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Képek Hegysúr község történetéből

Každý z nás cíti potrebu lepšie spoznať Hrubý Šúr, ktorý 
je pre niektorých rodnou obcou a pre druhých „zvoleným 
domovom“. Ľudia sa viažu k tejto obci rôznymi putami 
cez svojich predkov, rodiny, príbuzných a priateľov. Rod-
ná alebo „zvolená zem“ teda znamená viac ako obyčaj-
né bydlisko. Znamená totiž oveľa viac ako miesto, kde len 
žijú ľudia vedľa seba. Iba vtedy môžeme hovoriť o láske 
a úcte k Hrubému Šúru, ak sme schopní urobiť niečo dob-
ré pre obec.

Myslíme v prvom rade na prejavy, ktoré sa nesú v duchu 
lokálpatriotizmu. Ten v sebe zahŕňa úctu k minulosti, kul-
túrne budovanie v súčasnosti a službu budúcnosti. Takáto 
forma lokálpatriotizmu môže spájať ľudí. 
Uvedená výstava má práve sprostredkovať tento odkaz. 
Na fotografi ách vidíme výsledky práce a snahy predošlých 
generácií, z ktorých mnohí ešte žijú medzi nami a sú sved-
kami minulých čias.
Na fotografi ách sa objavujú najmä dejiny obce v 20. storočí 
s dôrazom na obdobie socializmu. 
Veľkou pozitívou vystaveného materiálu je, že veľké his-
torické udalosti môžeme spoznať prostredníctvom každo-
dennosti, či cez zmýšľanie jednotlivcov. Okrem iného sú 
tu prezentované poľnohospodárske práce, rozvoj a budo-
vanie obce, kultúrne a športové podujatia, či ďalšie dôleži-
té udalosti, ktoré zasiahli do života komunity.
Pevne veríme, že touto výstavou vzdáme poctu nielen star-
ším generáciám, ale zároveň bude aj výzvou pre súčasnosť. 
Ďalej dúfame, že výstava bude znamenať aj rozmach vý-
skumu regionálnych dejín obce Hrubý Šúr.

Z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky obce
A község első írásos említésének 770. évfordulója alkalmából

Mindenkiben él a késztetés, hogy jobban megismerje 
Hegysúrt, mely egyszerre szülőföld és „választott  haza.“ 
Az emberek ehhez a községhez számos szálon kötődnek, 
őseiken, családjaikon, rokonaikon, barátaikon keresztül. 
A szülőföld vagy a választott  haza tehát több mint egy-
szerű lakóhely. Több mint egy olyan hely, ahol csak egy-
más mellett  élnek az emberek. Csak akkor beszélhetünk 
Hegysúr szeretetéről, megbecsüléséről, ha teszünk is va-
lami jót érte.
A lokálpatrióta szellem megnyilvánulására gondolunk, 
mely magába foglalja a múlt tiszteletét, a jelenben való kul-
turális építkezést és a jövőnek való szolgálatot. Ez a lokál-
patriotizmus össze is kötheti az embereket.
Ez a kiállítás ezt az üzenetet közvetíti. Az előtt ünk járó 
nemzedékek munkájának, erőfeszítéseinek az eredménye-
it láthatjuk a képeken. Sokan közülük most is köztünk él-
nek és tanúi a régi időknek.
A képeken főleg a község 20. századi történelme, azon be-
lül is a szocializmus jelenik meg. 
A kiállításra került anyag nagy előnye, hogy a történelmi 
sorsfordulók a mindennapok és az egyének világán ke-
resztül tükröződnek vissza. Többek között  mezőgazdasá-
gi munkákat, falufejlesztést és építkezéseket, kulturális és 
sportrendezvényeket, a közösség életét meghatározó ese-
ményeket láthatjuk a kiállításon.

Bízunk benne, hogy a kiállítás, mely tiszteletadás 
a régi nemzedékeknek és felhívás a jelennek, a hegysúri 
helytörténeti kutatásoknak is új lendületet ad.
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Mince patria medzi dôležité historické pramene, ktoré pomáhajú ob-
jasniť nielen politické, ale aj hospodárske dejiny. Prínosné sú aj pre 
regionálnu históriu a prostredníctvom nich sme schopní poznať de-
jiny menších oblastí, či dokonca konkrétnych obcí. Do tejto kategórie 
patrí aj 29 mincí, ktoré sa dlhé desaťročia nachádzajú v numizmatickej 
zbierke Slovenského národného múzea – Historického múzea na Bra-
tislavskom hrade. Mince sa dostali do múzea v roku 1953 a priniesla 
ich sem rodáčka z Hrubého Šúru Rozália Andrássy s tým, že boli zo-
zbierané v obci na bližšie neurčených miestach. Mince sú zaujímavé 
tým, že pochádzajú zo širokého chronologického obdobia, z rokov 
1554-1938.

O čom vypovedajú uhorské denáre?
Najstaršími známymi mincami 
z Hrubého Šúra sú uhorské 
denáre Ferdinanda I. (1526-
1564) a Rudolfa II. (1576-1608) 
pochádzajúce z Kremnickej 
mincovne (Obr. 1). Denáre sa 
každoročne razili v mnohomi-
liónových nákladoch, čo z nich ro-
bilo najfrekventovanejšie drobné min-
ce toho obdobia. Ich hmotnosť bola okolo 0,56 g 
a s obsahom striebra 50 % patrili medzi pomerne 
kvalitné mince. V nich sa odvádzali dane a uskutočňovali každo-
denné platby. Aby sme mali predstavu o ich hodnote a kúpnej sile, 
spomeňme niekoľko príkladov miezd a cien z tejto doby. Napríklad 
denný plat nádenníka bol v tomto období 10 denárov, murársky to-
variš bol na tom o niečo lepšie a zarábal 16 denárov, tesársky tovariš 
dostával dokonca okolo 20 denárov. Trnavská merica (cca 31 l) obilia 
stála 14-15 denárov, chlieb sa dal kúpiť za 1 denár, 1 rýľ stál osem de-
nárov. Ako je vidieť aj z týchto výpočtov, „naše“ denáre boli skutočne 
bežnými mincami, ktorými sa hojne platilo aj v našej obci. Z toho dô-
vodu môžeme predpokladať, že ich stratil niektorý z bývalých obyva-
teľov dediny... 

Rákocziho medená minca a povstanie v rokoch 1703-1711
Medzi zvláštne mince objavené v našej obci patrí aj medená poltura, 
ktorá bola vyrazená v čase povstania Františka Rákocziho II. v ro-
koch 1703-1711 (Obr. 2). Ten viedol ozbrojený konfl ikt proti habsbur-
skej nadvláde, čo si vyžadovalo obrovské politické a hospodárske zá-
zemie. Nákladná vojna však čoskoro zaťažila jeho pokladnicu a rýchlo 
sa mu minuli hodnotné strieborné a zlaté peniaze. Obrovskú armá-
du bojujúcu v jeho službách však bolo treba nejakým spôsobom živiť 
a fi nancovať. Preto sa v roku 1704 rozhodol raziť medené mince, ktoré 
boli z lacného kovu a ich výroba nebola nákladná. Mince pomerne 
rýchlo zaplavili celé Uhorsko, ale čoskoro podľahli infl ácii a už v roku 
1705 ich ľudia nechceli prijímať, ba ani nimi platiť. O ich zúfalom po-
stavení v ďalších rokoch svedčí list jedného z významných veliteľov 
povstania Jána Bott yána z roku 1708, ktorý o nich píše nasledujúce 
riadky: „medené poltury – už nikto neprijíma, keďže sa za ne už nedá 
nič kúpiť; praesidiálni hajdúsi, ktorých nimi platia, ich rozhadzujú po 
uliciach ako plevy...“ Keďže minca zo Šúra je z roku 1707, nie je vylú-
čené, že sa jej pôvodný majiteľ zbavil úmyselne... To sa však už nikdy 
nedozvieme.       

Prečo sú zahraničné mince také časté
v Uhorsku a ako sa k nám dostali? 

Medzi mincami zo Šúra zaujmú dve zahra-
ničné razby pochádzajúce zo 16. - 17. sto-

ročia. Prvou z nich je strieborná min-
ca zo Štrasburgu nachádzajúcom sa 
v dnešnom Francúzsku. Dal ju vyraziť 
miestny biskup Johann von Mander-

A pénzérmék azon fontos történeti források körébe tartoznak, me-
lyek nemcsak a politikatörténetet, hanem a gazdaságtörténetet is job-
ban megvilágítják. Hasznosak a helytörténet, sőt a községek számára 
is. Segítségükkel kisebb területek történelmét is jól megismerhetjük. 
A pozsonyi várban, a Szlovák Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumá-
ban található a Hegysúrról származó, 29 érmét számláló leletegyütt es.  
Andrássy Rozália hegysúri lakos adományozta a múzeumnak 1953-
ban. Azt állított a, hogy a község különböző, közelebbről nem azonosí-
tott  helyeiről kerültek elő. Érdekességük, hogy szélesebb időszakasz-
ból, az 1554–1938 között i évekből származnak.

Miről tanúskodnak a magyar dénárok?
A legrégebbi ismert hegysúri érmék, I. Ferdinánd (1526–1564) és II. Ru-
dolf (1576–1608) magyar dénárjai a körmöcbányai pénzverdéből szár-
maznak (1. kép). A dénárokat minden évben többmilliós példányban 
verték, ezért a leginkább használt aprópénzes fi zetőeszköznek tekint-
hetjük. Tömegük 0,56 gramm körül mozgott  és 50%-os ezüstt artal-
mukkal a minőségi érmék közé tartoztak. Az emberek velük adóztak 
és a mindennapi fi zetéseket bonyolított ák le. Hogy tisztában legyünk 
az értékükkel és a vásárlóerejükkel, említsünk meg néhány példát 
a korabeli fi zetésekkel és árakkal kapcsolatban. A napszámos napi 
fi zetsége 10 dénár volt. A kőműves jobban állt, hiszen 16 dénárt kere-
sett . Az ács azonban 20 dénár körül keresett . A gabona nagyszombati 
mérője (kb. 31 liter) 14–15 dénárba került. Kenyeret 1 dénárért lehe-
tett  kapni. Egy ásó 8 dénárba került. Ezek a példák is mutatják, hogy 
a dénárok szokványos fi zetőeszközként szolgáltak a mi községünk 
területén is. Feltételezhető, hogy a település egyik régi lakója veszítet-
te el őket.

Rákóczi rézpoltúrája és a Rákóczi-féle felkelés (1703–1711)
A különleges érmék csoportjába tartozik a II. Rá-

kóczi Ferenc vezett e felkelés idejéből származó 
rézpoltúra (2. kép). Rákóczi fegyveres ellenállása 
a Habsburgok ellen jelentősebb politikai és gazda-

sági hátt eret igényelt. A költséges háború azon-
ban az arany- és ezüstkészleteit gyorsan fel-

emésztett e. A szolgálatában álló hadsereget 
valamilyen módon élelmezni és pénzelni 
kellett , ezért 1704-ben olcsó fémből, rézből 
készült, kisebb költséggel előállítható ér-

méket kezdett  veretni.
A poltúrák gyorsan elterjedtek Magyaror-

szágon, de gyorsan értéküket veszített ék. Az emberek már 1705-ben 
elutasított ák átvételüket és nem akartak velük fi zetni. Bott yán János, 
a felkelés egyik legjelentősebb parancsnoka 1708-ból származó levelé-
ben a következőképpen ír a nehéz anyagi helyzetről: „a rézpoltúrákat 
már senki sem fogadja el, mert nem lehet rajtuk semmit sem vásárol-
ni; a hajdúk az utcákon szórják szét, mint a pelyvát.” A hegysúri érme 
1707-ből származik. Nem kizárt, hogy tulajdonosa önként vált meg 
tőle. Ezt azonban már soha nem tudjuk meg.

Miért olyan gyakoriak
a külföldi érmék Magyarországon és hogyan kerültek ide?

A hegysúri érmék között  két külföldi verésűre fi gyelhetünk fel a 16–
17. századból. Az egyik egy ezüst érme, mely a mai Franciaország-
ban található Strasbourgból származik. Johann von Manderscheid-
Blankenheim (1569–1592) helyi püspök verett e 1578-ban (3. kép). 
A legtöbb strasbourgi érme a 17. századi Habsburg-ellenes felkelések 
idején, főleg az erdélyi fejedelmek Bocskai István (1604–1606), Beth-
len Gábor (1619–1626) és I. Rákóczi György (1644–1645) korában ke-
rült a vidékünkre. A katonai hadműveletek során sok külföldi kato-
na vonult át, akik sokféle európai ország pénzét hordták magukkal. 
A strasbourgi érme is így jutott  Hegysúrra.
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A másik veret III. Zsigmond lengyel király (1587–
1632) idejéből, 1622-ből származik. 
A lengyel tallér egészen más gazda-
sági helyzetet tükröz (4. kép). Len-
gyelországban ugyanis az ezüst 
érmék értéke sokkal nagyobb volt, 
mint Magyarországon. A lengyel 
kereskedők ezért nagy mennyiség-
ben vitt ék ki a magyar pénzt és vissza 
lengyel ezüst aprópénzt hoztak. A lengyel érmék gyors elterjedését 
a 16–17. században az aprópénz hiánya segített e elő.

Hegysúri érmék és az első világháború (1914–1918)
Az első látásra érdektelen fi llérek, az olasz 10 centesimi 1867-ből és 
az orosz 10 kopejka 1915-ből a 20. század kezdetének legnagyobb ese-
ményéhez az első világháborúhoz kapcsolódhatnak (5–6. kép). A há-
borúban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében több százezer 
katona harcolt. A legsúlyosabb harcokra Oroszországban és Olaszor-
szágban került sor. Az érmék is onnan származnak. A négyéves há-
ború alatt  a Hegysúrról bevonult katonák találkoztak ezek az érmék-
kel és emlékül hazahozták.

1938-ból származó érme,
mint a nagy politikai változások tanúja?

A községből származó, utolsóként bemutatott  pénzérme az 1938-as 
datálású magyar 2 fi llér. A fi llért a legelterjedtebb veretnek tekint-

hetjük, mert több mint 14 millió darabot készített ek 
belőle. Az érme fontos történelmi esemé-

nyek tanúja, hiszen 1938. november 2-án 
a belvederi palotában Németország, 
Olaszország, Magyarország és Cseh-
szlovákia képviselői által aláírt jegy-
zőkönyv alapján Szlovákia déli te-

rületei kerültek Magyarországhoz. Ez 
a nagyhatalmi döntés érintett e Hegysúrt 

is, mely a Magyar Királyság részévé vált a második világháború vé-
géig. A hivatalos fi zetőeszköz a magyar pénznem lett . Ennek bizonyí-
téka a községben talált 2 fi llér.

1. II. Rudolf (1576–1608) magyar dénárja 1590-ből
2. II. Rákóczi Ferenc (1703–1711) rézpoltúrája
3. Johann von Manderscheid-Blankenheim (1569–1592) ezüst érméje
4. III. Zsigmond (1587–1632) tallérja
5. Olasz 10 centesimi 1867-ből
6. Orosz 10 kopejka 1915-ből
7. Magyar 2 fi llér 1938-ból

Niekoľko zaujímavých mincí z Hrubého Šúru
Néhány érdekes pénzlelet Hegysúrról

scheid-Blankenheim (1569-1592) v roku 1578 (Obr. 3). Najviac štrasbur-
ských mincí sa k nám dostalo v 17. storočí počas protihabsburských po-
vstaní. Z nich sú najznámejšie ozbrojené povstania sedmohradských 
kniežat Štefana Bočkaja (1604-1606), Gabriela Bethlena (1619-1626), 
či Juraja Rákocziho I. (1644-1645). V rámci nich sa cez naše územie 
prehnalo množstvo zahraničných vojakov, ktorí si so sebou prináša-
li svoje peniaze z ďalekých európskych krajín. Pravdepodobne tým-
to spôsobom sa sem dostala aj minca zo Štrasburgu. Druhou razbou 
je poľský poltorák Žigmunda III. (1587-1632) z roku 1622, ktorý môže 
odrážať úplne inú hospodársku situáciu (Obr. 4). V Poľsku bola to-
tiž hodnota striebra oveľa vyššia ako v Uhorsku. Preto ho z Uhorska 
poľskí obchodníci húfne vyvážali a na oplátku sem dovážali drobné 
strieborné poľské mince, ktoré rýchlo zaplavili celé Uhorsko. Tu sa 
bez problémov udomácnili aj z toho dôvodu, že Uhorsko počas celé-
ho novoveku (najmä v 16. - 17. storočí) trpelo obrovským nedostatkom 
domácich drobných mincí a ľudia museli prijať zahraničné razby. 

Mince zo Šúra a prvá svetová vojna (1914-1918)
Aj na prvý pohľad nezáživné a bežné mince, akými sú taliansky 

10-centesimi z roku 1867 a ruská 10-kopejka z roku 
1915, môžu napovedať niečo k udalos-

tiam odohrávajúcim sa na začiatku 20. 
storočia (Obr. 5-6). Obe mince prav-
depodobne súvisia s prvou sveto-
vou vojnou, v ktorej bojovali státi-
síce uhorských vojakov. Najväčšie 

strety, ktorých sa aktívne zúčastni-
li aj naši občania, sa odohrali práve 

v Rusku a Taliansku, od- kiaľ pochádzajú aj „naše“ mince. Počas dl-
horočného pôsobenia v týchto krajinách sa vojaci stretli aj s miestny-
mi mincami, ktoré si po skončení vojny priniesli domov ako talizman 
alebo spomienku na vojnu. Takýmto spôsobom sa mohli obe mince 
dostať aj do našej obce.

Minca z roku 1938 ako dôkaz veľkých politických zmien?
Poslednou prezentovanou mincou nájdenou v našej obci je maďarský 
2-fi llér z roku 1938 (Obr. 7). Ten síce patrí medzi najbežnejšie razby, 
veď ich bolo vyrazených vyše 14 miliónov kusov, ale jeho význam 
spočíva skôr v niečom inom. Je totiž svedectvom dôležitých politic-
kých zmien, ktoré sa dotkli nielen našej krajiny, ale priamo zasiahli aj 
obyvateľov Hrubého Šúra. V 2. novembra 1938 podpísali predstavite-
lia Nemecka, Talianska, Maďarska a Československa vo viedenskom 
Belvedéri protokol, podľa ktorého sa mali južné oblasti 
vtedajšieho Slovenska podstúpiť Maďarsku. 
Do tejto sféry pripadla aj naša obec, 
ktorá sa stala súčasťou Maďarského 
kráľovstva až do skončenia druhej 
svetovej vojny v roku 1945. Samo-
zrejme, v tomto období tu platili aj 
maďarské mince, čoho dôkazom je aj 
2-fi llér nájdený v našej obci. 

1. Uhorský denár Rudolfa II. (1576–1608) z roku 1590.
2. Medená poltura Františka Rákocziho II. (1703–1711).
3. Strieborná minca Johanna von Manderscheid-Blankenheima (1569–1592).
4. Poľský poltorák Žigmunda III. (1587–1632).
5. Taliansky 10-centesimi z roku 1867.
6. Ruská 10-kopejka z roku 1915.
7. Maďarský 2-fi llér z roku 1938.                
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