Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov
JÁN H U N K A

Už od vytvorenia hradnej sústavy na území dnešného Slovenska (na přelome 11.-12.
stor.) sa hrady stali jedným z najdoležitejších reprezentantov štátnej správy, prvkami štátnej obrany, miestami vyberania poddanských dávok, relativné nedobytnými skladiskami
tovarov, obchodno-remeselníckymi centrami, strediskami tzv. dvorskej kultury vyšších
a středných vrstiev stredovekej feudalnej spoločnosti. Ich politický, kultúrny a iný celospoločenský význam je zhodnotený v každej súbornejšej práci o slovenských hradoch (Fialová-Fiala 1966; Pisoň 1973; Slivka-Vallašek 1991). Takisto je poměrné podrobné prezento
vaná materiálna kultura Pudí žijúcich po starocia v týchto pevnostných objektoch. Výsledky
ich výskumov publikuje napr. už uvedená práca M . Slivku a A . Vallašeka (1991,61-77, kde
je zoznam i početnej literatury o jednotlivých výskumoch), podrobnejšie o materialnej
kultuře na stredovekom hrade pojednává tiež práca T. Durdíka (2000, 26-44).
Jednou z významných skupin materialnej kultury objavovanej počas archeologických
výskumov hradov sú nálezy mincí. V mojom příspěvku podávám přehrad najdoležitejších
nálezov mincí, prostredníctvom kterých sa dajú sledovat nielen politické a vojenské osudy
hradov, čiastočne i životné osudy ich obyvatelbv, resp. hospodársko-spoločenský dosah
hradov na blízké a vzdialenejšie okolie.
Nálezy mincí z čias vlády Arpádovcov (1001-1301)
Najstaršie středověké mince sa zaznamenali na hradoch Bratislava, Devín, Trenčín (Ne
šporová 1978, 217-223; Nálezy 4, č. 194 a 196). Jedná sa o mince využité v rámci tzv.
obolu mrtvých ako náhrada při pohreboch za iné obetiny. Váčšinou sú to ražby prvých
uhorských panovníkov, hlavně Bela I., Šalamúna, Ladislava 1., Kolomana, teda zo 40. rokov 11. stor. až z přelomu 11. a 12. stor. Sú to podobné ražby aké sa použili na desiatkach
prikostolných cintorínov v prostředí neopevnených sídlisk. Význam uvedených mincí spo
čívá predovšetkým v ich datovacej funkcii keď poukazujú na přibližné obdobie kedy bol
ten-ktorý mrtvy pochovaný do zeme. Súčasne potvrdzujú aj využívanie priestoru už jestvujúcich hradov. Sú však i dokladom o spoločenskom postavení jednotlivých pochovaných
Fudí, lebo je nutné předpokládat, že pochovaní museli byť za svojho života určité bohatší
a tým aj vyššie spoločensky postavení ako masa pospolitého dědinského Tudu. V případe
hradu Devín ražby Bela I. a Šalamúna móžu byť dokladom o bojových akciách oboch uve
dených panovníkov, ktoré sú známe z historickej spisby, takisto i skutečnosti, že sa devínsky hrad stal po r. 1073 jedným zo sídiel Šalamúna. Výnimočným nálezom z hradu Brati
slava je nizozemský denár grófa Otta (t 1119). V strednej Európe je len niekoiko nálezov
mincí podobného typu (napr. v Prahe, Německu), všetky sa považujú za výrazný doklad
diarkových obchodných kontaktov. V případe Bratislavského hradu sa minca našla
v priestore kapitulnej stavby. Určité poukazuje na dosiat neznáme nizozemsko-uhorské
kontakty prostredníctvom cirkevných rádov, či predstavitelbv vyššej šlachty.
Předběžné sú na lokalitách s hradmi veFmi slabo zastúpené nálezy mincí zo závěru
12. stor. a 1. třetiny 13. stor., ktoré sa viacej koncentrujú v mestskom a dedinskom prostře
dí. Pretože v danej dobe sa v Uhorsku vyrábali už len denáre nie vermi dobrej akosti, prav
děpodobné by sa jednalo o nálezy rakúskych strieborných fenigov. Oproti Maďarsku, kde
existuje niekorko desiatok nálezov uhorských brakteátov, rakúskych a friesachských feni669

gov ukrytých v 40-tych rokoch 13. stor. (tiež sú z dědinského prostredia) napr. nie je možné
vystopovaf vpád mongolských a tatarských vojsk v r. 1241-1242. Na Slovensku je možné
s vpádom Tatárov hádám spájaf iba poklady mincí a nerazeného striebra z Krupiny (Nále
zy 2, č. 56) a Trnavy (Nálezy 4, č. 227).
Nálezy mincí z obdobia od vpádu Tatárov až do začiatku 70. rokov 13. stor. třeba vy
hodnocovat v dvoch rovinách. Prvá skupina mincí je určité dokladom diafkových, resp.
bližších obchodných kontakov. Druhá skupina nálezov mincí poukazuje na pozíciu hradov
ležiacich najma na západnom Slovensku koncom 13. stor. počas výbojov českých a rakúskych
vojsk za Přemysla OttakaralL v r. 1271-1273. V rámci prvej skupiny mincí třeba z viacerých
nálezísk s rakúskymi mincami, ktoré boli v danej dobe hlavným prostriedkom platieb pou
žívaným na juhozápadnom a strednom Slovensku (Hunka 1996, 140-141) uviesf napr. ob
jav malého pokladu 32 mincí, prsteňa a korálika z hradu Devín. Celok bol ukrytý do zeme
asi vr. 1246-1251 (Nálezy 4, č. 229). Z dědinského prostredia sú takéto nálezy známe
z Kopčian, Galanty (Hunka 1996, 140, č. 40 a 43). K výnimočným nálezom patří i objav
z hradu Šintava, kde sa našiel dolnobavorský fenig Henricha I. z r. 1253-1290 (Nálezy 4, č.
243). Druhý významný nález pochádza z hradu Verky Šariš, kde sa při výskume získal
denár lotrinského vojvodu Ferryho III. (1251-1303; Nálezy 4, č. D 13) asi zo 70-tych rokov
13. stor. Daná ražba je v prostředí celej strednej Európy vermi vzácná. K přenosu mince na
naše územie došlo v čase posledných křížových výprav řádovými bojovníkmi, alebo sa na
jej přinesení podieFali osobné kontakty niektorého příslušníka uhorskej a cudzej vysokej
šlachty.
Podobné ako v případe vpádu Tatárov je poměrné problematické dokladaf nálezmi mincí
i vpád česko-rakúskych vojsk Přemysla Ottakara II. na juhozápadné Slovensko. Dané vpá
dy sa odohrali v r. 1271-1273 a to hlavně na území medzi Bratislavou, Trnavou a Nitrou.
Z prostredia hradov nepoznám mincový nález, ktorý by sa dal priamo stotožniť s týmto
vpádom, hoci drobných mincí, hlavně rakúskych fenigov sa na hradoch našlo viacero napr. v Nitře fenig Přemysla Ottakara II. (Hunka 1996, 139, č. 28). Z prostredia menších
sídlisk, ktoré mali vlastné opevnenie na vpád možno poukazujú poklady z Rišňoviec při
Nitře (2 350 strieborných brakteátov, Hunka 1996, 140, č. 44) a Krupiny (vyše 650 uhorských a rakúskych rakúskych mincí, Hunka 1996, s. 141, č. 45). Oba boli ukryté asi v r.
1271-1272. K nim možno připojit' i početné nálezy mincí Přemysla Ottakara II. z miest
Nitra, Bratislava (Nálezy 2, č. 97 a Nálezy 4, č. 241), ktoré dokladajú, že vpád premyslových vojsk viacej poničil hradbami opevněné, či len Tahšou obrannou konštrukciou chráně
né mestá ako dobře fortifikačně zaistené králbvské hrady.
Z popřemyslovského obdobia, t. j . z rokov 1275-1301 pochádza dosf výrazné množstvo
mincových nálezov. Viaceré z nich sú aj z prostredia hradov. Ojedinělé mince, rakúske
fenigy Albrechta I., pochádzajú napr. z Banskej Štiavnice a Bratislavy (Hunka 1996, 138—
139, č. 2,7). Poklady, či len váčšie súbory mincí sa získali pri výskume Pustého hradu nad
Zvolenom (Hanuliak-Hunka 2000) a výskumom malej pevnostky (?) na vrchu Železník
nad Dolanmi při Trnavě (ústná informácia K. Prášeka a Z. Farkaša). V podstatě oba uvede
né súbory dokladajú nielen feudálnu anarchiu, ktorá v Uhorsku zavládla po smrti Bela IV.
a Štefana V., ale aj rozhárané měnové a hospodářské poměry v r. 1272-1301, ktoré neraz
vyústili do nelegálnej výroby falošných mincí. Na Pustom hrade sa získalo viac než 75
mincových kotúčikov, na niektorých z nich boli vyražené napodobeniny mincí Ladislava
IV. a súdobých rakúskych fenigov. Diefňa fungovala tesne do nástupu vlády Karola Rober
ta z Anjou (okolo r. 1308). Ovefa zaujímavejší je materiál z vrchu Železník. Podra výskumu
tu bola asi zrubová stavba, v ktorej blízkosti sa falšovali fenigy zo závěru 13. stor. (celkové
sa zachovalo asi tisíc predmetov). Je tu zachovaný celý výrobny proces, od výroby kotúči
kov na mince až po ich ražbu. Podra nálezov militárií bol daný objekt zlikvidovaný vojen
sky koncom 13. storočia.
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Nálezy mincí z čias Anjouovcov (1308-1395)
Z čias vlády Anjouovcov možno taktiež poukázaf na viaceré významné nálezy ich
mincí. Výrazným dokladom o hospodárskom a finančnom zaujme panovníka Karola Ro
berta z Anjou a králbvskej komory na fažbe strieborných a zlatých rúd v Banskej Štiavnici
a blízkom okolí dokladajú poměrné početné nálezy mincí z banskoštiavnického Starého
města - Glanzenbergu (denár Karola Roberta, rakúske fenigy z přelomu 13. a 14. storočia,
viacero pražských grošov Václava II., Nálezy mincí na Slovensku IV., 240, 337). V areáli
tohto hradu sa objavil i veFmi vzácný počítací žeton vyrobený Lombarďanmi pravděpodob
né v Benátkách alebo Janove okolo r. 1450-1500 (tamže č. 337). Lombarďania tu už mini
málně od 1. třetiny 14. storočia kontrolovali fažbu drahých kovov, zabezpečovali ich spracovanie na polotovary a ich expedíciu do králbvských mincovní, či na iné miesta ďalšieho
určenia.
Dobu vlády Karola Roberta však dokladajú aj ďalšie mincové nálezy. Předpokládám,
že tieto nálezy - poklady mincí boli ukryté do bezpečných schránok v dósledku vojnových
událostí počas 1. třetiny vlády tohto panovníka. Bolo to obdobie tvrdých konfrontácií medzi poměrné mladým ambicióznym panovníkom neuhorského povodu, ktorý chcel Uhorsko stabilizovat nielen po stránke politickej ale hlavně hospodárskej a už politicky skúseným predstaviterom jedného z domácích najvýznamnejších rodov Matúšom Cákom
Trenčianskym. Ako je všeobecné známe, vojny medzi oboma protivníkmi trvali přibližné
od r. 1308 až do Čákovej smrti v r. 1321. Aj keď vačšina mincových nálezov cca z rokov
1308-1330 nepochádza priamo z hradov, resp. iných pevností, lebo boli najčastejšie zako
pávané v prostředí neopevnených, resp. Fahko opevněných sídlisk, domnievam sa, že vačŠina z nich dokládá vyššie uvedené vzájomné politické a vojenské zápasy. Veď v množstve
sídlisk, ktoré boli oficiálně bez vojenského opevnenia sídlili v opevněných hrádkoch, tvrdziach predstavitelia strednej a nižšej šlachty. V nejednom případe sa členovia jednotli
vých rodov rozdělili podia presvedčenia do oboch táborov a přitom neraz dochádzalo
k vzájomnému napádaniu, okrádaniu svojich příbuzných či najbližších susedov, dokonca
aj k vraždám. Preto nie je možné sa čudovať, že daná situácia sa odzrkadruje v ukrývaní
róznych cenností, medzi inými i pokladov mincí. Čo sa týka hradov, uvediem aspoň tri
příklady: 1. při výskume hradu v Sintave sa v r. 1988 objavil malý súbor 19 strieborných
uhorských a rakúskych mincí (Nálezy 4, č. 254) povodně patriaci asi niektorému zo služobníkov hradu. 2. ovePa markantnějším dokladom je poklad cca 828 českých pražských
grošov Václava II. (101 ks) a rakúskych fenigov Přemysla Ottakara II. až Fridricha Pěkné
ho, ktorý sa našiel v obci Zemianske Lieskové, ležiacej 11 km od Trenčína (Hunka 2000,912; Nálezy 4, č. 253). Domnievam sa, že daný nález bol ukrytý počas najsilnejšieho útoku
vojsk Karola Roberta z Anjou na sídlo jeho protivníka Matúša Cáka Trenčianskeho. Od 13.
júla 1321 bol hrad v Trenčíne, napriek tomu že Matúš Čák zomrel už 18. marca 1321 obklúčený královskými vojskami. Na obliehaní sa zúčastnil i sám panovník Karol Robert. Hrad
bol v období medzi 13. a 24. júlom dobytý a převzatý do králbvskej správy (BrunovskýFiala-Nešporová-Šišmiš 1991, 39). Je viac než pravděpodobné, že póvodný majitel" zemiansko-lieskovského pokladu, ktorý asi prišiel na Slovensko z česko-rakúskej oblasti mienil
pokračovat v cestě po Pováží, ale vojnové události z r. 1321 mu jeho plány výrazné překa
zili. Majiter mincí bol buď zabitý, alebo musel zo Slovenska utiecf a už sa nemohol k svojmu
ukrytému majetku vrátif aby si ho opátovne vyzdvihol. 3. ďalší příklad je z Nitry. Pravdě
podobné niekde v priestore Horného města, resp. hradu, sa objavil jeden z najvačších stře
dověkých slovenských nálezov mincí. V poklade, ukrytom asi v r. 1320 bolo 2.512 m i n c í jeden denár Ondreja ffl. a rakúske fenigy z r. 1236-1320 (Hunka 1996, 141, č. 52). Nie je
vylúčené, že patřil k hotovostiam biskupstva, ktoré malo s Matúšom Čákom značné majet
kové a vojenské konflikty. Velmi zaujímavá finančná hotovosf z čias vlády Karola Roberta
sa našla na hrade Kamenica. Jedná sa o zvyšky zlatých a strieborných mincí tohto panov
níka. Našla sa záměrné oddělená polovica budínskeho florénu z r. 1325-1342 a 3 kusy
odlomené z troch róznych strieborných grošov z r. 1330-1337. Daný súbor nebol ukrytý do
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země asi v súvislosti s odbqjom Matúša Čáka, či jeho prívržencov Omodejovcov proti kráIbvi, ale bola to hotovosf niektorého bohatšieho predstavitera hradného panstva (vtedy ho
vlastnili Rikolfiovci z rodu Tarkoi). V svojej dobe musel mať súbor poměrné vysokú cenu.
Dnes je pre nás okrem iného dóležitý i tým, že je to jeden z mála zachovalých nálezov
florénov a grošov Karola Roberta z územia Slovenska, lebo ako je známe, tieto kvalitně
mince sa váčšinou vyvázali do oblastí mimo Uhorska.
V období 2. polovice 14. stor. došlo nielen k politickej stabilizácii Uhorského státu,
teda aj pomerov na území Slovenska, ale hlavně k výrazným ekonomickým změnám. Ako
je známe, prostredníctvom menovej a banskej reformy Karol Robert počas 30-tych rokov
14. stor. upravil vlastnické vzfahy v banskom podnikaní, zriadil niekoFko nových mincovní
a predovšetkym zaviedol v Uhorsku bimetalickú menu (razili sa zlaté florény, strieborné
groše, denáre a oboly). Jeho nástupca Ludovít VeFký pokračoval v upevňovaní domácích
hospodářských pomerov, keď naďalej pokračoval v razbe kvalitných mincí tých istých nominálov ako za Karola Roberta. Druhým jeho opatřením bola snaha, aby kvalita hospodárstva státu vychádzala z rozvoja podnikania v banských, řemesel nic kych a obchodných centrách - mestách a nie z potrieb feudálnej šlachty. Aj hrady sa čiastočne zapojili do nových
reforiem, lebo sa stali oporou obchodného podnikania. Zabezpečovali priechodnosf jed
notlivých komunikácií, ochranu zemských hraníc, boli skladmi tovarov. V podhradiach sa
neraz koncentrovali osady obchodníkov. V podhradí bratislavského hradu sa objavil i jeden
z najnovších nálezov středověkých mincí. Jedná sa o poklad objavený v r. 1999 na Mikulášskej ulici pod kostolom sv. Mikuláša. Pozostáva z 979 ks mincí tzv. saracénskych denárov Ludovíta VeFkého vyřazených v r. 1373-1382. Je to jeden z najváčších pokladov mincí
tohto druhu (Hunka-Panis 1999, 89-104). V svojej dobe musel mať hodnotu minimálně 45 dukátov.
Husitské vojny a nálezy mincí z r. 1428-1434
Prvé vpády husitov na Slovensko priniesli výraznú změnu politickej a hospodárskej
situácie na slovenskom území. Naše územie sa nechtiac stalo na 6 rokov miestom bojových
střetnutí medzi prívržencami husitskej ideologie a vojskami cisára Žigmunda Luxemburského, čo sa odrazilo i v zvýšenom počte ukrývaných nálezov mincí. V súvislosti so sledo
váním ich výskytov na hradoch je nutné rozdelif ich na dve skupiny. V prvej, menej početnej, budu nálezy mincí evidentně spojených s husitskými výbojmi. V druhej sú nálezy
uhorských, resp. rakúskych mincí, ktoré ale ukryli obyvatelia hradov v dósledku paniky pri
ich dobýjaní. V rámci prvej skupiny je možné uviesf ako výnimočný iba jeden nález. Pri
archeologickom výskume vodného hradu v Seredi-Šintave sa okrem ďalších desiatok min
cí objavil i jeden sfaFšovaný pražský groš s titulatúrou Václava IV., ktorý bol určité vyrobe
ný až v časoch vlády husitov, teda po r. 1419, možno v Prahe alebo na neznámom mieste
v Čechách. Je z měděného plechu, na „postriebrenie" sa použil buď cín alebo olovo.
0 Šintavský hrad mali husiti eminentný záujem, veď to bola jedna z najdóležitejších Žigmundových pevností. Na hrad sa minca asi nedostala priamo s husitmi, lebo tí ho nikdy
nedobyli, ale z okolia, pri obchodovaní, spolu s inými súdobými uhorskými ražbami krára
Žigmunda, ktorých sa tu tiež našlo poměrné veFa. Husitské groše sa pravděpodobné našli
1 vo viacerých pokladoch mincí (ktoré sú však z prostredia mimo hradov) - napr. v poklade
vyše 2 000 mincí zo Senice. Ukazuje sa, že počas husitských vojen sa na územie západného
Slovenska dostali aj viaceré husitské napodobeniny pražských grošov Václava I V , možno
aj zopár desiatok drobných razieb vyrábaných po r. 1419. Zdá sa však, že na zloženie
uhorského, slovenského obeživa výraznejšie tieto z Ciech a Moravy donesené peniaze nevplývali, lebo inak by sa museli zachovaf v oveFa váčšom počte nálezov. Takisto sa zdá, že
husiti nemali času ani na výrobu napodobenin vtedajších uhorských denárov a obolov, či
quartingov, lebo ich vláda na území Slovenska bola příliš krátkodobá. Skór sa na falšovaní
mincí Žigmunda Luxemburského podieFali v předhusitských aj husitských časoch miestni
uhorskí šFachtici, ktorí si rýmto spósobom vytvárali v politicky nestabilných časoch zdroje
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nových finančných príjmov (napr. imitováním quartingov Žigmunda Luxemburského).
Z písomných záznamov je známy případ Mikuláša Sečianskeho vlastniaceho hrady Hajnáčka v Gemeri a Salgó v Hoňte, kde vraj vyrábal falošné mince, za čo ho odsúdili k strate
majetku (Slivka 1992, 56).
Druhá skupina obsahuje overa vačší počet nálezov, hoci aj tu platí, že počet mincí z tohoto
obdobia nájdených na hradoch sa nevyrovná počtu mincí nájdeným na iných lokalitách. Je
to asi preto, lebo hrady boli po dobytí dokladné vylúpené. V hradoch sústredené cennosti,
najma mince boli váčšinou sústredené u zemepána, jeho rodiny, resp. významnějších predstavitefov správy hradu a panstva, takže ich bolo možné dosf fahko objaviť. Naproti tomu
v mestách a dědinách si Tudia pri zachraňovaní vlastného života zobrali hotovosti zo sebou,
alebo ich ukryli v blízkosti svojich obydlí, alebo jednotlivé mince postrácali na uteku. M i n 
ce z husitských čias - ražby kráFa Žigmunda sa napr. zistili na hradoch Branč (Nálezy 4,
č. 281), Kamenica, Lietava, Plavec (předběžné nepublikované).
Nepokoje počas hnutia bratríkov a ich odraz v nálezoch mincí v r. 1445-1467
Nová politická a hospodářská situácia nastala v časoch hnutia bratríkov v r. 1445-1467.
Krajinu, rozdělenu na viaceré menšie regióny ovládali predstavitelia dvoch politických
frakcií. Národnú - hunadyovskú stranu reprezentoval Ján Hunyady, dvorskú stranu bojujúcu za záujmy nezletilého Ladislava V. Pohrobka reprezentovali Alžběta a najma Ján Jiskra.
Ján Jiskra zaměstnal do svojich služieb stovky vojakov bojujúcich kedysi za husitské ideály,
postupom času sa z niektorých z nich stali tzv. bratříci. Operovali predovšetkým na slovenskom území.
Vo fonde slovenských mincových nálezov z čias okolo polovice 15. stor. výrazné vynikajú nálezy obsahujúce okrem uhorských mincí i desiatky zahraničných razieb. Nie je vermi prekvapujúca prítomnosf drobných strieborných mincí z oblasti Moravy či Čiech, veď
tieto sa prostredníctvom Českej cesty z Budína do Prahy dostávali na juhozápadné Sloven
sko už od přelomu 14.-15. stor. (Hunka 2000a, 31-33). Takisto veFmi nepřekvapuje výskyt
poFských mincí v regióne severného Slovenska - Liptova a Turca, čiastočne i Spiša, lebo
tieto signalizujú čulý medzinárodný uhorsko-poFský obchod v danom období (Hunka 2001,
v tlači). Na vyspělé obchodné kontakty s oblasfami dnešného Rakúska zase poukazuje výskyt
drobných strieborných fenigov z konca 14. stor. až 70-tych rokov 15. stor., ktoré sa nachádzajú vo verkom množstva v oblasti od Bratislavy po Banskú Bystricu (Hunka 1996, 133136, 138-144). Úplné novými mincami, ktoré sa ale objavili v uhorskom a hlavně slovenskom obežive počas 40.-70. rokov 15. stor. sú ražby, ktoré boli povodně vyřazené v južnom
Německu, hlavně v Bavorsku. Sú to napr. mincové celky pochádzajúce v nejednom přípa
de aj z lokalit spátých s hradmi. V častiach vojensky dobytých, či len po opuštění póvodnými majiteimi získaných hradov si bratříci vybudovali jednotlivé posádky. Stalo sa tak napr.
v případe hradu Dvorníky, čast Posádka, na lokalitě Jasenovo, kde stál hrad Vyšehrad, na
hrade Tekovská Breznica. Viaceré podobné nálezy sa však evidujú i na lokalitách nehradobného typu, napr. na výšinných polohách v rámci lokalit Krnča, Ducové, či v mestskom
a dedinskom osídlení lokalit Hlohovec, Branč (Nálezy 3, č. 169,176; Nálezy 4, č. 290,304,
313, 342). V daných nálezoch sú zastúpené nielen uhorské mince, ale i ražby salzburské,
štajerské a grófslva Hals-Leuchtenberg. Bavorské ražby boli vyřazené za vlády Ernesta I.
a Viliama III. (1397-1435), Henricha IV. (1393-1450), Ludovíta I X . (1450-1479)
v Mnichove a Landshute. Salzburské sú z čias Žigmunda I. (1452-1461), hals-leuchtenberské z čias vlády Jána III., Eudovíta I. a Fridricha VII. (spolu vládli v r. 1407-1487). Na
spojitosť nálezov uhorských, bavorských, salzburských a iných mincí z pohrebiska
v Ducovom s miestnou strážnou vezou, nadzemnými objektami s prútenými stěnami omazanými hlinou, zrubovou stavbou a oválným priestorom ohraničeným kolovou ohradou
poukazuje studia A . Ruttkaya (1990, 92-93). Nález podobných mincí z hradu Tekovská
Breznica je takisto zviazaný s aktivitami branických veliteFov (Bovan-Trgina 1998, 240241). Iba uhorské mince Ladislava V. obsahoval poklad 10 denárov nájdený pod kamennou
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podmurovkou zrubového objektu bratríckej pevnóstky na hrade Jelšava (Olexa-Tokoly
1977, 207). Je jednoznačné, že bavorské, salzburské a iné fenigové ražby doniesli na Slo
vensko bratrícke vojská, lebo v predhusitskom a predbratríckom horizonte sa tieto mince
na našom území nevyskytujú, hoci napr. v česko-rakúskej oblasti sú ich nálezy úplné běž
né. Váčšina z týchto neuhorských mincí má vermi nízku kvalitu. V asi najváčšom náleze
takýchto mincí z lokality Králův Dvůr při meste Beroun sa podfa P. Radoměrského (1976,
147-149) uvádza ich kvalita na cca 37-38 % striebra v minci, priemerná váha (tamže, 147—
149) na cca 0,4 g. To značí, že v žiadnom případe nezodpovedali kvalitě a hmotnosti dobré
vyražených uhorských mincí. Předpokládám, že minimálny zisk bratríkov při dovoze tých
to mincí bol asi 30-35 %. A k sa vezme do úvahy, že bavorské, salzburské a iné mince
obiehali v českom prostředí nelegálně a predstavitelia miest sa ich chceli čo najrýchlejšie
zbavif, je viac než isté, že bratříci ich v oblasti Moravy a Ciech získali za vermi nízku sumu
a preto ich zisk z dovozu do Uhorska bol overa výraznější než vyššie spomenutých cca
35 %. Je možné, že bratříci tieto mince využívali aj při ďalších špekulačných obchodoch
a to v prípadoch, že získali ešte menej kvalitně falošné uhorské denáre, ktoré neobsahovali
ani tých 37-38 % striebra v minci ako napr. bavorské fenigy z 50.-konca 60. r. 15. stor.
Vtedy stiahli z oběhu bavorské a salzburské fenigy a namiesto nich medzi Tuďmi umiestnili
stovky falošných uhorských denárov, ktoré boli v nejednom případe razené len na mědě
ných plieškoch, takže ich hodnota bola prakticky nulová.
Právě z obdobia výbojov bratríckych vojsk sa na Slovensku registruje i zvýšený počet
dielní na falšovanie domácích uhorských mincí. Dosiaf sa zaregistrovali minimálně štyri:
v Sučanoch pri Martine na miestnom hrade, kde sa vyrábali falošné polské denáre (pracujúca asi v 70.-80. rokoch za Bartoša z Hartvíkoviec, Martina Brčálu a Petra Komorovského, Sejbal 1958,20-25 a Slivka 1992,55-56), v jaskyniach v Chvalovej (Nálezy 2, č. 148)
a v Spišskej Teplici na uhorské denáre z r. 1458-1467 kráfa Mateja Korvína (ústná informácia M . Sojáka). Najvačšie množstvo dokladov o falšovaní počas 2. polovice 15. stor. ale
priniesol výskům pri farskom kostole v obci Liptovská Mara (cca 1 500 predmetov, Hlinka-Hoššo 1980, 237-259), takisto aj depot 20 mincí objavený v priestore středověkého
hrádku na vrchu Havránok v tejže polohe (Nálezy 4, č. 329 a Slivka 1992, 55). Dielňa tu
pracovala asi v r. 1444—1474. Zo severo- a východoslovenských hradov pochádzajú desiatky falošných uhorských mincí vyrobených počas polovice až 3. štvrtiny 15. stor. Napodobňujú quartingy a denáre Žigmunda Luxemburského, Albrechta, Vladislava I., Ladislava V.
a Mateja Korvína. Popři minciach sa objavili i viaceré pozostatky mincovej činnosti, zvyšky obdížnikových plechov z ktorých boli vystřihované okrúhle mincové kotúčiky, resp. len
uvedené kotúčiky. Najnovšie takéto doklady sa získali z hradov Brekov, Hanigovce, Kamenica, Lietava, Lipovce, Plavec, Turňa, Zbojnicky hrad pri Ruskej Novej Vsi (materiál nebol
předběžné publikovaný). Časovo asi spadajú do obdobia konca bratríckej vlády na Liptove,
Spiši a Šariši, teda do 60.-70. r. 15. stor. Z danej ražby museli mař jednotlivci, či jednotlivé
posádky výrazný zisk, lebo medené pliešky na ktorých bol len velmi nedbanlivo razený
obraz sa v mnohých prípadoch ani nesnažili postriebrovaf. Aby sa tieto vermi znehodnotené mince lepšie uvádzali do oběhu neváhali niekedy na nich vyrazif ani napodobeniny
mincových značiek mincovní známých ražbou kvalitných mincí, napr. kremnickej, budínskej a iných. Poměry aké nastolili svojou činnosfou bratříci a ich přívrženci až s verkými
ťažkosfami riešil počas svojej vlády Matěj Korvín, ktorý musel napr. okrem iného uskutočnif v r. 1467 i mincovú reformu. Aby sa odlišili všetky staré nekvalitně denáre a oboly
vyřazené do r. 1467, nariadil aby nové denáre s obsahom minimálně 50 % striebra niesli na
reverznej straně obraz patronky Uhorska - Madony. Až s týmito mincami bolo možné upo
kojit narušené politické poměry a stabilizovat domáce a zahraničně hospodářské vztahy.
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Zusammenfassung

Die historische Bedeutung der Münzen aus den slowakischen Burgen
Bereits seit dem 11.-12. Jh. wurden die Burgen zu einem der Bestandteile der Staatsverwaltung und
Verteidigung, hier wurden die Untertanenabgaben eingehoben, sie stellten einbruchsichere Waren
lagerstätten und Mittelpunkte der mittelalterlichen Gesellschaft für Handel, Handwerke und Hofkultur
dar. Ein bedeutsamer Sachkreis unter den Funden aus der slowakischen Burgen sind Münzen. Dieser
Beitrag befaßt sich mit den wichtigsten Münzfunden, die die politischen und militärischen Schicksale der
Burgen und ihrer Einwohner, resp. den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Einfluß der Burgen auf ihre
Umgebung dokumentieren. Münzfunde aus den Jahren 1001-1301: Auf kleineren Begräbnisstätten in den
Burgen Bratislava, Devin und Trenčín wurden ungarische Münzen aus dem 11. Jh. bis Anfang des 12. Jhs.
gefunden. Sie wurden den Verstorbenen als Obolus in Gräber gegeben und ermöglichen, die einzelnen
Begräbnisse zu datieren. Außerdem bestätigen sie das Ausnutzen des Raums von den schon bestehenden
Burgen. Die Prägungen von Bela I. und Šalamún aus der Burg Devin können die Kämpfe beider Herrscher
um den Thron belegen, die auch in der Nähe von der Burg verliefen. In Bratislava wurde im Raum des
Domkapitels ein seltener Denar des Grafen Otto (t 1119) gefunden, der die nicht näher bekannten
niederländisch-ungarische Kontakte mittels der Kirchenorden oder höheren Adeligen belegt. Die Münzen
aus der Wende der 12.-13. Jh sind in den Burgen sehr wenig vertreten, sie konzentrierten sich eher im
städtischen und dörflichen Milieu (Bratislava, Nitra, Trnava). Deshalb ist es nicht möglich, mit diesen
Funden z. B. die Eroberung der Burgen in der Zeit der Einfalle der Mongolentruppen in den Jahren 12411242 zu beweisen. Das Zeugnis für die Verwendung der österreichischen Münzen in Burgen bietet der
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Schatz aus Devin aus den Jahren 1246-1251, der aus 32 Münzen, einem Ring und einem Koralle bestand.
In der Burg Šintava wurde der niederbayerische Pfennig Heinrichs 1. aus den Jahren 1253-1290 und in der
Burg Vefký Šariš der Denar des Lothringer Herzogs Ferry III. ca. aus den 70-er Jahren des 13. Jhs.
gefunden. Mit Münzfunden kann man nicht auch den Einfall der tschechisch-österreichischen Truppen
des Přemysl Otlokar II. in die Südwestslowakei in den Jahren 1271-1273 beweisen, weil dabei mehr die
schwach befestigten Städte und Dörfer beschädigt wurden. Auf diesen Einfall weist der Schatz von 2 350
Brakteaten aus Rišňovce und zahlreiche Funde von Münzen des Přemysl Ottokar II. aus Nitra und Bratislava
hin. Aus den Jahren 1275-1301 stammen mehrere Münzfunde. In der Burg Banská Štiavnica und Bratislava
wurden österreichische Pfennige des Albrecht I. gefunden. Die feudale Anarchie in Ungarn, zerrüttele
Währungs- und Wirtschaftsverhältnisse in dieser Zeit und die Erzeugung von falschen Münzen belegen
die Kollektionen aus Pustý hrad bei Zvolen (75 Münzscheiben, zum Teil handelte es sich um Nachbildungen
der Münzen des Ladislav IV. und der zeitgenössischen österreichischen Pfennige) und aus dem Berg
Železník bei Dolany (an einem gezimmerten Bau wurden Pfennige aus dem Ende des 13. Jhs. gefälscht.
Hier erhielten sich ca. tausend Gegenstände, das Objekt wurde vom Heer am Ende des 13. Jhs. vernichtet).
Die Funde aus den Jahren 1308-1395. Die ökonomische Bedeutung von Banská Štiavnica und der
Erzgewinnung hier am Anfang des 14. Jhs. belegen zahlreiche Münzfunde aus Staré Mesto - aus der Burg
auf dem Berg Glanzenberg (Denar des Karl Robert, österreichische Pfennige aus der Wende der 13. und
14. Jh., mehrere Prager Groschen des Václav II.), bedeutsam ist auch der hier gefundene lombardische
Zähljeton aus den J. 1450-1500. Weitere Münzfunge belegen den Krieg Karl Roberts mit Matúš Čák von
Trenčín in den J. 1308-1321, die in leicht befestigten Siedlungen, Städten und Dörfern gefunden wurden,
weil im Rahmen des Kriegs auch zahlreiche Plänkeleien und persönliche Streitigkeiten zwischen Adeligen
verliefen. Aus Burgen stammen auch folgende Funde: 1. Aus Šintava stammt die Kollektion von 19
ungarischen und österreichischen Münzen, die wahrscheinlich einem von den Dienstleuten aus der Burg
gehörten, 2. In der Gemeinde Melčice, in einem Teil von Zemianske Lieskové bei Trenčín wurde ein
Schatz von 828 Münzen - 101 Prager Groschen des Václav II. und österreichische Pfennige aus dem
Zeitabschnitt Přemysl Ottokar II. bis Friedrich der Schöne gefunden. Dieser Schatz wurde während des
Ansturms der Truppen Karl Roberts auf den Hauptsitz von Matúš Čák (die Burg in Trenčín) in Juli 1321
versteckt. 3. Ein weiterer Schatz ist aus Nitra. Im J. 1320 wurden hier 2 512 Münzen versteckt - ein Denar
Andreas III. und österreischische Pfennige aus den J. 1236-1320. Es handelte sich wahrscheinlich um das
Eigentum des hiesigen Bischofstums, das während des Kriegs Matúš Čák mehrere Male angriff. Ein sehr
interessanter Schatz fand man aber auch in der Burg Kamenica. Er bestand aus den Resten der goldenen
ungarischen Florine und silbernen Groschen aus den J. 1324-1342. Es handelte sich um ein sehr wertvolles
Vermögen, das einem der Burgbesitzer gehören mubte. Aus der 2. Hälfte des 14. Jhs., aus der Zeit der
Regierung von Ludwig I. stammen auch mehrere interessante Funde, z. B. in der Vorburg der Bratislaver
Burg auf der Mikulášská-StraUe wurde der Schatz von 979 Denare aus den J. 1373-1382 entdeckt. Damals
hatte er den Preis 4 bis 5 Dukaten. Er belegt u. a. eine der damaligen Aufgaben der Burg - Schutz der
wichtigsten Handelswege. Funde aus den Jahren 1428-1434: Einfälle der Hussiten in die Slowakei, die
Bildung der ständigen Militärstützpunkte und räuberische Ausfalle ihrer Besatzungen hatten auch das
Verstecken von Münzkollektionen zur Folge. Die Anwesenheit der Hussiten in der Westslowakei belegt
der falsche Prager Groschen des Václav IV. aus der Burg Šintava, der jedoch erst nach dem J. 1419 erzeugt
wurde, gleich wie ähnliche Groschen aus dem Schatz aus Senica und anderen Funden. Es scheint jedoch,
dab die Anzahl der von Hussiten gebrachten Münzen ziemlich niedrig war, weil sie in den Funden nur
vereinzelt vorkommen. In den Burgen Branč, Kamenica, Lietava, Plavec wurden Kollektionen von
ungarischen Münzen, die Prägungen des Königs Sigismunds festgestellt, die hier im Zusammenhang mit
hussitischen Einfällen versteckt wurden. Münzfunde aus den Jahren 1445-1467: Auch die Bewegung der
Hussitennachfolger - der raubsüchtigen Böhmischen Brüder hatte das Verstecken von Kostbarkeiten,
also auch Münzen zur Folge. Aus den Burgen stammt nur ein Teil von diesen Funden, weil die Heerscharen
der Böhmischen Brüder leichter die schwach befestigten Städte und Dörfer eroberten als die starken
Festungen. Es handelt sich um Hunderte von Viertel- und Halbdenare und Denare Sigismunds Luxemburger,
Albrechts, Vladislaus I., Ladislavs V. und Matthias Korvins, um österreichische, bayerische und salzburger
Pfennige aus den 40-er bis 60-er Jahren des 15. Jhs., um polnische Denare und böhmische und mährische
Münzen aus dieser Zeit. Manchmal wurden in den Burgen auch die Nachbildungen dieser Münzen gefunden,
die direkt die Böhmischen Brüder oder ihre Helfer geprägt hatten (in den Burgen Brekov, Hanigovce,
Kamenica, Lietava, Lipovce, Plavec, Turňa, Zbojnicky hrad bei Ruská Nová Ves). Die Fälscherwerkstätten
kennen wir auch aus den Burgen in Sučany bei Martin und auf dem Berg Havránek in Liptovská Mara, aus
der Grotten in Chvalová und Spišská Teplica. Mehr als 1500 Gegenstände aus einer Fälscherwerkstätte
stammen aus der Forschung an der Pfarrkirche in Liptovská Mara. Das Spezifikum der Besatzungen von
Böhmischen Brüdern war, dab sie auch die bayerischen und hals-leuchtenberger Pfennige von niedriger
Qualität mitbrachten, die sie in der Slowakei gegen die silbernen ungarischen Denare wechselten. Diese
Münzen wurden z. B. in den Burgen Tekovská Breznica, Jasenov-Vyšehrad, Dvorníky-Posádka, in den
Höhenlagen im Rahmen der Lokalitäten Krnča, Ducové, oder in der städtischen und dörflichen Besiedlung
der Lokalitäten Hlohovec, Branč. Eine Kollektion der Münzen Ladislaus V., die die Böhmischen Brüder
gestohlen hatten, wurde in den Resten einer Brüder-Feste in der Burg Jelšava gefunden.
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