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DRUGETOVCI A HRADNÉ PANSTVO SOKOĽ 

 

Adrián DŽUGAN 

 

 Ako už naznačuje názov nášho príspevku, budeme sa venovať šľachtickému rodu 

Drugetovcov a ich vzťahu k hradnému panstvu Sokoľ (Košice - okolie) v období 14. storočia. 

Rodu Drugetovcov, podobne ako aj iným šľachtickým rodom, nebola v minulosti v slovenskej 

historiografii venovaná dostatočná pozornosť, čo bolo do značnej miery zapríčinené aj 

nevyhovujúcou politickou klímou, predovšetkým v druhej polovici 20. storočia. Drugetovci 

patrili medzi popredné uhorské šľachtické rody, ktoré mali vždy blízko k panovníkovi a 

panovníci vždy prihliadali na ich zásluhy. Svojou lojalitou si zabezpečili kráľovu priazeň i 

ohromné pozemkové vlastníctvo. Naším cieľom bolo prezentovať tých Drugetovcov, 

s ktorými sa vlastníctvo hradného panstva viaže. Vzhľadom k obmedzenému množstvu 

písomných prameňov odhaľujúcich vzťah Drugetovcov k hradnému panstvu Sokoľ sme pri 

ich prezentácii siahli po odtlačkoch typárií, patriacich jednotlivým príslušníkom tohto 

magnátskeho rodu.  

 Drugetovci prišli do Uhorska začiatkom 14. storočia spolu s uchádzačom o uhorský 

trón Karolom Róbertom z Anjou. Dnes vieme, na základe poznatkov a výskumov Józsefa 

Hampela, že patrili medzi významné neapolské rody. Hampelove výskumy v kostole sv. 

Kláry v Neapoli z konca 19. storočia dokázali príbuznosť Drugetovcov s významnými rodmi 

Merlot a Alemagna.1 Upresnil tak názory, či dohady starších historikov2 o pôvode tohto rodu. 

Drugetovcom však možno podľa mena Drugeth, Druget priznať i francúzsky pôvod.  

 Prvá písomná zmienka o Drugetovcoch je známa z roku 1267 v súvislosti 

s Mikulášom Drugetom, vazalom kráľa Karola I. z Anjou, ktorý do Neapola prišiel v roku 

1265. Druhým známym príslušníkom rodiny bol Gicottus Druget, spomínaný v rokoch 1272 a 

1276 ako vojak. I keď je známe, že boli súčasníci, s istotou určiť ich príbuzenský vzťah nie je 

možné. Aj napriek tejto skutočnosti Š. Lenčiš predpokladá, že Mikuláš a Gicottus mohli byť 

bratia.3 Spomínaný Mikuláš bol s najväčšou pravdepodobnosťou aj otcom Filipa a Jána 

Drugetovcov, ktorí prišli do Uhorska spolu s Karolom Róbertom. Mali tvoriť elitu oddanú 

                                                            
1 HAMPEL, József: A Drugethek őseiről I. In: Századok, roč. 10, 1881 s. 133–145.; HAMPEL, József: A 
Drugethek őseiről II. In: Századok, roč. 10, 1881, s. 207–213.  
2 SZIRMAY, Antonius: Notitia topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. Bvdae, 1803. s. 76.; 
NAGY, Iván.: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1858. s. 398.   

3 LENČIŠ, Štefan: Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné, 2003. s. 10 – 11. 
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panovníkovi a dopomôcť mu ku konsolidácii krajiny. Kým Filip bol skúseným vojakom, Ján 

sa pohyboval predovšetkým na poli diplomacie.  

  

 FILIP I. DRUGET 

 Filip Druget bojoval spolu s Petrom Pečeňom ml. a magistrom rytierom Dončom po 

kráľovom boku v bitke pri Rozhanovciach (1312). Panovník ich za verné služby aj náležite 

odmenil a Filip I. bol v roku 1315 vymenovaný za kastelána Spišského hradu.4  Avšak nie 

všetci boli spokojní s majetkami a úradmi, ktoré nadobudli. V roku 1320 Peter Pečeň 

podnecoval iných šľachticov proti Karolovi Róbertovi.5 Panovník odbojných šľachticov 

porazil a Petra Pečeňa zbavil všetkých majetkov. Najviac z tohto konfliktu vyťažil Filip I. 

Druget, ktorý bol za svoju vernosť už roku 1316 menovaný Spišským županom so sídlom na 

Spišskom hrade a zároveň sa stal aj županom Abovskej župy.6  

 V roku 1319 sa s Filipom I. Drugetom stretávame už ako palatínom a sudcom 

Kumánov. Lojalita voči kráľovi mu aj v nasledujúcom období priniesla významné hodnosti. 

V rokoch 1322 – 1324 bol menovaný za kráľovského pokladníka, v rokoch 1322 – 1326 sa 

stal gemerským županom. V roku 1324 sa v listine Karola Róberta spomína už ako barón – 

Magnificis baronibus Philippo palatino... .7  

 Z roku 1318 sa nám dochovala erbová pečať spišského a abovského župana Filipa I. 

Drugeta.8 Ide o guľatú voskovú pečať, ktorej tvar bol rozšírený už v staroveku. Na rozdiel od 

13. storočia, kde je badateľný arpádovský motív dvojitého kríža, sa v 14. storočí častejšie 

znázorňujú pruhy s heraldickými figúrami. V pečatnom poli odtlačku typária Filipa I. Drugeta 

je štít, na ktorom je umiestnené brvno s tromi prackami, sprevádzané hore troma a dolu troma 

doprava otočenými drozdami. Brvno s prackami symbolizuje pevnosť a súdržnosť, kým 

drozdy sú pravdepodobne znamením vyjadrujúcim meno majiteľa. Drozdy sú spoločným 

symbolom s rodom Merlot, s ktorým boli Drugetovci v príbuzenskom vzťahu.9 I keď je 

bežné, že v pečatiach kráľových hodnostárov dominujú kompletné erby so štítom 

a znamením, s prilbou, klenotom a prikrývadlami, v pečati Filipa I. Drugeta je však len štít 

nesúci znamenie.  

                                                            
4 KOHÚTOVÁ, Mária: Šľachtický rod Drugetovcov. In: Historická revue, roč. VII., č. 10, s. 8.  
5 SZIRMAY, Antonius: Notitia historica comitatvs Zempléniensis. Bvdae, 1804. s. 13.  
6 SZIRMAY, Antonius: Notitia topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. Bvdae, 1803. s. 76.  
7 LENČIŠ, Štefan: Drugetovci a Spiš. In: Terra Scepusiensis (Ed. M. Homza), Levoča 2003, s. 370. 
8 VRTEĽ, Ladislav: Osem storočí Slovenskej heraldiky. Martin, 2003. s. 76.  
9 Merlot, pravdepodobne z francúzskeho merle, čo v preklade znamená drozd.  
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Obrázok 1 Pečať Filipa I. Drugeta z roku 1318 

 

 V kruhopise pečate sa píše : S(igillum) MAGISTRI PHILIPI COMITIS DE SIPS. 

Kruhopis je z vonkajšej i vnútornej strany ohraničený perlovcom. Tento opis mal slúžiť 

k charakterizovaniu majiteľa pečate s vymenovaním jeho právnych titulov.  

 Po porážke Petra Pečeňa daroval Karol Róbert v roku 1317 všetky Pečeňové majetky 

v Zemplíne Filipovi I. Drugetovi, čím Filip získal značné pozemkové vlastníctvo a viacero 

hradov, medzi nimi Ľubovňu, Plaveč, Brekov, Trebišov, Zemplín a Jasenov. Filip I. Druget je 

dôležitou osobnosťou i v dejinách obce Sokoľ, keďže po bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 

získal od kráľa hrad situovaný nad dedinou.10  

 Do cesty k ďalším úspechom a zveľadeniu majetku sa mu však 9. septembra 1327 

postavila smrť. Filip I. Druget zomrel bez mužského potomka a tak prešli všetky jeho majetky 

späť na kráľa. Karol Róbert ich však z vďačnosti k Filipovej vernosti daroval jeho bratovi 

Jánovi, ktorého vo všeobecnosti považujeme za zakladateľa uhorskej vetvy Drugetovcov.  

 

 VILIAM I. DRUGET 

 Po smrti Filipa I. Drugeta zdedil jeho synovec Viliam ohromný majetok. V roku 1328 

ho Jágerská kapitula (pravdepodobne z funkcie locus credibilis) uviedla do majetkov 

hradných panstiev: Ľubovňa, Podolínec, Plaveč, Trebišov, Tokaj, Brekov, Jasenov 

a viacerých šarišských dedín.11 Žiaľ, nevieme kedy presne získal Viliam od kráľa hrad Sokoľ, 

                                                            
10 LENČIŠ, Štefan: Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné, 2003. s. 21 – 22.  

11 BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice, 1985. s. 250.  
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ale z testamentu spísaného 9. augusta roku 1330, v ktorom daroval všetky svoje hradné 

panstvá získané v roku 1327 svojmu mladšiemu bratovi Mikulášovi spolu s novým hradom na 

Dunajci a hradom Sokoľ vyplýva, že hrad musel byť v jeho vlastníctve pred rokom 1330.12 Z 

dokumentu je jasné, že hrad nebol novopostaveným a aj datovanie fragmentov nájdenej 

úžitkovej keramiky je kladené do 13.-14. storočia. To, že ho Viliam uvádza so získaným 

hradom Nedeca (dnes územie Poľska) len svedčí o jeho významnom postavení. Testament bol 

spísaný pred odchodom Viliama I. Drugeta na vojenskú výpravu do Poľska po boku Karola 

Róberta v rokoch 1331 – 1334 a má dôležitú výpovednú hodnotu, keďže je najstaršou 

dochovanou písomnou zmienkou o hrade Sokoľ.13 Vážnosť tomuto dokumentu pridala aj 

prítomnosť nižnomyšlianského prepošta Petra, krasňanského opáta Jána, veľkošarišského 

priora Jána a košického farára Jakuba pri vyhotovení testamentu na šarišskom hrade. Práve 

prítomní cirkevní hodnostári mali po smrti feudála zverejniť a vyplniť jeho poslednú vôľu.14 

Originál testamentu sa nám však i napriek nášmu úsiliu nepodarilo získať. V Štátnom archíve 

v Prešove sme objavili už len jeho neoverený odpis z roku 1827.15  

 Z rokov 1333 až 1338 poznáme aj meno Viliamovho kastelána hradu Sokoľ, ktorým 

bol Pouč Piskaroš.16  

 Zaujímavá je aj pečať Viliama I. Drugeta. Tá má na rozdiel od pečate Filipa I. Drugeta 

aj prilbu a klenot. Rovnako sa jedná o guľatú voskovú pečať, po obvode ktorej je v kruhopise 

zaznamenané: S(igillum) D(omi)N(i) (dru)GETT PALATINI REGNI HUNGARI(a)E ET 

IUDICIS CVMANORVM. V pečatnom poli na štíte je brvno s tromi prackami, v dolnej 

polovici sú tri do prava otočené drozdy. Práve počet drozdov v pečatnom poli sa nám vidí 

sporný. Už u Viliamových predkov sa objavujú totiž v hlave štítu štyri čierne drozdy. Pečať 

samotná nás teda núti zamyslieť sa nad otázkou, či mal Viliam I. Druget v hlave svojho erbu 

                                                            
12 LENČIŠ, Štefan: Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné, 2003. s. 160 – 162.; ULIČNÝ, 
Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice, 1990. s. 288.; Novým hradom na Dunajci sa myslí hrad Nedeca. 
Pôvodne hrad Dunajec nechal postaviť magister Kakaš na začiatku 14. storočia. V roku 1325 ho vlastnili 
Kakašoví synovia Ján a Rikolf. Magister Kakaš sa dopustil sprenevery, za čo mu kráľ Karol Róber v roku 1326 
hrad a dediny Matiašovce, Nedecu a Fridman zobral. Za vernú službu dostal hrad od kráľa Viliam I. Druget, 
ktorý ho prestaval na kamennú pevnosť pred rokom 1347.  

13 ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice, 1990. s. 288.; RÉZ, László: A Drugetek és homonna 
reformátiója. Sátoralja – Újhely, 1899. s. 35 – 36.  

14 ČIŽMÁR, Marián: Dejiny Košického arcibiskupstva II. Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva. 
Prešov, 2004. s. 52. ; M. Čižmár sa odvoláva na staršie WAGNER, Carolus.: Analecta Scepusii sacri et profani 
I. Viennae, 1773. s. 128. , alebo aj na novšie SEDLÁK, Vincent.: Listiny a listy (1301-1386). In: Pramene 
k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Bratislava, 2002. s. 99 – 102.   
15 Štátny archív v Prešove, Drugeth Humenné, inv. č. 4 

16 PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava, 2007. s. 268.  
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skutočne štyri drozdy. Podľa nami študovanej pečate z Maďarského štátneho archívu by tak 

nebol opis pečate iba s tromi drozdami správny.17 Súčasná historiografia týkajúca sa 

Drugetovcov preberá spomínaný opis zo staršej literatúry18, žiaľ bez bližšej konfrontácie 

priamo s archívnymi dokumentmi. Nami skúmaná pečať z roku 1337 z Magyar Országos 

Levéltár je z rovnakej časti poškodená ako reprodukcia prezentovaná staršou literatúrou, ba 

možno povedať, že sa jedná o ten istý exemplár. Na spomínanej pečati sme však v pravom 

hornom rohu objavili doprava otočeného drozda. Naše úvahy o štyroch drozdoch v hlave štítu 

Viliama I. Drugeta potvrdila v konečnom dôsledku aj pečať zo 16. apríla 133719 uložená 

v štátnom archíve v Levoči, na ktorej sme našli siluety štyroch drozdov v hlave štítu.  

   

Obrázok 2 a 3 Vľavo pečať Viliama I. Drugeta z Magyar Országos Levéltár v Budapešti, 

vpravo odtlačok typária zo Štátneho archívu v Levoči. 

 Erb dotvára detailne prepracovaná prilba s otvoreným priezorom a netypicky malým 

klenotom v podobe kľačiaceho anjela.20 Netypicky je zobrazená aj samotná prilba, nakoľko je 

v heraldike zaužívané zobrazenie prilby s uzavretým priezorom. 

                                                            
17 Magyar Országos Levétár (MOL), Dl. 3083. V listine riešil palatín Viliam Druget spor medzi Ondrejom, 
synom Merklina a Mikulášom Treuthulom, bratislavským županom, ktorý prebiehal vo veci majetkového práva 
dediny Pobor v Tolnianskej župe. Víťazne vyšiel z tohto sporu Mikuláš Treuthul, ktorému musel Ondrej 
spomínaný poddanský pozemok vrátiť.  

18BÁRCZAY, Oszkár: A Heraldika Kézikonyve. Budapest, 1907. s. 20.    

19 Štátny archív v Levoči, Spišské prepošstvo, inv. č. 52. 16. apríla 1337 palatín Viliam Druget v listine vynáša 
rozsudok v spore Dezidéra syna Štefana, proti spišskému prepoštovi Jánovi a kapitule o štatúciu menovaného 
prepošta a kapituly v Olaszliszke v prospech vyššie uvedeného prepošta a kapituly.   
20 Tento klenot bol nesprávne identifikovaný L. Vrteľom ako drobná postava stojacej ženy; VRTEĽ, Ladislav: 
Osem storočí Slovenskej heraldiky. Martin, 2003. s. 78.   
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 Ako sme už vyššie spomenuli, Viliam odkázal všetky svoje hradne panstvá 

nadobudnuté v roku 1327 svojmu mladšiemu bratovi, ktoré mu aj po Viliamovej smrti v roku 

1342 skutočne pripadli. Za zdedené majetky sa mal finančne vysporiadať so sestrou, ktorej 

meno nepoznáme i s Viliamovou manželkou italského pôvodu Máriou Folyk (Folyc). Tak sa i 

hradné panstvo Sokoľ dostáva do vlastníctva Viliamovho brata Mikuláša I.  

 

 MIKULÁŠ I. DRUGET 

 Mikuláš I. Druget, palatín a sudca Kumánov, župan Užskej, Zemplínskej a 

Turčianskej župy, bol Karolom Róbertom poverený výchovou kráľových synov Ľudovíta a 

Andreja. Môžeme usúdiť, že na takúto úlohu si kráľ vybral len muža vzdelaného a oddaného 

kráľovskému rodu. S Mikulášom sa viaže i udalosť, ktorá sa odohrala 17. apríla 1330 na 

hrade Vyšehrad. Pri obede kráľa s rodinou zaútočil na nič netušiacu kráľovskú rodinu Felicián 

Zach. Ľahko zranil kráľovu pravicu, no kráľovnej odsekol štyri prsty na pravej ruke. Táto 

udalosť by sa pravdepodobne skončila i s obeťami na životoch nebyť kráľových služobníkov, 

ktorí Feliciánovi Zachovi zabránili v ďalšom konaní. Medzi nimi bol aj Mikuláš I. Druget, 

ktorý vlastným telom chránil kráľove deti. Hoci bol útočník na mieste zabitý, kráľ žiadal 

pomstu i na jeho potomkoch. Trest pre Zachov rod siahal až do tretieho pokolenia.21 

Mikulášovi sa za jeho odvahu dostalo od kráľa zaiste odmeny, keďže podľa kronikára získali 

Drugetovci do znaku „škorcov“.22
 Treba však poznamenať, že toto kronikárovo tvrdenie je 

nepravdivé a Drugetovci mali drozdov v erbe už podstatne skôr, ešte pred príchodom do 

Uhorska.  

 Na jeho pečati z listiny zo 16. mája 1355 je v kruhopise zaznamenané: 

S(igillum) CO(m)ITIS NICOLAI IVDIC(is) CVRIE DOMI(ni) REGIS.23 Kruhopis je 

z vonkajšej i vnútornej strany ohraničený perlovcom a v pečatnom poli je štít, na ktorom je 

                                                            
21 SEGEŠ, Vladimír a kol. : Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. Bratislava, 2003. s. 
139.; Felicián Zach bol pôvodom z Novohradu. Po vymretí Arpádovcov bol v zápase o uzurpáciu trónu 
prívržencom Matúša Čáka, no v roku 1318 prešiel na stranu Karola Róberta. Pohnútky Feliciána Zacha 
k atentátu na kráľa sú dodnes predmetom úvah. Nie je jasné, či bolo dôvodom zneuctenie jeho dcéry Kláry 
poľským šľachticom (ktorým mal byť údajne neskorší poľský panovník Kazimír Veľký) a šialenstvo, ktoré ho 
následne postihlo alebo, či bol súčasťou vopred pripraveného sprisahania. Bližšie k tejto problematike pozri : 
PERNIŠ, Jaroslav: Atentát na kráľa. In: Historická revue. Roč. 20, č. 9, 2009, s. 16-23. 

22 Palatini Regni Hungariae. Tyrnaviae MDCCLX, s. 66.  

23 MOL, DL 4474. Mikuláš Druget, krajinský sudca a turčiansky župan dáva na známosť, že Pavol zvaný Gubas, 
v mene mníšok z Nyúl Szigetu predstúpil v osmine roku 1353 pred Tomáša Thatameriusa (prepošta z 
Fehérváru), ktorému odovzdal listinu šomoďského konventu. Tá oboznámila prepošta Tomáša, že šomoďský 
konvent, po obdŕžaní kráľovskej listiny, vyslal Pavlovho syna Ladislava s kráľovými ľuďmi- Jurajom 
Scolasticom a človekom z konventu, na znak potvrdenia pri vymedzení a zabehávaní majetku mníšok v Ozlar.  
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umiestnené brvno s tromi prackami, v dolnom poli štítu s tromi a v hornom poli so štyrmi 

drozdami. Klenot predstavuje šesťcípa pracka, obopätá dvoma rohmi vyrastajúcimi z prilby 

s prikrývadlami. Erb sprevádzajú strážcovia erbu v podobe dvoch levov.  

 

Obrázok 4 Reprodukcia pečate Mikuláša I. Drugeta (podľa O. Bárczayiho) 

 

 Mikuláš I. bol zakladateľom užhorodskej vetvy Drugetovcov, nazývanej aj horianskou 

(de Geren), podľa dedinky Horiany v Užskej župe. Tu sa Drugetovci usadili niekedy 

v polovici 14. storočia.24 Horianska vetva Drugetovskej rodiny nemala však dlhé trvanie, 

keďže vymrela po meči smrťou Mikulášovho vnuka Ladislava II. niekedy okolo roku 

1397/1398. Užhorodské majetky tak prešli do vlastníctva humenskej vetvy Drugetovcov (de 

Homonnai), v ktorej rukách zotrvali až do vymretia rodu po meči v 17. storočí. Mikuláš I. 

Druget však v roku 1355 zomrel a bol posledným Drugetovcom vlastniacim Sokoľské 

panstvo.  

 Éra Drugetovcov predstavovala pre hradné panstvo Sokoľ v konečnom dôsledku 

obdobie prosperity, nakoľko sa nezachovali žiadne správy o opaku. Pravdou však zostáva, že 

o živote poddanského obyvateľstva v čase už dotvorenej feudálnej spoločnosti Uhorska sa 

z písomných prameňov nedozvieme takmer nič. Hradu Sokoľ nemožno uprieť jeho významné 

postavenie spomedzi Drugetovských hradov, no i napriek tejto skutočnosti sa so svojou 

polohou a obmedzenou rozlohou nikdy nestal miestom, kde by jeho vlastníci našli 

dlhodobejšie útočište. Determinované to bolo aj skutočnosťou, že jeho majitelia zastávali 

v kráľovstve vysoké úrady a ich sídlami sa stali komitátne hrady ako Šariš, Spišský hrad alebo 

jednoducho pobývali v blízkosti kráľovskej rodiny. Drugetovci vlastnili hrad Sokoľ od roku 
                                                            
24 ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Užskej župy. Prešov, 1995. s. 84.  
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1312, kedy ho po Rozhanovskej bitke získal od kráľa Filip Druget. V blízkosti hradu je 

možné už v tomto období predpokladať nejakú osadu, hoci nie je písomne doložená. Prvou 

dnes zachovanou písomnou správou o hrade je však až testament Viliama I. Drugeta z roku 

1330. Čo sa Drugetovcov týka, nejednalo sa o predstaviteľov domácej šľachty. Do Uhorska 

prichádzajú spolu s Karolom Róbertom začiatkom 14. storočia a spolu s ďalšími šľachticmi 

predstavovali tzv. „novú šľachtu“ lojálnu voči kráľovi, ktorej predovšetkým zahraničná 

zložka bola nositeľom západnej vzdelanosti a kultúry. Odlišnosť západoeurópskeho prostredia 

sa prejavovala i v heraldike, ktorú so sebou do Uhorska priniesli. Erby Drugetovcov zo 14. 

storočia sa však nezachovali, snaď s výnimkou erbu Mikuláša I. Drugeta, vo farebnom 

prevedení a ani v heraldicky šrafovaných farbách.25
 Ako prameň nám v tomto prípade 

poslúžili erbové pečate, ktoré nám však neposkytujú informácie o tinktúre erbov. Pri 

komparácii jednotlivých odtlačkov typárií publikovaných v staršej literatúre a pramenným 

materiálom sme došli k záveru, že reprodukcia pečate Viliama I. Drugeta a jej následný popis 

len s troma drozdami v päte štítu je chybná. Na základe štúdia pečatí z listín z roku 1337 sme 

došli k záveru, že Viliam I. Druget mal v hlave štítu štyri čierne drozdy. Všeobecne 

o drugetovských erboch môžeme tvrdiť, že v dejinách Uhorska patrili medzi 

najprepracovanejšie, pričom až do vymretia rodu po meči používali rodový symbol bez 

jediného úpadkového prvku.  
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