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Razidlá a zvyšky
falzátorskej dielne
z 15. storočia
Pred niekoľkými rokmi sa dostali do zbierok SNM-Historického
múzea v Bratislave zvyšky falzátorskej dielne obsahujúce dve
razidlá, mincu a kotúčiky pripravené na ďalšiu razbu. Všetky
predmety sa našli v lesoch približne 1,5-2 km SV od obce Brusník
(okr. Veľký Krtíš) (Obr. 1). Najzaujímavejšiu časť z nich tvoria
razidlá (Tab. I. a II.), z ktorých sa obe používali na razbu falošných
denárov uhorského kráľa Vladislava I. (1440-1444). Z jedného sa
produkovali falzá typu Huszár, č. 605 a z druhého sa razili najskôr
denáre typu Huszár, č. 611. Povrchové analýzy kovov ukázali, že ide
o čisto železné razidlá (prvý obsahoval 98,15 % a druhý 98,99 %
železa).a Spolu s razidlami sa v súbore našiel aj falošný denár
Vladislava I. (1440-1444) typu Huszár, č. 609 alebo 611a (Tab. III,
č. 1)b a päť ďalších medených kotúčikov.
Takýto zaujímavý nález objavený neďaleko Brusníka patrí medzi
vzácne a výnimočné doklady pohnutých udalostí v Uhorsku
v 40-tych rokoch 15. storočia. Napriek početným nálezom falošných
mincí z tohto obdobia, ide o výnimočný súbor, ktorý nemá na území
Uhorska obdobu. Dosiaľ sa totiž nenašiel súbor, ktorý by obsahoval
dve razidlá a s mincou a kotúčikmi tvorili jeden ucelený súbor.
Samotné nálezy stredovekých razidiel na falošné mince patria
medzi vzácne numizmatické predmety a nachádzajú sa len
sporadicky. Z Uhorska poznáme len málo takýchto nálezov a väčšina
z nich je bez archeologického kontextu. Razidlo na falošné mince sa
našlo v Špaňopolskej jaskyni v chotári obce Španie Pole
v Driečanskom krase na Gemeri (Soják 2013, 49-50). Obraz na
razidle sa zachoval v zlom stave a nie je možné zistiť aké mince sa
ním produkovali. Keďže sa našiel spolu s falošnými uhorskými
denármi z 15. storočia, najskôr sa používal na razbu uvedených
mincí. Veľké množstvo náradia na razbu falšovaných mincí z čias
spôsobenia českých bratríkov pochádza z hradu Vršatec, okr.
Vršatecké Podhradie (Ernyey 1917, 115-116). Napriek tomu, že nie
sú presne špecifikované, mohli sa medzi nimi nachádzať aj razidlá.
Ďalšie razidlá na uhorské stredoveké falošné denáre sú známe len
z muzeálnych zbierok. Z hradu Krásna Hôrka pochádzajú dve
razidlá na falošné mince zo zbierky Leopolda Andrássyho (Slivka
1992, 63, obr. 3, č. 1-2). Jedno z nich je na denáre z 15. storočia
a pravdepodobne slúžilo na falšovanie mincí Mateja I. Korvína
(Huszár 1969, 86, č.7). Druhé je mladšie a používalo sa na razbu
uhorských falošných
denárov Ferdinanda
I. z roku 1531.
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Miesto nálezu zvyškov falšovateľskej dielne.

dôležitým svedectvom o pretrvávajúcej hospodárskej a politickej
kríze v tomto období, ktorého sprievodným javom je aj falšovanie
mincí. Uvedený súbor nám viac napovie k technologickému procesu
prípravy falšovania. Obe razidlá sú napriek opotrebovanosti dobre
zachované a pomerne presne sa dá určiť na razbu akých mincí slúžili.
Na prvom razidle sa nachádza korunka s uhorským delením štítom
a po stranách je mincová značka B-n s hviezdičkou. Jeho predloha
vychádzala s najväčšou pravdepodobnosťou z denára Vladislava I.
typu H 605, ktorý je datovaný do roku 1442 (Pohl 1974, 55; Huszár
1979, č. 605). Uvedený typ sa produkoval len krátko, lebo
pravdepodobne už v druhej polovici roka prešli na razbu iných
denárov. Falzátori logicky vyhotovili razidlo s mincovou značkou
B-n s hviezdičkou, lebo išlo o najčastejšie používané značky, ktoré
sa nachádzajú na všetkých typoch mincí razených Vladislavom I.
Ich pôvod treba hľadať v Budíne, ktorá bola najproduktívnejšou
mincovňou za vlády Vladislava I. Platí to najmä pre rok 1442, kedy
osmanské vojská pod vedením Mezid bega vtrhli do Sedmohradska,
čo spôsobilo ukončenie činnosti všetkých tu pôsobiacich mincovní.
Pomerne dobre identifikovateľné je aj druhé razidlo. Podobne
ako na prvom aj tu je zobrazený klasický uhorský delený štít, ktorý
má po stranách skomolenú mincovou značku P-P. Ide o pomerne
časté mincové značky, ktoré sa nachádzajú na dvoch typoch denárov
Vladislava I. (Huszár 1979, č. 607 a 609A; Pohl 1982, 145-16-17,
148-6). Uvedená značka je pripisovaná pécskej mincovni, ktorej
činnosť definitívne vrcholí práve za vlády Vladislava I.

Skúmané razidlo sa používalo na razbu falošných denárov typu
Huszár 605 a 611, ktoré možno považovať za najmladšie mince
Vladislava I. produkované v roku 1444. K nim patrí aj jediný nález
falošného denára v súbore, ktorý ma taktiež mincovú značku P-P
(Tab. III., č. 1).
Minca však nebola
vyrazená z nami
skúmaného razidla
a ide o špecifický typ
mince. Nenachádza
sa na nej meno
panovníka, ale na
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Falošná minca, kotúčiky a polotovar na razbu falošných mincí.
znamená, že najskôr
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boli razené až po smrti Vladislava I., ktorý
zomrel v bitke pri Varne 10. novembra 1444
(Pohl 1966, 362; Huszár 1979, č. 609, 611). Na
základe toho možno usúdiť, že k ukrytiu
uvedeného súboru došlo niekedy v tomto
období.
Na razidlách je skomolený opis a nepresne
sú uvedené aj mincové značky. Je to spôsobené
tým, že falšovatelia spravidla nevedeli čítať
ani písať a ide o typický jav dobre viditeľný na
falošných stredovekých a novovekých minciach.
Podobne ako v prípade originálnych razidiel, aj
tieto boli vyrobené z takmer čistého železa.
Plocha razidla je mierne opotrebovaná
a znehodnotená dierkami rôznej veľkosti.
Niektoré z nich sú také veľké, že už nebolo
možné opraviť ani jedno z razidiel a najskôr
došlo k ich vyhodeniu. Na opotrebovanie
poukazujú aj vrchné plochy razidla kam
smerovali údery kladivom. Tie sú sploštené
početnými zásahmi a je zrejmé, že z neho
vyrazili väčší počet mincí. Na tomto mieste sa
treba zamyslieť nad tým, či ide o pôvodné
miesto, kde sa mince aj falšovali, alebo sem boli
vyhodené opotrebované razidlá aj s mincami
a kotúčikmi. Falšovanie mincí najčastejšie
prebiehalo na odľahlých miestach ako jaskyne,
prípadne pod patronátom vplyvných majiteľov
na hradoch. Nechýbajú však ani na otvorených
sídliskách, kláštorných komplexoch a pod.
(Soják 2013, 39). Preto nie je vylúčené, že
falšovatelia vykonávali svoju činnosť v lese
alebo na niektorom z neďalekých hradov. Do
úvahy prichádzajú napríklad Halič, kde sídlila
silná bratrícka posádka až do roku 1451 (Plaček
- Bóna 2007, 127) a s nimi je spojená intenzívna
falšovateľská činnosť na viacerých miestach
dnešného Slovenska.

Razidlo na razbu falošných denárov
Vladislava I.

zaujímavosť, ktorá by mohla viac napovedať
o technológii falšovania mincí. V
spomínanom denári nebola nameraná ortuť,
čo vylučuje používanie amalgačnej techniky
(napr. Richtera - Kalina 2012, 122-123, tu
je aj ďalšia literatúra). Tá je známa už od
staroveku a je založená na dobrej schopnosti
ortuti viazať drahé kovy. Po vysokom
zahriatí sa ortuť odparí a zostane len drahý
kov. Pravdepodobnejšou metódou prichádza
v našom prípade do úvahy priame
pokovovanie, čiže vloženie kotúčika do
roztaveného striebra. Analýza jediného
kotúčika poukázala na ďalší známy fakt, že
sa falošné mince zhotovovali z medi alebo
z podobných zliatin, najmä z bronzu. Meď
bola v tej dobe ľahko dostupná a používala
sa na početné falšovanie nielen u nás, ale aj
v susedných Čechách a na Morave (Richtera
- Kalina 2012, 123; Sejbal 1965, 220).
Predpokladá sa, že najčastejšie sa mohla
používať medená strešná krytina, ktorá sa
vyrábala v obrovských kvantách. Tá bola
použitá hojne vo falšovateľskej dielni
v jaskyni na Zlatém koni u Koněprus
(Hejna - Radoměrský 1958, 538). Nie vždy
to muselo platiť, lebo napríklad vo výpovedi
falzátorov z roku 1542 z územia Čiech sa
spomínajú problémy pri zaobstarávaní medi
(Šebek 2010, 293). Dokonca boli nútení
kradnúť medené kotle a nosiť ich z diaľky,
čo limitovalo rozsah výroby falošných
mincí. Z medeného plechu sa vyrezávali,
alebo priebojníkom vybíjali kotúčiky na
ďalšie spracovanie. Vidieť to aj na zvyškoch
plechu, kde sú stopy po vybíjaní alebo
vyrezávaní (Tab. III., č. 6). Podobné doklady
pochádzajú z ďalších falzátorských dielní z
veľkej časti Slovenska a Čiech (napr. Soják
2013; Hejna - Radoměrský 1958). Meď
bola použitá vo väčších množstvách aj v
najväčšej dielni na falšovanie mincí z 15.
storočia z územia Slovenska, ktorá pôsobila
na Liptovskej Mare (Hlinka - Hoššo 1980).

Na jedinej zachovanej minci, čo možno
považovať za finálny produkt mincovne boli
vykonané akostné skúšky. Na jej povrchu boli
namerané až 97,55 % medi. Spolu s vysokými
hodnotami na kotúčiku (99,21 %) dokumentujú Razidlo na razbu falošných denárov
známy fakt, že jadro mince bolo vyrobené Vladislava I.
Nález falošnej dielne veľmi dobre zapadá
z tohto kovu alebo z podobných zliatin. Ďalším
do historického kontextu svojej doby.
krokom falšovateľov bolo navodiť dojem
Pochádza z prvej polovice 40-tych rokov
originálnosti mincí, aby sa čo najvernejšie podobali strieborným 15. storočia, kedy sa v Uhorsku odohrávala vojna medzi neplnoletým
denárom a bolo ich možné čo najľahšie dostať do obehu. Z toho Ladislavom V. zastupovaným matkou Alžbetou a Jánom Jiskrom
dôvodu sa na povrchu pokovovali. V posledných rokoch ukázali z Brandýsa a Vladislavom I. Časté falšovanie mincí je sprievodným
analýzy stredovekých a novovekých uhorských mincí, že to bolo javom nestabilnej politickej a hospodárskej situácie. Tá spôsobila, že
častejšie cínom a nie striebrom ako sa dlho predpokladalo (Budaj - kráľovské mince oboch panovníkov rýchlo podliehali inflácii.
Richtera - Jankovič - Zmrzlý - Švec 2013; Richtera - Kalina 2012; Napriek tomu sa Vladislav I. snažil bojovať proti falšovaniu, čo
Varga - Nagy 2017, s. 135, Tab. 2). Uvedené tvrdenie však neplatí uzákonil v 7. článku zákonníka z 18. apríla 1444, čiže obdobia kam
pre nami skúmanú mincu, kde nebol nameraný cín, ale 1,03 % približne spadá aj ukrytie nami skúmanej časti falzátorskej dielne
striebra. To znamená, že stredoveké mince sa v 15. storočí pokovovali (Döry - Bónis - Bácskai 1976, 328; Gyöngyössy 2012, 148). Podľa
aj striebrom. Okrem iného to dokladajú aj výsledky analýz dobových neho sa odteraz mali raziť mince len v kráľovských komorách a
falošných denárov Žigmunda Luxemburského (1387-1437) ostatné sa považovalo za „znak nevery“ (nota infidelitas). Týmto
z pokladu v Mojmírovciach, ktoré boli pokovované silnou vrstvou bolo falšovanie definitívne zaradené do uhorského právneho
striebra (Budaj 2017, 32, Tab. 9). Výsledky analýz ukázali aj ďalšiu systému (Gyöngyössy 2003, 33; 2012, 49).
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Ukrytie falšovateľskej dielne spadá nielen do obdobia nepokojov
a vojen medzi dvomi kráľmi, ale stabilitu v regióne narušovali aj
konflikty medzi vlastníkmi pôdy.c Oblasť Tisovníckej doliny bola
rozdelená na západnú časť, ktorú mali v držbe Balašovci. Východnú
časť mali v rukách významní a vplyvní páni zo Sečian, z ktorých
Mikuláš zo Salgó bol dokonca odsúdený v roku 1423 za falšovanie
mincí (Dvořáková 2012, 6). Obvinenie bolo také vážne, že prišiel
o všetky majetky a dokonca bol jeho hrad Salgó zrovnaný so zemou.
Falšovanie mohlo pokračovať pod patronátom vplyvných ľudí aj po
tomto období, o čom svedčí aj nami skúmaný nález. Na jeho pozadí
sa odohral konflikt, ktorý zasiahol aj Brusník.

Huszár, L. 1969: Magyar várak mint pénzhamisító műhelyek
a XVI. században. Műemlékvédelem 13, 1969, 80-87.

Napríklad listina z roku 1446 spomína sťažnosti zemanov voči
Balašovcom z Modrého Kameňa, ktorí neoprávnene obsadili
množstvo ich majetkov. Tá istá skupina zemanov v roku 1451
uzavrela dohodu, podľa ktorej mal byť Brusník v prípade úspechu v
inom spore rozdelený na polovicu (Sitár 2019, 161). Každopádne
nález falzátorskej dielne potvrdzuje napätú situáciu v regióne
v 40-tych rokoch 15. storočia.

Pohl, A. 1974: I. Ulászló király pénzverése. Numizmatikai
közlöny 72-73, 1973-1974, (1974), 49-60.
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(Endnotes)
a
Ich metrologické parametre boli nasledovné: Prvé razidlo:
306, 27 g; v = 66,20 mm, priemer v strede = 26,80 mm; priemer
obrazu = 22,1 mm; druhé razidlo: 272,80 g; v = 61,7 x 62,20, priemer
v strede = 27,50 mm; priemer obrazu = 20 mm.
b
Jej RFA analýzy boli nasledujúce: Cu = 97,55 %; Ag =
1,03 %; Pb = 0,895 %; Zn = 0,147 %; Ni = 0,092 %.
c
Za pomoc pri orientácii v regionálnych dejinách z 1.
polovice 15. storočia ďakujem Mgr. Tomášovi Sitárovi
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