, č. 6.
181  1. aug. 1358: AO VII, č. 167 (DL 4774).
182  AMK, TA, A – Cassovia, č. 16. Prepis: TUTKÓ, Szabad királyi Kassa, s. 214.
183  9. aug. 1361: AMK, TA, Depositorium, č. 2 (CDH IX/3, s. 241, č. 94).
184  5. okt. 1364: AMK, TA, Depositorium, č. 3 (AOkl XLVIII, s. 383, č. 782). 
185  30. jan. 1371: DL 83 328; 10. máj 1371: DL 83 329; 16. sept. 1371: DL 83 332.
186  4. aug. 1372: AMK, TA, Depositorium, č. 4. 
187  18. máj 1376: AMK, TA, A – Cassovia, č. 21. 
188  22. jún 1377: AMK, Coll. Schwartzenbachiana, č. 6; 23. dec. 1377: AMK, Coll. Schwartzenbachiana, č. 5.
189  15. mar. 1378: AMK, Coll. Schwartzenbachiana, č. 8. 
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1380: Leonardus iudex et iurati Nicolaus Knoll, Jacobus Stoyani, Nicolaus Flechtner, Pe-
ter Rose, Jakub Lazer, Salomon, Michael Knoblauch, Johannes Gruetsch, Cuntzco Pellifex, 
Thomas Czekel, Stephanus Slausz, Stephanus Mayerderf190

Pramene

Archívy

Archív mesta Košice, fond Slobodné kráľovské (municipiálne) mesto Košice, Tajný archív 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (Budapešť)
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár (Budapešť)

Edície prameňov

Anjou-kori Oklevéltár I. – XLVIII. Budapest – Szeged 1990 – 2018.
A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágánk okmánytára I. – XII. Pest-Budapest 

1871 – 1931.
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I. – VIII. Győr-Budapest 1865 – 1891.
HALAGA, R. Ondrej. Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis 1393 – 1405. Das älteste Kaschauer 

Stadtbuch. München : Oldenbourg Verlag, 1994.
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FEJÉR, György. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I. – XI. Budae 1829 – 

1844.
JUCK, Ľubomír. Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350) I. Bratislava : Veda, 1984. 
KONDORNÉ LÁTKÓCZKI, Erzsébet. Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Eger 

1997.
KOVACHICH, Martinus Georgius. Codex authenticus iuris tavernicalis. Budae : Typys Regiae 

Universitatis Pestanae, 1803.
MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. – II. Bratislava : Obzor, 1971 

a 1987.
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1887 – 1889.
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: FF TU, 2006.
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1980 a 1987.
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Joannis Michaelis Landerer, 1780.
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190  25. jún 1380: DL 6712. 
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SUMMARY

The Oldest Elite of the City of Košice: Judges and Aldermen up to 1370

Findings about the leading elite of Košice before the last quarter of the 14th century are neces-
sarily very patchy due to the incomplete sources, so much so that for the time being we cannot 
reconstruct the pedigree of any of the local families. We first learn about the names of the chief 
magistrate (judge) and aldermen in the 90´s of the 13th century, half a century after the arrival 
of the first settlers (Lat. hospes). At that time several of them belonged to a second to third gen-
eration of (local) families, and some may have recently moved there. The closest to the birth 
of the hospes community were Samfleben and Obl, already mentioned in 1261, whose families 
established themselves in the second half of the 13th century as the most important ones (even 
with the title of comes). However, it is uncertain whether these men were noblemen at that 
time (or just hospes and auridatores), and whether we could consider them as locatores. The 
Samflebens were apparently three out of five Košice judges that we know by name between 
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the 1290s and the early 1370s (Volkwin, Arnold, George), while others (in parallel) held posi-
tions in the city council. The Obls probably did not reach the office of judge and, although they 
permanently occupied a position (one or two) in the city council, there were also other citizens, 
whose names were written ahead of them. Names of the other two judges (Nicolaus, Albert) 
point to the existence of another one or more families with access to the highest city office, 
which, however, clearly formed a small circle of the most prominent.

Evidence of the origin of Košice leading persons from the wider surrounding region grew 
from the 1340s with people from greater distances. In the middle of that decade, two leading 
Buda citizens (Hannus Weidner, Seidlin Magerdorfer) settled in Košice, somewhat attracted 
by the economic boom in the city and quickly established themselves in the city council. It 
remains unknown whether more people from Buda could have come. Such personnel contacts 
explain the fact that in 1347 Košice received extremely detailed transcribed Buda privileges 
from the king. However, both former citizens of Buda, as well as their closest descendants, 
most likely did not reach the post of judge of Košice, which was still occupied by members of 
older local families. This suggests the fact that wealthy newcomers became part of a Košice 
elite, in which families with a comparable social and property status already existed.

While in some more developed Hungarian trading towns, as well as in mining towns 
(where large private investments were needed) the persons with a comes title appear with the 
emergence of the charterd community, in Košice the relevant layer, or rather a small group, 
was probably formed over time, with the gradual increase in the importance of this town. 
The title belonged to some Samflebens, Obls, and judge Albert from the end of the 13th cen-
tury until the 1370s. It was rarely recorded, so that we probably do not know all the people 
to whom the title could have applied. The documented military activities of its bearers are 
absent, but the title likely resulted from their property and the ownership of rural estates, 
usually located near the town or in the Spiš region. Leading Košice citizens acquired the 
lands mainly through marital relations or pledges with nearby nobility, except for only two 
known grants from the king (Upper Košice and Black Forest). Some of the residents, entitled 
as comes, were also active in the service of the king or the magnates, who administered the 
north-east of the Kingdom of Hungary during the first half of the 14th century (leadership of 
the royal chamber, testimony in court proceedings). It was the members of these few families 
that formed the narrower core of the Košice elite, from which not only the judges, but also 
city’s envoys for the most important messages to the royal court were usually chosen. It was 
thus a group within the leading stratum. Together with this small circle other persons (fami-
lies) took part in the administration of the city, probably with a more local significance, who 
could also change more frequently. Perhaps the long-term leading position of a few families 
(with the title of comes) was based not only on influence in the Košice society, but also on the 
favour of the king, for whom their members (as homines possessionati or familiares) would 
be a guarantee of stability and the loyalty of the city community. However, it is not known 
how exclusive the group was. In the case of Košice, the title mentioned was not even written 
in the intitulatio of city documents, which probably ensured the formal equality of members 
of the city leadership. 

Mentions of titles, (rural) property and kinship of the Košice leading stratum with the 
surrounding nobility are otherwise relatively sporadic, which suggests that the circle of such 
persons did not reach the number, estate background or intensity of contacts of similar elites 
in a few great west-Hungarian cities (especially Buda) which were closer to the royal court. 
In the north-east of the Kingdom of Hungary, however, it seems that there was to some ex-
tent a comparable layer of burghers only in the Spiš region, which, with Košice, surpassed the 
surrounding counties (Šariš, Zemplín) in its contemporary urban development. Therefore it 
is not surprising there was long-term cooperation and close links between the representa-
tives of Košice and the Spiš Saxons. The leading Košice citizens, whether mentioned with or 
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without the title of comes, also demonstrated their position in marriages with noblewomen. 
The leading elite were therefore likely socially and economically more consistent than it 
would seem only on the basis of sporadic mentions of the „comes“ group. Almost all known 
cases tell of wifes from the (branches) of the important Spiš family from Hrhov (Hung. 
Görgei), which had a German origin and held an important position in the Community of 
the Spiš Saxons, which enabled the relevant efforts of the Košice (German) burghers. Yet, 
a unique mention from 1360 confirms that some Košice citizens managed to marry members 
of the more traditional Hungarian nobility. Remarkably, reports of marriages in the opposite 
direction, of daughters of Košice burghers to the noble milieu, are absent. Perhaps the phe-
nomenon suggests that the nobles were less interested in such marriages, as they looked for 
partners preferably in an equivalent noble class. 

The small number of old foremost families in the leading stratum of Košice probably 
contributed to the fact that their disappearance occurred through natural extinction, when 
the last (documented) of them disappeared in the last third of the 14th century. They were 
replaced by others, taking advantage of local economic opportunities. 
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