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Svedecké výpovede obyvateĐov ďupþianskeho panstva
ako prameĖ k dejinám regiónu v neskorom stredoveku
Pavol Maliniak

Svedecké výpovede, zoznamy svedkov a záznamy z vypoþúvaní patria k
hodnotným prameĖom k regionálnym dejinám, neraz však informujú aj
o udalostiach nadregionálneho dosahu. K prostrediu ďupþianskeho panstva
sa na sklonku stredoveku viaže niekoĐko prameĖov tohto druhu. Pozornosti
bádateĐov donedávna unikal dokument datovaný do roku 1517, ktorý
obsahuje spísomnené svedectvá o hraniciach ďupþianskeho panstva,
hospodárení na tomto území a informuje tiež o podmienkach užívania mlyna
v chotári Brezna. Viaceré svedectvá zároveĖ informujú o situácii na
hradnom panstve v období, kedy ho vlastnil rod Dóczyovcov. E. Jurkovich
tento prameĖ vo svojom diele o dejinách hradu a panstva ďupþa vydanom
v roku 1929 ešte nepoužil.1 Na obsah svedeckých výpovedí so zreteĐom na
hranice hradného panstva a povinnosti poddaných upozornila vo svojej
diplomovej práci M. Jeránková (Jurkoviþová).2 Bližšiemu hodnoteniu
prameĖa pri interpretácii podobného, avšak podrobnejšieho dokumentu
venovali pozornosĢ M. Skladaný a O. Tomeþek.3
PodĐa úvodného záznamu 10. marca 1517 zvolal majiteĐ panstva
Damián Dóczy hodnoverných svedkov v záležitosti vyšetrovania hraníc
hradu ďupþa v prítomnosti slúžnych Zvolenskej stolice Juraja Dúbravického
a Jána Šteka zo Zolnej.4 Už pri týchto údajoch možno konštatovaĢ, že
viaceré osoby spomínané v prameni vystupujú i v iných dokladoch z
uvedeného obdobia. Ćalej si budeme všímaĢ predovšetkým svedkov
z ďupþianskeho panstva v nasledujúcich zápisoch. Dokument obsahuje 17
svedectiev od 15 svedkov (dvaja svedkovia vypovedali dvakrát).
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JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának és uradalmának története. Pécsett :
Dunántúl Egyetelmi Nyomdája, 1929, 101 s.
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Prvou osobou vystupujúcou v zaznamenaných svedeckých výpovediach
je Ján Šoltýs z Dolnej Lehoty, ktorý žil podĐa dokumentu už sto rokov
(Joannes Scultetus de Inferiori Lehota, existens iam annis centum). Svedok
vedel, že hranice územia hradu ďupþa sa zaþínajú od Tergartu až k vrchu
Smrekovica (a Tergart usque ad montem Zmerkowize) a smerujú odtiaĐ
k vrchu Tisovský diel (ad montem Tysowsky dyel). Od tohto vrchu vedú na
vrch Rakytový ker (ad montem Rakitowy keer), odtiaĐ na vrch Homolka, až
ku Drábskej hlave (ad montem Homolka usque Drabske hlaue) a odtiaĐ až
k Zolnej (usque ad Solna).5 Výpovedi svedka už venovali bádatelia
pozornosĢ. Pri urþení polohy hraniþných bodov si doterajší výskum všímal
najmä lokalitu Tergart (nem. Tiergarten). Jednoduché stotožnenie
s Telgártom vyluþuje zistenie, že pod týmto oznaþením až do zaþiatku 16.
storoþia vystupujú rôzne lokality na území ďupþianskeho panstva. Z obsahu
výpovede svedka v roku 1517 je zrejmé, že v danom prípade bol Tergart
miestom, kde zaþínal severný úsek hraníc medzi ďupþianskym a Muránskym
panstvom a zrejme aj medzi Zvolenskou a Gemerskou stolicou. Horské
hrebene a doliny v tejto oblasti ohraniþovali územie hradu ďupþa z východu
a z juhu. K identifikovateĐným názvom v dokumente možno dnes priradiĢ
vyvýšeninu Malá Smrekovica, sedlo Diel, vrch Keþka a potok Zolná.6
Svedectvo Jána Šoltýsa dopĎĖajú údaje o mieste odkiaĐ pochádzal, ako
aj o jeho veku. Pokúsime sa ich overiĢ a doplniĢ. V roku 1512 potvrdil kráĐ
Vladislav II. na žiadosĢ Tomáša Petríka, syna Jána, syna už nebohého
Antona listinu, ktorú vydal v roku 1465 Matej Korvín. PodĐa tejto listiny
kráĐ Matej potvrdil na žiadosĢ Antona z obce Petrík (possessio Petrik)
konfirmáciu listiny kráĐa Žigmunda z roku 1404, ktorá potvrdzovala listinu
vydanú kráĐom ďudovítom I. Na základe tohto dokumentu v roku 1358
panovník povolil richtárovi Petríkovi z Predajnej (Petrik villicus de Prideya)
vybudovaĢ pri potoku LopeĖa (prope aquam Loppena) dedinu.7 Uvedená
dedina, založená na nemeckom práve, je totožná s obcou Dolná Lehota.
Stredoveké pramene okrem názvu Dolná Lehota (mać. Alsólehota)
používali pre toto sídlo aj oznaþenia Petrova þi Petríkova Lehota.8
V dokladoch z rokov 1404, 1465 a 1512 vystupuje obec pod názvom Petrík,
odvodeným od mena prvého richtára. Jeho potomkami a súþasne richtármi
zrejme boli aj vyššie uvedení Anton, Ján a Tomáš Petrík. Listina z roku 1512
5
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adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról. In: Magyar történelmi
tár XII., 1863, s. 274, þ. II.; JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának..., s. 45;
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spomína nebohého Antona, avšak istého Jána uvádza ešte ako žijúceho otca
Tomáša Petríka, ktorý za seba a svojich synov Vavrinca a Petra žiadal
o potvrdenie listín na dediþné richtárstvo v Dolnej Lehote. Možno vysloviĢ
predpoklad, že otcom a dedom žiadateĐov bol práve Ján Šoltýs.
Medzi svedkami, ktorí vypovedali poþas vyšetrovania hraniþných
sporov medzi obcami Selce a Priechod v roku 1528 sa objavuje Tomáš
Šoltýs v Dolnej Lehote.9 Pri rovnakej príležitosti vypovedal Tomáš Šoltýs z
(Dolnej) Lehoty aj v roku 1536.10 Najpravdepodobnejšie ide o Jánovho syna.
Doklad na používanie prímenia Šoltýs pochádza z Dolnej Lehoty už z roku
1504.11 Oznaþenie Šoltýs mohlo ako živé pomenovanie dediþných richtárov
nahradiĢ staršie prímenie Petrík. Podobne, ako Tomáš Šoltýs mohol
používaĢ toto prímenie aj jeho otec Ján, v roku 1517 nazvaný Ján Šoltýs. O
široko rozvetvenom potomstve Šoltýsovcov v Dolnej Lehote informujú
údaje z mladšieho obdobia.12 Dediþnú funkciu richtára môžeme na základe
hodnotených prameĖov oprávnene spájaĢ s osídĐovaním územia, poþiatkami
obce Petríkova – Dolná Lehota a jej nasledujúcim spravovaním.
V svedectve Jána Šoltýsa vystupuje do popredia uvedený vek sto rokov.
Písomnosti zo stredoveku a raného novoveku uvádzajú vek svedkov
niekoĐkými spôsobmi. Do prvej skupiny patria údaje o presnom poþte rokov.
Do ćalšej patrí približné urþenie veku. Tretiu skupinu tvoria nedôveryhodné,
resp. fantazijné údaje o veku. Historik G. MyĞliwski na základe štúdia
poĐských prameĖov za kritérium ich selekcie prijíma 100 rokov, ktoré
nezodpovedali ani reáliám stredovekej demografie. Z rôznych období
sú známe prípady starcov všeobecne považovaných za storoþných, hoci
nikto vrátane ich samotných nepoznal dátum ich narodenia. Sto rokov bolo
jednoducho synonymom dlhovekosti. Uvedenie vysokého veku svedkov
malo pritom þasto iba zvýšiĢ vierohodnosĢ ich výpovede.13 K údajom tohto
9
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druhu patrí aj zaznamenaný vek Jána Šoltýsa z Dolnej Lehoty. Jeho
svedecká výpoveć bola zaradená na prvé miesto azda i preto, že okrem
svojho stareckého veku Ján v minulosti vykonával aj funkciu richtára.
Ćalšie svedectvo poskytol Štefan Kršiak z Jasenia, žijúci podĐa prameĖa
deväĢdesiat rokov (Stephanus Gerczak de Jessena, existens annis
nonaginta). Poþas vypoþúvania si spomínal podobným spôsobom.14 Aj pri
zisĢovaní údajov o Štefanovi Kršiakovi sa možno oprieĢ o ćalšie pramene.
Poþas jedného zo sporov, ktorý podnietili Dóczyovci, vydal kráĐ Vladislav
II. v roku 1504 listinu, v ktorej boli zaznamenané mená niekoĐkých desiatok
neurodzených familiárov ďupþianskeho panstva. Išlo o poddaných, ktorí sa
v službách Dóczyovcov podieĐali na vyšetrovaných þinoch. Medzi
obyvateĐmi Jasenia listina spomína osobu zapísanú v tvare Stephano
Yerssak, ktorý možno þítaĢ v znení Štefan Kršiak.15 Pozoruhodné údaje
o mužovi zvanom Kršiak pochádzajú z roku 1512. Pred súdom Zvolenskej
stolice vtedy protestoval zástupca ďupþianskeho panstva, podĐa ktorého
chcel Kršiak z Jasenia, úradník Damiána Dóczyho (Krsaag de Jesene,
officialis domini Damiani) ustanoviĢ breznianskym mešĢanom iného
mlynára. BrezĖania nato Kršiakovi pohrozili, že ak im ustanoví iného, zajtra
ho uvidí pod mlynským kolesom.16 PodĐa ćalšieho prameĖa z roku 1512
ukradli poĐskí valasi ešte pred tromi rokmi na akomsi salaši stádo oviec
a kôz, ktoré zahnali na územie ďupþianskeho panstva. Na príkaz Damiána
Dóczyho ich so skupinou ozbrojencov prenasledoval Kršiak, jeho dvorský
(Kerschack, dworszky eius).17 Kećže uvedené záznamy neuvádzajú krstné
meno, ale iba prímenie osoby, nemožno potvrdiĢ þi ide o Štefana Kršiaka
spomínaného v roku 1517. Tomuto stotožneniu do urþitej miery odporuje
údaj o vysokom veku svedka. Hoci je nepravdepodobné, že mal skutoþne 90
rokov, jeho vyšší vek už mohol sĢažovaĢ aktívne pôsobenie vo funkcii
dvorského úradníka na hradnom panstve. Pravdepodobný je však
príbuzenský vzĢah medzi mužmi oznaþovanými ako Kršiak v prameĖoch
z rokov 1504, 1512 a 1517. V tejto súvislosti treba poukázaĢ na rozšírenie
ćalších prezývok odvodených od divožijúcich zvierat. V roku 1504 žili v
Jasení poddaní s prímeniami Medveć (Medwed) a Zubor (Zwbor).18
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Podobne, ako v prípade Jána Šoltýsa môžeme predpokladaĢ, že Štefan
Kršiak patril k starousadlíkom a dlhodobo žil na ďupþianskom panstve.
Nasledujúci dvaja svedkovia pochádzali z Muránskeho panstva
v Gemerskej stolici. Ambróz, sluha Alexeja z MuráĖa, pôvodom z Klenovca
(Ambrosius, servus Alexii de Muran, natione de Klenouicz) vedel, že vrchy
na hraniciach panstva rozdeĐujú hranice, ktoré tvoria potoky teþúce k ďupþi
až k ich najvyššie položeným tokom.19 Z obsahu výpovede možno
usudzovaĢ, že hranicou panstva bolo rozvodie, ktoré zo západnej strany
vymedzovali prítoky Hrona. VzhĐadom na pôvod svedka z Klenovca sa
ponúka i doplĖujúce vysvetlenie, že z východu tvorilo hranicu panstva
povodie Rimavy. Vavrinec ýernák z Tisovca (Laurentius Zernak de
Tysowicz) vypovedal, že z vrchov zvaných Smrekovica alebo Smrekovice
(de montibus Zmerkowize nominatis), ktokoĐvek tam chcel pásĢ stádo, mal
povinnosĢ zaplatiĢ poplatok na hrad ďupþa.20 Z hĐadiska vývoja
pomenúvania hraniþných bodov je zaujímavé, že Smrekovicu podĐa
vyjadrenia v svedeckej výpovedi tvorili (viaceré) vrchy. Chybu pisára
možno vylúþiĢ, nakoĐko rovnakým spôsobom charakterizoval Smrekovicu aj
ćalší svedok z ďupþianskeho panstva. Bližšie údaje o obidvoch svedkoch
z Gemerskej stolice môže azda priniesĢ výskum prameĖov vzĢahujúcich sa
k tomuto regiónu.
Štefan Farkaš z Predajnej (Stephanus Farkasch de Predain) vedel, že
z Tergartu (ex Tergart) vyháĖali kozy k hradu ďupþa, ktoré neboli
spoplatnené hradu ďupþa.21 V svedeckej výpovedi opäĢ vystupuje lokalita
Tergart. Zmienka o pasení kôz, z ktorých sa neodvádzali poplatky na
ďupþiansky hrad podporuje predpoklad o situovaní Tergartu vo východnej
þasti panstva. Výskyt maćarského prímenia Farkaš (Farkas – „Vlk“)
dokladajú v Predajnej i pramene z nasledujúceho obdobia. PodĐa portálneho
súpisu z roku 1549 bol richtárom v Predajnej istý Matej Farkaš.22 V roku
1558 bol Matej Farkaš z Predajnej spoluvydavateĐom listiny, podĐa ktorej
odpredal Šimon Šoltés zo Štiavniþky polovicu mlyna, ktorý vlastnil od roku
1514 a pre svoju starobu ho už nemohol užívaĢ.23
Ćalším svedkom bol Ján Lacoviþ z Predajnej (Joannes Laczowich de
Praedein). Uviedol, že videl keć vyháĖali stádo kôz z vrchov Smrekovice
(de montibus Zmerkouize), ktoré neboli spoplatnené hradu ďupþa.24 Jeho
svedectvo nadväzuje na výpoveć Štefana Farkaša, avšak odporuje výpovedi
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Vavrinca ýernáka. Nemožno vylúþiĢ, že svedkovia z rôznych panstiev
vypovedali i o rôznych stranách hraniþného vrchu.
Albert Šipák (Albertus Zipak) vedel, že Damián Dóczy „za Breznom“
(presnejšie však pod Breznom) pri lese zvanom Pri Tisovskom diele (ad
silvam nominatam prope Tysowsky diel) zadržal šestnásĢ vozov s vahanmi
a korytami (sedecim currus vahany et koritha), ktoré neboli spoplatnené
hradu ďupþa.25 Na tomto mieste obsahuje prameĖ pozoruhodné slovenské
glosy najpravdepodobnejšie prevzaté priamo z výpovede svedka, ktorý
vypovedal v slovenþine. Autori zápisu, zrejme stoliþní slúžni spomínaní v
úvode asi nevedeli do latinþiny preložiĢ domáce výrazy vahany a korytá.
Záznam patrí k najstarším dokladom o používaní týchto slov na našom
území.26 Priam ohromujúco pôsobí zmienka o šestnástich vozoch s vahanmi
a korytami. V prípade, že svedok neuviedol ich nadsadený poþet môže ísĢ
o rozvíjajúcu sa masovú (manufaktúrnu?) výrobu. O týchto výrobkoch bolo
uvedené, že neboli spoplatnené ďupþianskemu hradu a Damián Dóczy ich
zadržal až pri Tisovskom diele. Mladšie pramene prinášajú poznatky aj
o spracovaní dreva v breznianskom chotári. V roku 1560 poþas vyšetrovania
priebehu hraníc Brezna podal svedectvo vyššie spomínaný Šimon Šoltés zo
Štiavniþky. Ako uviedol, mešĢania z Brezna mohli slobodne hĐadaĢ a
dolovaĢ rieþne zlato, vyhotovovaĢ šindle a iné drevené vybavenie (aliaque
lignea instrumenta) na území od Bacúšskeho potoka až k mesteþku
Brezno.27 Napokon sa možno pristaviĢ i pri svedkovi Albertovi Šipákovi.
Ako vyplýva z ćalšieho záznamu v roku 1517, tento svedok pochádzal z
obce Nemecká. Na rozšírenie prímenia poukazujú i ćalšie doklady. Medzi
richtármi obcí ďupþianskeho panstva v listine vzĢahujúcej sa k roku 1561
vystupujú Martin Šipák z Nemeckej a Tomáš Šipák z Dubovej.28
Ćalším svedkom bol Gašpar Hlaváþ z Dolnej Lehoty (Caspar Lauacz de
Inferiori Lehota). Znenie prímenia v podobe Hlaváþ umožĖujú þítaĢ
záznamy o jeho rozšírení v Dolnej Lehote v mladšom období.29 Svedok
vypovedal, že þasto hnali stáda od troch prameĖov alebo studní pri Tergarte
(de tribus fontibus prope Tergart) k hradu ďupþa, ktoré neboli spoplatnené
hradu ďupþa.30 Výpoveć upresĖuje udaná poloha miesta, odkiaĐ pastieri
25
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vyháĖali stádo. PodĐa opisu hraníc ďupþianskeho panstva zo 40. rokov 16.
storoþia ohraniþovalo severovýchodný úsek hraníc miesto Dreyen prunnen,
so nahent beim Tiergarten ligen. Doterajšie výskumy nevyluþujú, že miesto
je totožné s lokalitou Tri Studne pri obci Telgárt.31 Zmienka o þastom
vyháĖaní stád de tribus fontibus a pomerne veĐká vzdialenosĢ medzi
Telgártom a ďupþou nás však nabádajú k istej opatrnosti pri lokalizácii.
Z výpovede Gašpara Hlaváþa v roku 1517 nemožno usudzovaĢ, þi
pastierstvo v tomto priestore zasahovalo až do Gemera. VzhĐadom na
vyĖatie pasenia spod platieb ďupþianskemu hradu lokalita môže byĢ
identická s Tergartom vo výpovedi Štefana Farkaša.
Tomáš Rus z Dubovej (Thomas Russ de Duboua) od svojich predkov
poþul, že BrezĖania dávali na hrad ďupþa dvanásĢ kuních kožušín þo bol ich
poplatok. Boli tiež povinní udržiavaĢ priechody v lesoch, kde bola zlá cesta.
Vydržiavali vždy aj nejakých drábov, ktorí chytali zbojníkov v lesoch.32
Výpoveć obsahuje hodnotné informácie o starších povinnostiach
obyvateĐov Brezna, nakoĐko svedok sa priamo odvolával na rozprávanie
svojich predkov. Údaj o odvádzaní dvanástich kuních kožušín poukazuje na
pretrvávanie tradiþnej platby v naturáliách. Okrem starostlivosti o cesty,
zvlášĢ potrebnej v horských oblastiach zaujme tiež informácia o vydržiavaní
drábov na lapanie zbojníkov þi lúpežníkov, ktorí sa zdržiavali v lesoch. Za
nepriamy doklad o ich prítomnosti možno považovaĢ správy z prvých rokov
vlády Mateja Korvína. Zo Zvolena bola v tom þase opakovane vyslaná
vojenská pomoc – žoldnieri proti nepriateĐovi do oblasti Brezna a ďupþe. Zo
zaþiatku 60. rokov 15. storoþia zároveĖ pochádza správa o vybudovaní
opevnenia v Brezne. OblasĢ mohli azda znepokojovaĢ zvyšky bývalých
vojakov Jána Jiskru.33 V tejto súvislosti preto neprekvapuje svedectvo
Tomáša Rusa, podĐa ktorého Brezno vydržiavalo už pred rokom 1517
vlastných ozbrojencov.
Muža oznaþovaného ako Rus z Dubovej spomínajú poþetnejšie
pramene. Medzi obyvateĐmi Dubovej nachádzame osobu zvanú Rus už
v roku 1504 (Russ... in Dovbowa).34 Spomínaný Tomáš Rus zrejme
vystupuje medzi svedkami z Dubovej aj v roku 1528. V listine bol však
SKLADANÝ, M. – TOMEýEK, O.: Hranice ďupþianskeho..., s. 59, 62.
MOL DL 24 359, pag. 8.
33
Štátny archív v Banskej Bystrici, Poboþka Zvolen, fond Magistrát mesta
Zvolen, krab. 11, Mestská kniha I. (1465 – 1503), fol. 48 a 74; GERė, J.: A cseh
husziták Magyarországon. Besztercebánya : Nyomattot Machold F.
Könyvnyomdájában, 1910, s. 140-141. ďupþiansky kapitán Gregor z Krbavy
opisuje v listine z rokov 1460 – 1461 roztržku medzi zemanom zo Svätého Jána
a obyvateĐom Brezna v þase, keć bolo v Brezne vybudované opevnenie
(fortalitium in Brizna Banya erat edificatum). MÁLYUSZ, E. – BORSA, I.
(eds.): A Szent-Ivány család levéltára 1230 – 1525. Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1988, s. 51, þ. 107.
34
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zapísaný ako Tomáš Rácz (Thoma Raacz in Dobowa).35 Zápis prímenia
v tomto prípade vytvára významový posun, nakoĐko maćarský výraz Rácz
oznaþoval srbskú národnosĢ. Došlo tak k neúmyselnej zámene dvoch
odlišných, ale podobne znejúcich prímení Rus a Rácz („Srb“). V ćalšej
listine, ktorá obsahuje zoznam svedkov z roku 1536 už opäĢ vystupuje
Tomáš Rus (Thomas Rus de Dubowa).36
Svedok František Faber, starec vo veku približne sto rokov (Franciscus
Faber, homo senex computans eidem annos prope centum) sa zdržiaval v
Brezne od toho roku, keć bol poĐský kráĐ porazený pod Košicami. Nevedel
povedaĢ rok ktorý vtedy bol, až kým Damián Dóczy vypálil mesteþko
Brezno, þo sa stalo v roku 1517.37 Vo výpovedi svedka sú zahrnuté odkazy
na konkrétne vojnové udalosti. PodĐa známych údajov bojovalo vojsko
pôvodom poĐského panovníka Vladislava I. pri Košiciach už v roku 1441.38
Svedok by sa v tomto prípade odvolával na udalosĢ, ktorá sa odohrala pred
76 rokmi. ýasovo bližšie udalosti spojené s vojenským úþinkovaním
poĐského panovníka predstavujú boje medzi uhorským kráĐom Vladislavom
II. a poĐským kniežaĢom Jánom Albrechtom, ktoré v roku 1491 prebiehali aj
v okolí Košíc.39 Napriek predpokladanému vyššiemu veku svedka za
prijateĐnejší môžeme pokladaĢ práve odkaz na tieto udalosti, ktoré sa mohli
uskutoþniĢ pred 26 rokmi. František Faber preto mohol bývaĢ v Brezne od
roku 1491. Za protireþivý možno oznaþiĢ ćalší údaj, podĐa ktorého svedok
v Brezne býval až do roku 1517, kedy mesteþko vypálil Damián Dóczy.
Historické výskumy datujú vypálenie Brezna poþas konfliktov Dóczyovcov
s mesteþkom 30. apríla 1517.40 V úvodnom datovaní záznamu svedeckých
výpovedí je pritom uvedený 10. marec 1517. Ako vyplýva z nižšie uvedenej
charakteristiky dokumentu, jeho zachované znenie nevyluþuje neskoršie
zásahy a úpravy.
Výpoveć Františka Fabera je najrozsiahlejšia. Okrem vymedzenia jeho
pobytu v Brezne záznam obsahuje aj svedectvo, kvôli ktorému bol
predvolaný. Svedok uviedol, že užívanie (breznianskeho) mlyna vždy patrilo
hradu ďupþa a mlynára ustanovovali tiež z tohto hradu. Damián Dóczy
ustanovil mlynára Juraja, ktorý nim bol mnohé roky. Svedok ćalej hovoril,
35
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Slovenska a Slovákov VI. (ćalej Pramene VI.) Bratislava : Literárne informaþné
centrum, 2004, s. 194-195.
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40
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banského podnikania v stredoslovenskej banskej oblasti na prelome 15. a 16.
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že na hrad ďupþa dodávali pivo. Sám vedel, že poþas dvoch rokov
odovzdávali jeden sud. Vedel tiež, že spomínaný mlyn mali v užívaní aj iní
páni pred Damiánom Dóczym.41 Výpovećou Františka Fabera zaþínajú
svedectvá o breznianskom mlyne. PodĐa listiny z roku 1406 kráĐ Žigmund
daroval hradný mlyn ležiaci v breznianskom chotári Breznu. Po niekoĐkých
desaĢroþiach sa tento mlyn opäĢ vrátil pod správu ďupþianskeho hradu.
Štatúcia z roku 1465 ho ešte medzi hradnými majetkami nespomína, avšak
v súpise príslušenstiev, ktoré s ďupþianskym hradom získal v roku 1470 Ján
Ernst sa už objavuje aj mlyn na území Brezna.42 Na zaþiatku 16. storoþia
bolo spravovanie tohto mlyna predmetom pretrvávajúcich sporov. Na túto
skutoþnosĢ poukazuje spomínaný spor BrezĖanov s dvorským úradníkom
Kršiakom a napokon i nasledujúce svedecké výpovede.
PodĐa ćalšieho záznamu opäĢ vypovedal Štefan Farkaš z Predajnej
(Stephanus Farkasch de Praedein). Spomenul si, že keć slúžil v Hornej
Lehote, vozili obilie z breznianskeho mlyna na hrad ďupþa.43 Rovnaké
svedectvo podal Vanšík þi azda Ivanþík Žiga z Predajnej (Wanzig Ziga de
Praedein). Obilie z breznianskeho mlyna tiež vozil na hrad ďupþa.44 Pavol
Turzo z Nemeckej (Paulus Turzo de Villa Almanorum) vypovedal, že keć
bolo rozdelenie majetkov medzi bratmi Damiána a Ladislava Dóczyho vozil
obilie z breznianskeho mlyna „dole na hrad Revište“ a oného þasu vážil
Ivaniš Lužáni (?) (Iuanisch Chluzany).45 Významné kroky smerujúce k
rozdeleniu majetkov Dóczyovci podnikli v roku 1500. K definitívnemu
rozdeleniu dóczyovských hradných panstiev ďupþa, Šášov a Revište však
nikdy nedošlo.46 Svedecká výpoveć podáva zaujímavú správu o cestovaní
poddaných, ktorí prevážali obilie okrem hradu ďupþa aj na vzdialenejšie
Revište. Už v listine z roku 1504 vystupujú medzi urodzenými familiármi
Dóczyvocov na panstve Revište aj mená, ktoré odkazujú na ich pôvod
v ďupþianskom panstve (Gregor Selecký, Šimon Kindernay).47 VzhĐadom na
polohu majetkov svojich zemepánov neboli izolovaní od okolia, ale pri
plnení rôznych služieb a povinností sa dostávali aj do susedných regiónov.
Ćalšie svedectvo opäĢ poskytol Albert Šipák, v tomto prípade už s uvedením
41
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pôvodu z Nemeckej (Albertus Sipak de Villa Almanorum). Z breznianskeho
mlyna tiež vozil obilie na hrad ďupþa.48
Mikuláš Polák z Lopeja (Nicolaus Polak de Lopei) dosvedþil že urþite
vie, že z hradu ďupþa vždy posielali drábov, aby v breznianskom mlyne
vážili obilie tak ako aj v iných mlynoch, ktoré patria k hradu.49 Z rovnakého
pôvodu a miesta je odvodené i ćalšie prímenie. V listine z roku 1528
vystupuje Stanislav Poliakoviþ z Lopeja.50 Podobne, ako v prípade Tomáša
Rusa z Dubovej, aj tieto prímenia patria k etnickým pomenovaniam
odvodeným od jazyka a národnosti ich nositeĐov. Ich rozšírenie v závere
stredoveku sa spája s osídĐovacím pohybom pre ktorý sa zaužívalo
oznaþenie valaská kolonizácia. V rámci nej dosídĐovalo horské oblasti
Karpát obyvateĐstvo s pestrým národnostným zložením. Boli v Ėom
zastúpení aj pastieri z rusínskeho a poĐského prostredia. V zozname
väþšieho poþtu poddaných ďupþianskeho panstva z roku 1504 nachádzame
aj osoby s menami Valac, Valach alebo Walach v obciach Podkonice,
Predajná a Nemecká.51 Valaské obyvateĐstvo na území panstva založilo
novú osadu v chotári staršej obce Štiavniþka. VzhĐadom na prevažne
pastiersky spôsob obživy sa valasi þasto dostávali do sporov so susedmi.
V roku 1528 sa pred súdom Zvolenskej stolice sĢažovali zástupcovia Brezna
na poddaných Damiána Dóczyho z obce Valaská (possessio Olahfalwa),
ktorí pásli svoje stáda na breznianskom území.52 Spomedzi svedectiev poþas
vyšetrovania priebehu hraníc chotára Brezna v roku 1560 možno uviesĢ
výpoveć, ktorú poskytol Alexej Basaráb z Vikartoviec na Spiši. Pred
štyridsiatimi rokmi, keć býval v dedine Valaskej þi Štiavniþke (in villa
Walachorum Schewnycza) pásol svoje ovce až k potoku BeĖušov a nie ćalej.
O hraniciach Brezna však tento muž nevedel povedaĢ niþ urþitého.53
Svedok Filip Šimoník z Dolnej Lehoty (Philip Schimonik de Inferiori
Lehota) v roku 1517 vedel, že na hrad ďupþa sám odvážal obilie. PodĐa jeho
vyjadrenia tomu doposiaĐ nie je štyridsaĢ rokov.54 Svedectvá s uvádzaným
dlhším þasovým odstupom je potrebné posudzovaĢ kriticky, hoci aj
v negramotnom vidieckom prostredí možno predpokladaĢ urþité schopnosti
pri odhade udalostí a þasu. Na rozšírenie prímenia poukazuje starší prameĖ.
V roku 1504 vystupuje medzi obyvateĐmi Dolnej Lehoty Matej Šimuník.55
48
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V záznamoch z roku 1517 bolo posledné zapísané svedectvo Ivaniša
z Dubovej (Iuanisch de Duboua). Vedel, že od svojho otca þasto poþul ako
BrezĖania vozili z hradu ďupþa víno do Brezna a tam ho þapovali tak, ako
v iných dedinách patriacich k hradu ďupþa.56 Výskyt prímenia Ivaniš
v Dubovej dokladajú i mladšie pramene. PodĐa portálneho súpisu z roku
1549 bol richtárom v Dubovej istý Ján Ivaniš.57
Na záver možno zhrnúĢ niektoré poznatky o všeobecnej charakteristike
prameĖa. Patrí sem predovšetkým zistenie, že písmo dokumentu sa nehlási
do roku 1517, ale pochádza približne z polovice 16. storoþia. Môže preto ísĢ
o jednoduchý odpis záznamov pôvodných svedeckých výpovedí. Jeho vznik
zároveĖ môžeme spájaĢ s ćalším obsahovo blízkym prameĖom, opisom
hraníc ďupþianskeho panstva, ktorý bol vyhotovený v nemþine niekedy
v rokoch 1542 – 1548. Obidva dokumenty boli uložené pod spoloþnou
signatúrou v pôvodnom archíve Uhorskej komory. Latinské zápisy
svedectiev pritom nasledujú až za nemeckým opisom panstva.
Pravdepodobným autorom prvého dokumentu, ktorý obsahuje i výpovede
niektorých poddaných mohol byĢ Đupþiansky kastelán Erazmus Gutt.58
Kećže doposiaĐ chýbajú informácie o predlohe (originále) záznamov z
výpovedí svedkov nemožno spoĐahlivo posúdiĢ, do akej miery odpis
zohĐadĖuje znenie predlohy. Na zásahy ku ktorým mohlo dôjsĢ poþas
odpisovania poukazujú nezrovnalosti a chyby v najrozsiahlejšom zázname,
vo výpovedi Františka Fabera. Pri odpisovaní dokumentu zrejme došlo k
úprave, alebo k aktualizácii znenia prinajmenšom jednej svedeckej
výpovede. VzhĐadom na hodnotu obsahu záznamov z vypoþúvania svedkov
uverejĖujeme zachovaný dokument v plnom znení. Pri transkripcii textu sme
vychádzali z aktuálnych ediþných pravidiel využívaných pri tomto type
prameĖa.59 Za konzultácie ćakujeme PhDr. Radoslavovi Ragaþovi, PhD.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.

Štúdia bola spracovaná v rámci grantu VEGA 1/4541/07 Osídlenie
Zvolenskej kotliny od vþasného stredoveku do polovice 19. storoþia.
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Príloha
10. marec 1517

Záznamy z vypoþúvania svedkov predvolaných Damiánom Dóczym
v záležitosti hraníc ďupþianskeho panstva a užívania breznianskeho mlyna v
prítomnosti slúžnych Zvolenskej stolice Juraja Dúbravického a Jána Šteka
zo Zolnej.

Odpis z pol. 16. stor., lat., MOL DL 24 359, pag. 7-10.

Anno Domini 1517, mense Marcii die 10. convocaverat dominus Demianus
aliquos fidedignos homines, quaerens ab ipsis veram justiciam de metis
castri Lipsch, praesentibus judicibus nobilium, videlicet Georgium
Dubrawiczky et Joannem Stek de Solna.
Item Joannes Scultetus de Inferiori Lehota, existens iam annis centum
cognovit, quod methae castri Lipsch incipiuntur a Tergart usque ad montem
Zmerkowize et inde tendunt ad montem Tysowsky dyel. Ab illo monte ad
montem Rakitowy keer, inde ad montem Homolka usque Drabske hlaue et
abinde tendunt usque ad Solna.
Item Stephanus Gerczak de Jessena, existens annis nonaginta, ipse simili
modo recognovit et fassus est.
Item Ambrosius, servus Alexii de Muran, natione de Klenouicz cognovit,
quod montes dividunt metas, que aquae fluunt ad partem Lipsch usque ad
summum aquarum.
Item Laurentius Zernak de Tysowicz fassus est, quod de montibus
Zmerkowize nominatis, quicunque volebant ibi pecora pascere oportebant ad
castrum Lipsch praecium solvere.
Item Stephanus Farkasch de Predain cognovit, quod ex Tergart pellerunt et
abegerunt capras ad arcem Lipsch, quae non erant apraeciate arci Lipsch.
Item Joannes Laczowich de Praedein cognovit, quod vidit quando pellerunt
pecora, capras de montibus Zmerkouize, quae non erant apraeciatae arci
Lipsch.
Item Albertus Zipak cognovit, quod dominus Demianus post Bresniam ad
silvam nominatam prope Tysowsky diel acceperant sedecim currus vahany
et koritha, quia non erant appraeciati arci Lipsch.
Item Caspar Lauacz de Inferiori Lehota fassus est, quod multocies pellerunt
paecora de tribus fontibus prope Tergart ad arcem Lipsch, quia non erant
appraeciati arci Lipsch.
Item Thomas Russ de Duboua audivit ab antecessoribus suis, quod ipsi
Bresnienses dabant ad arcema Lipsch duodecim pelles mardurones, hoc erat
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eorum census et pontes in silvis oportebant praeparare, ubi mala via erat.
Tenebant semperb super latrones in silvis aliquos clyentes, qui captivaverunt
eos tenere.
Item Franciscus Faber, homo senex computans eidem annos prope centum,
ille habitavit in Bresno ab illo anno, dum rex Poloniae iacuit sub
Caschouiam, nescivit dicere annum, quo anno erat, usque dum dominus
Demianus comburserat opidum Brezno, hoc fuit in anno 1517 et semper
molendinoc utebantur ad arcem Lipsch et molendinatorem ex arce Lipsch
constituerunt, et dominus Demianus constituerat unum molitorem nomine
Georgium, ille per multos annos erat, etiam dixit, quod dabant marcialem
potum ad arcem Lipsch. Ipse scit, quod per duos annos dederunt per unum
vass, etiam scit, quod alii domini ante dominum Domianum (!) utebantur
molendino praedicto.
Item Stephanus Farkasch de Praedein recognovit, dum servivit in Superiori
Lehotha, quod portabant fruges de molendino Brezno ad arcem Lipsch.
Item Wanzig Ziga de Praedein cognovit, quod etiam portavit fruges de
molendino Brezno ad arcem Lipsch.
Item Paulus Turzo de Villa Almanorum fassus est, dum erat divisio inter
fratres domini Demiani et domini Ladislauii Docii, quod duxit fruges infra
ad arcem Reuischze de molendino Brezino et illo tempore mensuravit
Iuanisch Chluzany.
Item Albertus Sipak de Villa Almanorum cognovit, quod etiam portavit
fruges de molendino Brezino ad arcem Lipsch.
Item Nicolaus Polak de Lopei cognovit, quod pro certo scit, quod semper ab
arce Lipsch clientes miserunt ut in molendino Brezno mensurarent fruges,
sicut in aliis molendinis, quae ad arcem pertinent.
Item Philip Schimonik de Inferiori Lehota cognovit, quod ipse solus de
molendino Bresno fruges ad arcem Lipsch portavit et duxit, quod adhuc non
sunt 40. anni.
Item Iuanisch de Duboua cognovit, ut de patre suo multociens audivit, quod
ipse Bresnenses de arce Lipsch vinum ad Bresnia duxerunt et ibidem
educillaverunt, sicut in aliis villis, quae pertinent ad arcem Lipsch.

–––––––––––––––––––––––
a

Nasleduje preþiarknuté Lipls.
Nasleduje preþiarknuté aliquos clyentes.
c
Dopísané molendino na okraji.

b
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