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Lőcse és Kassa rudabányai származású  

jegyzője, Jacob Gulden 
 

HADOBÁS SÁNDOR 

 
     Rudabánya középkori történetéről viszonylag kevés adat ma-
radt az utókorra. A 14. század közepén várossá emelkedett telepü-
lés lakosságáról közvetett adatokból tudjuk, hogy részben német 
származású volt. A kutatók feltételezik, hogy Károly Róbert vagy 
esetleg Nagy Lajos király idejében települtek ide, s nekik köszön-
hető, hogy a bányahely rövid idő alatt városi kiváltságokhoz jutott. 
Ugyanis ők honosították meg Rudabányán azt a technológiát, 
amely lehetővé tette az itt található, de korábban nem hasznosított 
ezüsttartalmú ólomércből a nemesfém kinyerését. A középkorban 
csak azok a bányahelyek nyertek városi rangot, amelyekben ne-
mesfémek (arany vagy ezüst) érceit (is) termelték. Rudabányán 

csak az utóbbi fordult elő, amint említettük, ólomhoz kötve. Ezért 
felismerése és kinyerése különleges szakértelmet kívánt, melyre a 
betelepült német bányászok-kohászok valószínűleg szászországi 
őshazájukban tettek szert. 
     A rudabányai németségről még kevesebbet tudunk, mint magá-
ról a bányászatról. Annyi bizonyos, hogy tehetős bányapolgárok 
lehettek, mert egy-két évtizeddel idejövetelük után, már a 14. sz. 
közepén pompás templomot építettek, amelynek méretei hasonló-
ak voltak a körmöcbányai vártemploméhoz. Az épület töredékes 
formában ma is áll, s a 16. sz. vége óta a református egyházé. 
     Egyetlen nyelvi emlék maradt a rudabányai németek után: az 
említett templom vasajtajának felirata. (M[utter] Maria hilf Cas-
par Melchior Balthasar.) E a rövid szöveg azonban semmiféle 
vizsgálatra vagy következtetés levonására nem alkalmas. 
     Oklevelekben, dokumentumokban megőrződött néhány sze-
mélynév is, amelyek a német népelem rudabányai jelenlétéről ta-
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núskodnak. Például I. Albert király 1439-ben kelt oklevele Czi-

genfüssel Erasmus rudai polgár részére adott szabadságjogokat.1 
Egy 1528-ban készült jelentés, amely többek között a rudabányai 
ezüstkohászat helyzetéről szól (szerzője feltehetően Hans Dern-

schwam, a Fuggerek magyarországi faktora) említi Sebastian Sau-

rer alkamaragrófot, akit idevaló születésűnek mond.2 (Érdekes, 
hogy a rudabányai középkori templomban látható Saurer Erhard 
bányaprovizor sírköve 1567-ből. Ő azonban valószínűleg szomol-
noki illetőségű volt, azonban nem zárható ki családjának rudabá-
nyai eredete sem.) 
    A közelmúltban ez a szerény adatsor Jacob Gulden nevével 
gazdagodott. Bár személyéről már régóta tudtunk (például Hain 

Gáspár lőcsei krónikájából vagy Demkó Kálmán városmonográfi-
ájából3 stb.), de Rudabányával való kapcsolata eddig ismeretlen 
volt előttünk. Erre egy véletlen folytán derült fény. 
     Az elmúlt években többször jártam a lőcsei régi városháza épü-
letében található Szepesi Múzeumban. Az állandó kiállítás gazdag 
anyagában azonban csak 2008 őszén figyeltem fel Jacob Gulden 

lőcsei jegyző pecsétjének fényképére és a hozzá tartozó szlovák 
nyelvű szövegre, amely őt „Jakub Gulden z Rudabányi” (vagyis 
„Rudabányai Jacob Gulden”) néven említi. Természetesen azon-
nal keresni kezdtem a reá vonatkozó adatokat, de nem volt könnyű 
dolgom. Mostanára gyűlt össze annyi ismeretanyag, amiből egy 
nagyon hézagos élet- és pályarajzot fel lehet vázolni róla. 
     A rendelkezésünkre álló levéltári és nyomtatott források szerint 
Jacob Gulden aktív részese volt a 16. sz. második harmadában két 
felvidéki város, Lőcse és Kassa közéletének. Mindkét helyen a 
jegyzői tisztséget is betöltötte: Lőcsén 1541-1552-ig, míg Kassán 

1553 és 1557 között. Lőcsei működését különösen emlékezetessé 
tette, hogy az 1550. június 7-én pusztító tűzvész után vezetésével 

                                                 
1 WENZEL Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Bp. 

1880. Magyar Tudományos Akadémia, 87. old. 
2 VASTAGH Gábor: Ezüstkohászat Rudabányán 1528-ban. = Bányászati 

és Kohászati Lapok – Bányászat, 117. évf. 1984. 5. sz. 341-342. old.  
3 DEMKÓ Kálmán: Lőcse története. I. köt. Jog-, mű- és művelődéstörté-

neti rész. Kassa, 1898. 516 old. 
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indult meg a város újjáépítése (Gulden háza is a tűz martaléka 
lett.) Hain Gáspár krónikájában kiemeli, hogy ő hozta el 1551-ben 
azokat a kiváltságleveleket, amelyeket I. Ferdinánd 1550. szep-
tember 16-án adományozott Lőcse városának. (Ugyanekkor új 
címert és a tűzvész utáni újjáépítéshez támogatásokat is kaptak a 
lőcseiek.)4 Egyéb vonatkozásban még megemlíthető, hogy 1541-
től 1544-ig tagja volt a helyi Krisztus Teste Testvérületnek, amely 
a város legtekintélyesebb polgárait fogta össze.5 
 

 
 
Jacob Gulden pecsétje. (Fénykép a lőcsei Szepesi Múzeumban. A felvétel 

a kiállítási tárló üvegén át készült, ezért nem a legjobb minőségű.) 

                                                 
4 Hain Gáspár lőcsei krónikája. I. rész. Lőcse, 1910. Szepesmegyei Tör-

ténelmi Társulat, 98. old. 
5 A Krisztus Teste Testvérületek (Confraternitas Corporis Christi) világi-

ak által létrehozott vallásos társulatok voltak. Egyfajta összekötő kap-
csot jelentettek a papság és a világiak között. 
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     A lőcsei egyházi iratokból tudjuk, hogy felesége bizonyos Mar-

garete volt6, akitől két fia született: Jacob és Johannes. A fiúk az 
1560-as évek elején három latin nyelvű levelet is írtak a kassai 
városi tanácsnak, támogatást kérve magasabb szintű tanulmánya-
ikhoz. Jacob már éppen hogy felnőtt ember, és a Thurzó-család 
alkalmazásában állt, míg Johannes Eperjesen volt gimnáziumi ta-
nuló; ehhez igazodva életkorukat akkoriban 18, illetve 25 év körü-
lire becsülhetjük. Az egyik 1561-ben kelt levélben említést tesz-
nek apjuk korábban bekövetkezett haláláról (ennek pontos dátu-
máról azonban nem szólnak; valószínű, hogy Jacob Gulden egé-
szen élete végéig Kassa jegyzője volt, s így utolsó ismert hivatali 
éve, 1557 egyúttal halálának évét is jelentheti). A fiatalabb Gul-

den-fiú, Johannes később a kassai városi tanács tagja lett (1567–
1573), 1574. február 10-én pedig már a haláláról adnak hírt a for-
rások.7  
    Az idősebb Jacob Gulden életéről és munkásságáról, különösen 
lőcsei jegyzőségéről részletesebb adatok találhatók egy, a közel-
múltban Németországban megjelent könyvben, azonban ennek ta-
nulmányozására és hasznosítására e kis közlemény megírásához 
nem volt lehetőségünk.8 
    S most térjünk át a rudabányai kapcsolat vizsgálatára. Honnan 
tudunk erről? Egy 1545-ben kelt dokumentum, amely ma a kassai 
városi levéltárban található, az idősebb Jacobot „nobilis de Ruda-

banya”-nak, vagyis „rudabányai nemes”-nek említi.9 Kétségtelen, 
hogy ebből a településhez fűződő erős kötelékre gondolhatunk. A 
család bizonyára hosszabb ideig élt itt, és birtokkal is rendelkezett. 
Jacob talán a borsodi bányavárosban született – a fentebb szóba 
került halálozási idejéből következtethetően – valamikor a 15-16. 
század fordulóján (tehát 60-65 év körül járhatott, amikor elhunyt). 

                                                 
6 ŽIFČÁK, František: Levočské „kostolné registre” zo 16-17. storočia ako 

historicko-genealogický prameň. = Zborník príspevkov k slovenským 

dejinám. Bratislava, 1998. SAV, 252-263. old. 
7 Archív Mesta Košice, H III/2, MAC 14 folio 3r. 
8 MEIER, Jörg: Städtische Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Frank-

furt am Main, 2004. Lang, 97. s köv. old. 
9 Archív Mesta Košice, H III/2, MAC 8, folio 3r. 
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Rudabánya bányászata ekkor már hanyatlóban volt, ezért tehető-
sebb polgárai fokozatosan elvándoroltak a jobb megélhetést bizto-
sító gömöri és szepesi bányavárosokba. Lehet, hogy a Gulden-csa-

lád is ezt az utat választotta, és Jacob már ifjú korában Lőcsére 
vagy környékére került. Itt magasabb szintű tanulmányokat foly-
tathatott, ami alkalmassá tette a később betöltött vezető hivatali 
tisztségekre. (Mindez azonban csak feltételezés. Nem kizárt, hogy 
a szülők Jacob világra jövetele előtt, vagy esetleg még korábban 
már a nagyszülők elköltöztek Rudabányáról, és a „nobilis de Ru-

dabanya” cím csak a nemesi származási, és nem a születési helyé-
re utal. Figyelemre méltó, hogy az idősebb Gulden-fiú esetenként a 
„Jacob Gulden de Ruda” névaláírási formulát használta, ami az utó-
dok számára is fontos rudabányai kapcsolatra utal.) 
     Akárhogy is történt, bizonyságul szolgál arra, hogy a középkori 
Rudabánya németajkú polgársága jelentős személyiségeket is ki-
bocsátott magából. Alaposabb kutatások bizonyára újabb adalé-
kokkal szolgálhatnának e vonatkozásban. 

 

 
 

I. Ferdinánd császár arcképe. Lőcse város számára 1550-ben 

új kiváltságokat és címert adományozott. 


