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Dejiny Nitrianskej Blatnice 
v rokoch 1526 – 1711

Ivan Mrva 

Turecký vpád 

Rok 1526 bol pre celú krajinu osudový. Turecký 
sultán Sulejman I. porazil pri Moháči vojská uhorské-
ho a českého kráľa Ľudovíta II. Kráľ zahynul a spolu 
s ním aj väčšina jeho tridsaťtisícovej armády. Padli 
siedmi biskupi, 500 šľachticov a asi 20-tisíc radových 
vojakov. Pri Moháči prišli o život aj príslušníci rodi-
ny Kálnajovcov, ktorá v tej dobe vlastnila Nitriansku 
Blatnicu. Padli tu obaja synovia Ladislava (II.) Kál-
naja: Ján, zástupca veliteľa jednotky kráľovskej teles-
nej stráže a zároveň aj kapitán pevnosti Lugoš a  jeho 
brat Štefan.1 Uhorsko zostalo bez panovníka, keďže 
sotva 20-ročný Ľudovít II. nemal ešte potomka. Na 
uhorský trón si robili nárok hneď dvaja kandidáti: Slo-
venský magnát Ján Zápoľský a arciknieža rakúskych 
krajín Ferdinand Habsburský, ktorý bol švagrom, 
a to hneď dvojnásobným, nebohého uhorského krá-
ľa. Ján Zápoľský, pre svoj domáci pôvod nazývaný 
aj národný kráľ, bol už v novembri 1526 korunovaný 
za uhorského panovníka. Časť šľachticov, ktorá Zá-
poľského nenávidela, si však v Bratislave zvolila za 
kráľa Ferdinanda. V  lete 1527 vypukla medzi oboma 
sokmi vojna. Ferdinand obsadil Budín a jeho vojsko 
rozdrtilo Zápoľského armádu pod Košicami. Národ-
ný kráľ utiekol do Poľska. Uvedomil si, že prevahe 
Habsburgovcov nie je schopný odolať a  požiadal 
sultána Sulejmana I. o pomoc. Osmanský vládca 
podnikol roku 1529 na čele početnej armády ďalšie 
ťaženie do Uhorska. Zápoľskému vydobyl Budín 

a v októbri obľahol aj Viedeň, ale pred príchodom 
zimy sa musel stiahnuť. Ján I. získal kontrolu nad 
väčšou časťou krajiny. Tragické následky zhubnej 
vojny pocítili v nasledujúcom roku aj mnohé sloven-
ské mestečká a obce ležiace medzi Hronom a Vá-
hom. Žiaľ, bola medzi nimi aj Nitrianska Blatnica. 
Ján Zápoľský si v lete 1530 povolal turecké pomocné 
oddiely, ktoré mali podľa pôvodného plánu vyplieniť 
Rakúsko a Moravu. Dokonca dal Turkom aj spoľahli-
vých sprievodcov. Turci však plán zmenili a v septem-
bri 1530 vpadli na územie medzi Váhom a Hronom. 
V  Nitrianskej stolici spustošili 80 dedín a desaťtisíce 
ľudí odvliekli. Tých, čo cestou pre vysilenie alebo 
zranenie zaostávali, nemilosrdne povraždili. Počas 
prvého tureckého vpádu na naše územie utrpela aj 
Blatnica veľké škody. Väčšina obce ľahla popolom. 
O tom, koľko ľudí zahynulo, pramene mlčia. O roz-
sahu plienenia sa však dozvedáme z daňových súpi-
sov. V súvislosti s tureckým nebezpečím Ferdinand 
I. už roku 1528 presadil na sneme zákon, aby sa vy-
berala mimoriadna daň na obranu pred Turkami, tzv. 
subsidium. Daň sa vymeriavala z porty, teda brány, 
ktorá bola vchodom do väčšieho sedliackeho dvora. 
Pravda, za jednou bránou sa mohlo skrývať aj viac 
sedliackych hospodárstiev, a tak určiť presné počty 
nie je možné. 

Nasledujúci snem, ktorý sa zišiel roku 1530, od-
hlasoval, aby sa z jednej porty vyberal 1 zlatý dane 
ročne, a to v dvoch splátkach. Oslobodený bol rich-
tár, chudobní poddaní, ktorých movitý majetok bol 
menší ako 10 zlatých, vyhorenci na dobu 3-6 rokov 
a tí čo si postavili nové domy. Prvý portálny súpis 
vykonali okresní slúžni Nitrianskej stolice vo svo-
jich obvodoch v roku 1531. V Blatnici bolo 21 port 
vypálených, tri opustené, jedna chudobná, a tak daň 
mohli zaplatiť len tri poddanské domácnosti. Ešte 
horšie dopadli obce ležiace o niečo južnejšie: Veľké 
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i Malé Ripňany, Nežatice, Biskupovú, Bzince, všet-
ky tri Behynce, Vozokany a mnohé ďalšie boli do tla 
vypálené. V Krtovciach, ktoré tiež patrili rodine Kál-
najovcov, bolo všetkých 18 port spálených. V Šarluš-
ke, teda v dnešných Lužanoch, mohli zdaniť len dve 
porty a trinásť bolo vypálených. Blatnica sa v nasle-
dujúcich rokoch postupne zviechala z tejto pohromy. 
V roku 1533 tu vybrali na dani 13 zlatých, čo zname-
ná, že tu bolo 13 ako-tak prosperujúcich port. 22 port 
bolo vypálených, 11 chudobných, jedna richtárska 
bola od dane oslobodená. Okresný slúžny, poverený 
výberom dane do súpisu poznamenal, že do Blatnice 
boli umiestnené dve rodiny utečencov (duo auffugi 
depositi). V roku 1536 už mohlo byť zdanených 17 
port, ale ešte stále 14 port bolo chudobných. Stálo tu 
aj 5 nových domov, ktoré nepodliehali dani rovnako 
ako dve hospodárstva pastierov. Nové domy sa stava-
li aj v okolitých obciach, napríklad v Krtovciach ich 
bolo 7. Stále vo väčšom počte sa tu usadzovali utečenci 
z južnejších oblastí Uhorska, ktoré sužovali nielen voj-
ská oboch panovníkov zápasiacich o uhorskú korunu, 
ale najmä vpády Turkov. Postupné hospodárske ožive-
nie pokračovalo aj v nasledujúcom desaťročí. V roku 
1545 už v Blatnici mohli zdaniť 27 port. V súpise je už 
označená ako mestečko - oppidum. 

 Mestečko Blatnica (Sarffew) patrilo k najľudna-
tejším sídlam v celom regióne. Prevyšovala všetky 
okolité obce i susednú Radošinu s 26 portami. Ani 
Topoľčany, kde zdanili 31 port, nemali oveľa vyšší 
počet obyvateľstva.2 Medzitým sa skončila zniču-
júca vojna o uhorskú korunu. V roku 1538 Ján Zá-
poľský a Ferdinand I. Habsburský uzavreli mier vo 
Veľkom Varadíne a rozdelili si Uhorsko na dve časti. 
Západ kontroloval Ferdianand I. Od Spiša a Gemera 
na východ sa rozprestieralo Zápoľského kráľovstvo. 
V tajnosti sa dohodli, že v prípade tureckého útoku 
si vzájomne pomôžu. V lete 1540 Izabela, manželka 
Jána Zápoľského, dcéra poľského kráľa Žigmunda I. 
porodila syna. Meno dostal po otcovi a dedovi - Ján 
Žigmund. Iba niekoľko dní po tejto udalosti Zápoľský 
nečakane zomrel. Ferdinand I. po jeho smrti chcel 
obsadiť aj zvyšok Uhorska. Dostal sa do konfl iktu s  
tútormi Jána Žigmunda Zápoľského. Tí si privolali 
na pomoc tureckého sultána. V bitke pri Pešti Turci 
krvavo porazili Ferdinandových žoldnierov a na 15. 
výročie bitky pri Mohči, 29. augusta 1541, opanovali 
Budín. Nasledovala krvavá vojna medzi Habsburgov-
cami a Osmanmi. Roku 1543 sa Turci zmocnili Ostri-
homu, kde dovtedy sídlil arcibiskup, hlava katolíckej 
cirkvi v Uhorsku. Arcibiskup a kapitula sa odsťaho-
vali do Trnavy a zostali tam 280 rokov. Z Ostrihomu 
Turci vytvorili centrum vlastnej územno-správnej 
jednotky - sandžaku. 

Roku 1547 sa Ferdinandovi I. podarilo na 5 rokov 
uzavrieť mier so sultánom. Ale mier ešte zďaleka ne-
znamenal pokoj. Vpády menších tureckých oddielov 
boli súčasťou tejto mierovej doby. Po uplynutí päť-
ročnej mierovej lehoty pokračovali od roku 1552 boje 
s Turkami s nezmenšenou intenzitou. Turci sa tlačili 
do okolia banských miest a ostrihomský sandžak 
posúval hranicu na sever. V sedemdesiatych rokoch 
16. storočia mu boli poplatné aj obce medzi Nitrou 
a Hlohovcom - Pata, Rišňovce, Lukáčovce a ďalšie. 
Turci ovládli takmer tretinu Nitrianskej stolice. Až po 
smrti Ferdinanda I. (1564) a jeho soka Sulejmana I. 
(1566) bol v roku 1568 uzavretý trvalejší mier v Dri-
nopoli. Všetky dobyté hrady a pevnosti však zostali 
v tureckých rukách, čo vlastne znamenalo, že v pohra-
ničnom pásme neustále dochádzalo ku konfl iktom. 

Noví zemskí páni 

Ešte v prvej polovici 16. 
storočia bola Blatnica spo-
lu s Lužanmi a  Krtovcami vo 
vlastníctve rodu Kálnajovcov, 
pôvodne na základe starého 
záložného práva. Rod pochá-
dzajúci z Kálnej pri Leviciach 
mal hlavnú majetkovú základ-
ňu v Tekove, ale postupne na-
dobudol vlastníctvo aj v iných 
obciach Nitrianskej stolice. Boli 
to Veľké a Malé Bedzany neďa-
leko Topoľčian. Kálnajovci sa 
rozrastali, synovia a aj dcéry zís-
kavali svoje podiely a tie dedili 
ich potomkovia, a tak sa pôvodne jednotné vlastníctvo 
drobilo. Časti Kálnajovského majetku prešli do rúk sprí-
buznených rodín. 

Spoluvlastníkmi Blatnice, ale aj Krtoviec a Lu-
žian, sa ešte v prvej polovici 16. storočia stali Dó-
ciovci. Pravdepodobne sa tak udialo na základe 
príbuzenských vzťahov s Kálnajovcami. Rod patril 
v tej dobe medzi najvýznamnejšie v Uhorsku. Pochádzal 
zo Žitného ostrova z dediny Veľký Lúč, preto používali 
predikát „de Nagy Luche“. Pôvodne boli chudobnými 
šľachticmi, ale vyšvihli sa za panovania Mateja Korvína 

Pustošenie Turkov zažili obyvatelia v 16. i 17. storočí niekoľko razy. Obr. 1

Uhorský kráľ a rímsko nemecký cisár 
Ferdinand I., ktorý roku 1560  Nitriansku 
Blatnicu a panstvo Levice daroval  
Štefanovi Dobóovi.  Obr. 2



a to najmä vďaka Urbanovi, ktorý sa dal na cirkevnú 
dráhu. Stal sa jágerským biskupom, ale dosiahol aj vy-
sokú svetskú hodnosť kráľovského taverníka. Od vdo-
vy po kráľovi Matejovi kráľovnej Beatrix získal roku 
1491 veľké hradné panstvá Šášov a Revište v Tekovskej 
a Slovenská Ľupča vo Zvolenskej stolici. To neobyčajne 
posilnilo moc Dóciovcov. Príslušníci rodu nebrali veľ-
ké ohľady ani na poddaných na svojich majetkoch 

ani na susedov, ani na 
privilégiá miest a často 
sa dopúšťali násilnos-
tí.3 Ako a kedy sa stali 
spoluvlastníkmi Blat-
nice, sa nedá presne 
doložiť. Dóciovci, ako 
mnohí iní magnáti v tej 
dobe, vynikli ako hr-
dinskí vojaci. Nie vždy 
mali v bojoch šťastie. 
V roku 1573 Mikuláš 
Dóci musel dať do zá-
lohu svoje majetkové 
diely v Blatnici, Kr-
tovciach a Lužanoch 
za 1000 zlatých, aby 
mohol vykúpiť svojho 
syna Františka z turec-
kého zajatia. Keďže 
potreboval ešte väčšiu 
sumu peňazí, záloho-
val aj časť Bzenice 

v Tekovskej stolici mestu Banská Štiavnica, a tak sa 
mu podarilo syna vyslobodiť.4 

Už na sklonku štyridsiatych rokov 16. storočia 
v Nitrianskej Blatnici, Krtovciach a Lužanoch vlast-
nila pôdu aj poddaných ďalšia magnátska rodina. Boli 
to Čechovci. Jej hlavou bol vplyvný tekovský župan 
Gabriel Čech z Levíc. Po jeho smrti dedil majetky 
syn Ján II. Čech - Levický. Jeho vlastníctvo bolo im-
pozantné. Patrilo mu levické hradné panstvo a takmer 
stovka dedín roztrúsených po  celej krajine. V septem-
bri 1553 však vo Viedni zomrel bez priamych dedičov, 
a tak jeho dedičstvo pripadlo korune.5 Kráľovským 
vlastníctvom časti Blatnice a oboch susedných obcí 
dlho nezostali. Dňa 13. septembra 1560 uhorský kráľ 
a rímsko-nemecký cisár Ferdinand I. daroval celé de-
dičstvo Jána II. Čecha - Levického sedmohradskému 
vojvodovi Štefanovi Dobóovi. Darovanie sa vzťaho-
valo aj na Štefanových bratov Mikuláša a Dominika 
i na jeho syna Františka. Okrem hradu a panstva Levice 
dedičstvo po Čechoch-
Levických tvorili aj 
čiastky v Blatnici 
(Sarffew), Krtovciach 
a Lužanoch. Kráľ v 
odôvodnení majetko-
vého prevodu vyzdvi-
hol zásluhy Štefana 
Dobóa v bojoch proti 
Turkom a najmä hr-
dinskú obranu pev-
nosti Jáger, ktorou sa 
v roku 1552 skutočne 
preslávil. Aby však 
darovanie nepresiahlo 
istú mieru únosnosti, 
keďže šlo spolu o 94 
dedín a osád, Štefan 
Dobó mu musel vrátiť hrad a panstvo Mukačevo.6 
Kanonická vizitácia, vykonaná v Nitrianskej Blatnici 
roku 1560 uvádza, že rozhodujúcimi vlastníkmi a teda 
aj patrónmi kostola boli Štefan Dobó, Dóci (pravdepo-
dobne Gabriel) a  vdova Kálnajová. Farár si posťažo-
val, že mu odňali desiatky z vinohradov.7 

Štefan Dobó však nezachoval bezpodmienečnú 
vernosť panovníkovi a v roku 1569 bol účastníkom 
sprisahania proti Ferdinandovmu najstaršiemu sy-
novi a nástupcovi kráľovi Maximiliánovi I. Za to sa 
dostal sa na tri roky do väzenia a po prepustení na 
slobodu zomrel. Medzitým kontrolu nad majetkami 
získal Štefanov syn František Dobó. Bol zároveň 
aj županom Tekovskej stolice a kráľovým radcom. 
František Dobó rozhodol, aby rodové podiely v Blat-
nici, Krtovciach a Lužanoch, ale aj na hrade Lednica, 
prešli do držby jeho tety Anny Dobóovej a jej deťom. 
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Zápis v kráľovských knihách o darovaní Levíc a Blatnice.  Obr. 3

Romantický portrét Štefana Dobóa  
z 19. storočia.  Obr. 5

Pamätná tabuľa  hrdinskému obrancovi, 
spolumajiteľovi Nitrianskej Blatnice na 
hrade Jáger (Eger) v Maďarsku. Obr. 4



Anna bola vydatá za Jána zo Zeleméru, ktorý však 
už pred rokom 1549 zomrel. Spolu však mali synov 
Jána a Ladislava. Takým spôsobom sa šľachtická ro-
dina Zelemérych alebo aj Zelemírskych, užívajúca aj 
druhé prímenie Kamaráš, dostala do vlastníctva časti 
Blatnice. Rod pochádzal zo Sabolčskej stolice a svoj 
pôvod odvodzoval od zakladateľa menom Zelemír. 
Ladislav Zeleméry, syn Anny Dobóvej a Jána Zelemé-
ryho, bol prvý z tohto rodu, ktorý sa v Blatnici usadil 
natrvalo. Posledné roky svojho pestrého života trávil 
v Nitrianskej Blatnici v spoločnosti manželky Scho-
lastiky, dcéry Marka Jakšiča. Scholastika zomrela 
v roku 1570 a asi o tri roky ju nasledoval aj jej manžel, 
pán Nitrianskej Blatnice. Oboch pochovali do kryp-
ty tunajšieho kostola. Až do súčasnosti sa zachoval 
jedinečný renesančný epitaf, zobrazujúci Ladislava 
Zeleméryho ako rytiera v brnení so zástavou v pra-
vej ruke, s ľavou rukou na rukoväti krátkeho meča 
a  rodovým erbom pri nohách. Bohaté vlasy splýva-
júce až na plecia a brada odzrkadľujú módnu úpravu 
mužského zovňajšku. Náhrobná doska je lemovaná 
latinským nápisom: HIC IACET NOBILIS VIR DO-
MINVS LADISLAV DE ZELEM R CESARIS MA-
XIMILIANI PROVISOR IN ARCHIEPISCOPATV 
STRIGONIEN. CVM DNA SCHOLASTICA CON-
JVGE SVA FILIA MAGNIFICI MARCI YAXIT DE 
NAGILAK. QVIEVIT IN DNO ANNO M, D. LXX.8 
(Tu leží urodzený pán Ladislav zo Zelemíru, správca 
majetkov ostrihomského arcibiskupstva v držbe ci-
sára Maximiliána, spolu so svojou manželkou paňou 
Skolastikou, dcérou veľkomožného pána Marka  Jak-
šiča Nagylaku, ktorá usnula v Pánu roku 1570). 

Hoci preklad nie je doslovný, vzhľadom na vte-
dajšie a súčasné vyjadrovacie prostriedky, predsa len 
niečo napovedá o osobe Ladislava zo Zelemíru a jeho 
kariére. Bol bezpochyby vzdelaným a rozhľadeným 
mužom. Zastával významné funkcie najmä v hospo-
dárskej správe, no súčasne bol aj vojenským velite-
ľom. V roku 1559 ho jágerský biskup Anton Vrančič 
poveril správou jágerského hradu a biskupských 
majetkov. O desať rokov neskôr kráľ Maximilián I. 
dosadil Antona Vrančiča do funkcie ostrihomského 
arcibiskupa a aj Ladislav postúpil do vyššej funk-
cie. Stal sa správcom (provizorom) majetkov ostri-
homského arcibiskupa. V tej dobe ich však užíval 
panovník, ktorý ako tajný prívrženec luteranizmu ob-
medzoval pozemkové vlastníctvo katolíckeho kléru. 
Ladislav Zeleméry sa stal aj zastupujúcim županom 
Ostrihomskej stolice, keďže funkcia hlavného žu-
pana automaticky prislúchala arcibiskupovi. Pokiaľ 
mu to pracovné povinnosti dovoľovali, zdržiaval sa 
v Nitrianskej Blatnici. Starú kálnajovskú kúriu dal 
s najväčšou pravdepodobnosťou práve on prestavať 
a opevniť, takže sa zmenila na renesančný kaštieľ.9

Dodnes nie je jasná 
jeho úloha v sprisahaní 
Štefana Dobóa a Jána Ba-
lašu, ale zdá sa, že vedel 
o prípravách, ale panov-
níkovi zachoval vernosť, 
čo mu zaiste mohlo po-
môcť k majetku.10 Na 
viac ako tri desaťročia sa 
kaštieľ stal sídlom rodu. 
Nevieme presne kedy 
Ladislav zo Zelemíru 
zomrel. Podľa niekto-
rých prameňov až roku 
1586.11 So Scholastikou 
Jakšičovou mali niekoľ-
ko detí, ale podrobnosti 
nie sú známe. Ich vnuk 
menom Štefan padol vo 
veľkej bitke s Turkami 
pri Mezokeresteši počas 
15 - ročnej vojny roku 1596. Začiatkom 17. storočia rod 
vymrel a majetky získali Dóciovci. 

Viacero majiteľov Blatnice a časté vlastnícke 
zmeny spôsobovali ťažkosti jej obyvateľom. Šľachta 
sa v tej dobe začína intenzívne venovať podnikaniu. 
Šľachtici si zakladajú majere, rozširujú panskú pôdu 
na úkor poddanskej a hospodária vo vlastnej réžii, vy-
užívajúc pritom bezplatnú prácu poddanského obyva-
teľstva. Počet robotných dní z jedného dňa týždenne 
od jedného sedliackeho hospodárstva sa postupne 
zvyšuje, a to až do dôb vlády Márie Terézie, ktorá 
zregulovala a zredukovala robotnú povinnosť na 
únosnú mieru. Zároveň sa zmenšuje aj rozsah pôdy 
v držbe poddanského obyvateľstva. Dochádza tak 
k masovej pauperizácii poddanskej vrstvy, zároveň 
sa však zvyšuje jej hlad po pôde. A to bol jeden z dô-
vodov sporov o chotárne hranice medzi Radošinou 
a Blatnicou, ktoré vypukli v šesťdesiatych rokoch 16. 
storočia a trvali s prestávkami viac ako 200 rokov. 
Spory prerástli do násilností, ba aj  ozbrojených zrá-
žok a vyžiadali si krvavú daň. Predmetom sporov boli 
oráčiny a lúka nazývaná Pažite, ktoré si susedia z  
Radošiny neoprávnene privlastnili. Zemským pánom 
Radošiny bol v tej dobe sedmohradský biskup Pavol 
Abstentius - Bornemisza, ktorý vykonával aj funkciu 
správcu Nitrianskeho biskupstva. K  hodnosti bisku-
pa automaticky prislúchala aj funkcia Nitrianskeho 
župana. To bola jedna z príčin, prečo mali radošinskí 
poddaní odvahu zaútočiť na svojich susedov. Druhou 
bolo sprisahanie Štefana Dobóa proti kráľovi, lebo 
voči tomu, kto sa dopustil velezrady, bolo možné po-
stupovať aj nezákonným spôsobom a zhabať mu ma-
jetky. Zo strany spoluvlastníkov Nitrianskej Blatnice 
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Zápis v kráľovskej knihe o darovaní  
Zeleméryovskej čiastky v Blatnici 
aj s kaštieľom, Krtovciach a Lužanoch  
Matejom II. rodu Dóci.   Obr. 6



nebolo jednoduché riešiť vec 
riadnou súdnou cestou. Na-
pokon sa domohli nápravy. 
Začiatkom septembra 1571 
nitriansky podžupan, okresný 
slúžny a viacero prísažných 
zavítali do mestečka Nitrian-
ske Blatnica (Sarffew), aby 
vyšetrili žalobu, ktorú podali 
spolumajitelia, veľkomožní 
páni Mikuláš a Gabriel Dóci, 
a urodzení páni Ladislav Ze-
leméry a Albert Kalnaj.12 Zo 
šetrenia sa zachoval krátky 
zápis, v ktorom sa v súvislosti 
s hraničnými spormi spomína-
jú krvavé incidenty so smrteľ-

nými následkami, ale podrobnosti chýbajú. Komisia 
vyšetrovala a určovala defi nitívnu hraničnú čiaru 
a pritom vypočúvala viacerých svedkov. Hranice me-
dzi Blatnicou a Radošinou napokon presne stanovili 
a označili. Hraničné znaky tvorila nakopaná zemina 
a na vrchu bol do nej vbitý kôl. 

Niekedy bol ako hraničný znak použitý strom, 
najčastejšie dub alebo hruška, a to takým spôsobom, 
že okolo neho obkopali zeminu a navŕšili ju ku kme-
ňu. Stojí za povšimnutie, že obce nemali spoločnú 
hranicu, ale koniec radošinského chotára označovali 
osobitné znaky rovnako aj blatnického. Medzi nimi 
sa nachádzal neveľký priestor - hraničná medza, 
teda akési pásmo nikoho. Komisia po vytýčení zna-
kov nariadila zložiť prísahu, že ju budú dodržiavať. 
V prípade porušenia hrozila vysoká pokuta, až 1000 
zlatých.13 Ale hlinené vršky a drevený kôl postupne 
podľahli zubu času a spory o nejaký čas vypukli zno-
va. Pri riešení prvého známeho konfl iktu s Radošinou 
o priebeh chotárnych hraníc vznikol ich opis. Vyho-
tovili ho úradníci Nitrianskej stolice a na potvrdenie 
právoplatnosti bol opatrený aj veľkou stoličnou pe-
čaťou. Z neho sa dozvedáme zaujímavé skutočnosti. 
Mestečko rozdeľoval potôčik, stekajúci z hôr na dve 
časti. V opise sa spomínajú aj novoobrobené polia, 
ktoré predtým ležali ladom. Veľká cesta (magna via), 
pod čím sa rozumela významnejšia komunikácia, vie-
dla do Krtoviec a do Dolných Behyniec. Cez mesteč-
ko prechádzala smerom na sever do hôr. Cesta cez 
dolinu Považského Inovca okolo kostolíka sv. Juraja, 
musela byť v dávnejšej minulosti, ešte za dôb starého 
Nitrianska a Veľkej Moravy, oveľa významnejšia ako 
neskôr. Aj to mnohé naznačuje, najmä v súvislosti 
s kostolíkom sv. Juraja. 

Opis hraníc udáva niektoré chotárne názvy v ma-
ďarskom, iné zas v slovenskom jazyku, čo je doklad 
miešaného obyvateľstva. Na severných svahoch sa 

nachádzali vinohrady nazývané Korman hegye, ďalej 
húštiny s menom Csipke bokor (Pichľavé kríky), spo-
mína sa aj Zahorčina dolina, alebo i Hluboky arok, 
vrch menom Stompar a neveľký vŕšok nazývaný Dub. 
Panské polia sa volali po maďarsky Úrfeld, ale kedysi 
ladom ležiaca pôda, ktorú však obyvatelia klčovaním 
premenili na oráčiny niesli názov Metlovie nivy. Lúka 
spomínaná v opise sa zas volala Šarfyvá pažiť.14

Už spomínané rozširovanie panskej pôdy malo aj 
iné dôsledky. Od polovice 16. storočia sa mení štruk-
túra poddanského obyvateľstva. Počet zámožnejších 
sedliakov stagnuje alebo dokonca klesá, ale zvyšuje 
sa počet poddaných s malou výmerou pôdy alebo hos-
podáriacich na klčoviskách (nivách). Nazývajú sa že-
liari, v latinských prameňoch inquilíni. Tento proces 
štrukturálnej zmeny sa prejavil aj v Nitrianskej Blat-
nici. Potvrdzuje to aj portálny súpis z roku 1576. Ako 
vlastníkov mestečka uvádza Dóciovcov, Zelemérych 
a Kálnajovcov. Stolica tu zdanila 14 sedliackych port, 
4 ďalšie boli opustené, ale súpis zaznamenáva 42 že-
liarskych rodín, ktorí v tej dobe tvorili prevažnú časť 
obyvateľov. V porovnaní s ostatnými obcami na okolí 
to bol opäť najvyšší počet. Približovala sa k nemu len 
Radošina, kde zdanili 9 port a napočítali tu 34 želiar-
skych rodín.15 Hoci sa medzitým skončila dlhá vojna 
medzi Osmanskou ríšou a Habsburgovcami, sotva je 
možné hovoriť o mierových časoch. Turci sa zmocnili 
niekoľkých hradov na okolí banských miest a podni-
kali lúpežné výpravy na sever. Mierová zmluva uzav-
retá v roku 1568 v Drinopoli totiž podobné nájazdy aj 
pripúšťala, len sa nesmelo na nich zúčastniť viac ako 
5 tisíc chlapov a ťažké delá. Aj preto obyvateľstvo 
žilo v neustálej pohotovosti a bolo pripravené brániť 
sa. Pre Nitriansku Blatnicu bolo výhodou, že tu po-
stavili opevnený kaštieľ a aj susedné hory predstavo-
vali dobrý úkryt. Ale už v prvej polovici 16. storočia 
si ľud organizoval aj aktívnu obranu. Takto vznikla 
tzv. sedliacka stolica, ktorá predstavovala akúsi do-
mácu milíciu. Celá Nitrianska stolica bola rozdele-
ná na 15 oblastí (kontubernií), ktoré mali spoločne 
postaviť, vyzbrojiť, vycvičiť a platiť ozbrojencov. 
Nitrianska Blatnica spolu s Ripňanmi, Radošinou, 
Šalgovcami a ďalšími obcami na okolí tvorili jednu 
oblasť. Z nej sa regrutovali radoví príslušníci sedliac-
kej stolice spomedzi poddanského obyvateľstva. Boli 
riadne vycvičení a vyzbrojení. Zbrane a  menší žold 
im platili obce. Každé kontubernium si volilo vlast-
ného kapitána, ale len spomedzi šľachticov. Viedli 
si osobitný register ozbrojencov, nazývaný „Zápis“. 
Keď sa objavilo nebezpečenstvo, bol vyhlásený po-
plach a členovia sedliackej stolice sa museli dostaviť 
na zhromaždisko. Takýto spôsob domobrany jestvo-
val až do 18. storočia. Nitrianska stolica zodpovedne 
budovala oddiely sedliackej stolice, lebo jej územie 
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bolo terčom častých útokov, či už zo strany Turkov, 
alebo väčších skupín lupičov, ktoré neustále znepo-
kojovali obyvateľstvo. 

Nepokojná doba 

V roku 1593 vypukla ďalšia veľká vojna s Tur-
kami, ktorá neskôr dostala pomenovanie Dlhá alebo 
aj 15-ročná vojna. Začalo sa azda najrušnejšie, no 
zároveň aj najtragickejšie obdobie v živote našich 
predkov, ktoré trvalo až do prvého desaťročia 18. 
storočia. Turecké vpády, protihabsburské povstania, 
prepady lúpežníkov, násilia vyberačov daní i pan-
ských úradníkov a k tomu ešte každodenný zápas 
s prírodou o prežitie poznačili osudy každej obce 
i jej obyvateľov. Dlhá turecká vojna si vyžiadala veľ-
ké obete, materiálne i ľudské. Na bedrách poddaného 
ľudu, ktorý sám trpel nedostatkom, ležalo z veľkej 
časti aj fi nancovanie armády, bojujúcej proti Turkom. 
Aj z tohto dôvodu sa spresňovali rôzne daňové súpi-
sy. Cieľ bol jasný - vyžmýkať z poddaných, ktorí na 
rozdiel od šľachty pravidelne platili dane, čo najviac 
prostriedkov. 

V roku 1598 sa počítali domy v jednotlivých ob-
ciach. V Nitrianskej Blatnici stálo 102 domov. Iste 
tu žilo 600 obyvateľov. O niečo viac domov stálo 
v Radošine (109), a v Bojnej (107). Ostatné obce boli 
niekoľkonásobne menšie. Ba aj v Topoľčanoch, kde 
napočítali 124 domov, nebolo oveľa viac obyvateľov 
ako v Nitrianskej Blatnici. V celej Nitrianskej stolici 
bolo 17 904 domov.16 Zatiaľ už piaty rok prebiehal 
konfl ikt s Turkami so striedavými úspechmi. Na za-
čiatku vojny sa darilo cisárskym vojskám. Už roku 
1594 dobyli Ostrihom, a tak Ostrihomský sandžak 
prestal na istú dobu jestvovať. Obyvateľstvo si azda 
mohlo vydýchnuť, že sa zbavilo nebezpečného suse-
da. Ale po víťazstve v bitke pri Mezökeresteši v ok-
tóbri 1596 prešli Turci do protiofenzívy. V roku 1599 
postihla celé juhozápadné Slovensko pohroma. Bu-
dínsky paša Ibrahim s vojskom zloženým prevažne 
z krymských Tatárov pritiahol pod Nitru a tu ho roz-
delil. Časť vyplienila obce po oboch brehoch Váhu, 
kde úplne spustošili Piešťany i Vrbové. Druhá tiahla 
širokým údolím Radošinky.17 Tu vyrabovali a pod-
pálili mnohé dediny: Veľké i Malé Ripňany, Bzince, 
Ardanovce i Šalgovce. Popolom ľahli Dolné i Stred-
né Behynce, ale tu sa ich vyčínanie skončilo. Horné 
Behynce, ležiace v susedstve Nitrianskej Blatnice, 
už Turci nevyplienili. A tak zostali uchránené všet-
ky obce na úpätí Inoveckých hôr - Radošina, Blatni-
ca, Lipovník i Bojná. O rozsahu tejto katastrofy nás 
informujú daňové súpisy z roku 1600. V celej Nit-
rianskej stolici napočítali 12 140 domov, teda o tre-
tinu menej ako v predchádzajúcom roku. Ich počet 
poklesol aj v Nitrianskej Blatnici, kde napočítali už 

len 65 domov. Úbytok domov 
zaznamenali Radošina i  Bojná. 
Každý majiteľ musel zaplatiť 
poldruha zlatého zvláštnej vo-
jenskej dane nazývanej sub-
sídium.18 Menší počet domov 
v tých obciach, kde sa Tatári 
a Turci neobjavili, mohla spô-
sobiť aj výška vyrúbenej dane. 
Nejeden vlastník domu ho pred 
príchodom slúžneho a jeho po-
mocníkov radšej rýchlo strhol, 
aby sa vyhol plateniu. Počet do-
mov v Blatnici poklesol o rok 
neskôr na 54. Viaceré obce 
v okolí zostávali vypálené a opustené obyvateľmi. 
Polovicu Bojnej vypálili akísi zlí ľudia (malos homi-
nes). 19 Časy boli veľmi neisté, životy a majetky ľudí 
boli v stálom nebezpečenstve. Ohrozovali ich nielen 
Turci a veľké zbojnícke bandy, ale aj pomocné vojen-
ské oddiely, zložené z hajdúchov. Keď mali byť na-
sadení do boja proti Turkom, v roku 1601 sa vzbúrili 
a rabovali dediny na Ponitrí. Mikuláš Turzo zhromaž-
dil tunajších sedliakov a pri Laskári neďaleko Novák 
sa s nimi zrazil v boji, ale bitku prehral. Mal viac ako 
sto mŕtvych a množstvo ranených.20

Na jeseň 1604 vypuklo prvé veľké protihabsbur-
ské povstanie, ktoré viedol Štefan Bočkaj. S tureckou 
vojenskou pomocou zaplavili jeho oddiely veľké časti 
Slovenska Na stranu povstania sa pridala časť šľachty 
a niektoré kráľovské mestá, keďže Bočkaj sa vyhlásil 
za obrancu nekatolíckej viery. Bočkajove tlupy vy-
volávali strach, lebo sa skladali z nedisciplinovaných 
hajdúchov, ktorí vo veľkom lúpili. Na jar roku 1605 
sa objavili na Ponitrí aj na Považí. Viedeň sem poslala 
vojsko vedené talianskym generálom Giorgiom Bas-
tom. Jeho oddiely šírili rovnakú hrôzu ako Bočkajo-
vi hajdúsi alebo Turci. Na okolí Topoľčian vyplienili 
viacero obcí. Povstanie skončil mier, dojednaný vo 
Viedni júni 1606. Zakrátko bol v ústí rieky Žitavy pod-
písaná aj mierová zmluva s Turkami na dobu 20 rokov. 
Turkom zostal v rukách Ostrihom, a tak juhozápadné 
Slovensko bolo aj naďalej vystavené nájazdom. Hneď 
v nasledujúcom roku si Nitrianska stolica sťažovala, 
že po uzavretí mieru bolo z jej územia 400 ľudí od-
vlečených, 98 zabitých a 4 obce boli Turkami spálené. 
Škody na majetku za týchto “mierových časov” boli 
vyčíslené na 19-tisíc zlatých.21 

V roku 1608 úradníci Nitrianskej stolice spiso-
vali komíny a daň sa vyrúbila podľa ich počtu. Ak 
však obyvatelia mali vo svojich domoch murovaný 
komín, čo sa v tej dobe považovalo za luxus, rých-
lo ho radšej rozobrali. V Nitrianskej Blatnici bolo 
dohromady 5 komínov, rovnaký počet aj v susednej 
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Radošine. V okolitých obciach ich napočítali ešte me-
nej: Vo Veľkých Ripňanoch bol iba jeden, rovnako 
aj v Lužanoch, Vozokanoch, Lipovníku, Krtovciach. 
V celej Nitrianskej stolici napočítali spolu len 907 
komínov. Ukázalo sa, že spôsob zdaňovania, aký sa 
praktizoval v Chorvátsku, teda podľa počtu komínov, 
nie je veľmi efektívny, a tak sa s ním už v neskorších 
obdobiach na našom vidieku nestretávame.22 Ešte 
v prvých rokoch 17. storočia vymrel rod Zelemérych. 
Ich podiely v Nitrianskej Blatnici, Krtovciach a Lu-
žanoch spolu s kaštieľom prešiel do rúk Dóciovcov. 
Tretieho decembra 1609 vydal kráľ Matej II. v Bra-
tislave donačnú listinu, ktorou tekovskému županovi 
a magistrovi kráľovských pivníc Ondrejovi Dócimu 
daroval majetkové čiastky Zeleméryovcov v Blatnici, 
Krtovciach a Lužanoch. V dokumente sa pripomína, 
že Ondrej Dóci ich obdržal od Rudolfa I. už v roku 
1606 Po zmene panovníka bývalo obvyklé, že niekto-
ré darovania sa obnovovali nástupcom, aby nevznik-
li žiadne pochybnosti. Súčasťou majetkového dielu 
bol aj blatnický kaštieľ, niekdajšie sídlo Zelemérych. 
Dôvodom darovania bola Dóciho vernosť a mnohé 
služby, ktoré panovníkovi preukázal najmä v dobe ne-
pokojov a vojen, ale aj  počas výprav proti Turkom.23 
Majetkový podiel potom prešiel do rúk Imricha Dó-
ciho a jeho manželky Judity Révajovej. V tomto ob-
dobí v Blatnici vlastnili podiely ešte aj Kálnajovci. 
Začiatkom 17. storočia sa Žofi a Kálnajová vydala za 
Imricha Liptaja a ako dievčenské veno doniesla do 
manželstva aj podiely v Blatnici. V roku 1614 však 
Žofi a zomrela a krátko potom jej bratia Štefan a Juraj 
tieto podiely Liptajovi odňali.24 Neprešlo však veľa 
rokov a obaja zomreli. V roku 1640 zomrel posled-
ný mužský potomok Kálnajovcov menom Ondrej 
a všetky kálnajovské majetky prešli do rúk početného 
príbuzenstva. 

Za povstania šľachty a vpádu sedmohradského 
kniežaťa Gabriela Betlena v rokoch 1619 - 1622 bolo 
západné Slovensko opäť dejiskom ťažkých bojov 
medzi cisárskymi silami a povstalcami, ktorých pod-
porovali spojenecké oddiely Turkov. V tridsiatych ro-
koch 17. storočia bol celý dóciovský majetok v rukách 
štyroch synov Imricha Dóciho. Keď však roku 1641 
zomrel Michal Dóci bez mužských potomkov, pozo-
stalí súrodenci Žigmund, Ladislav a Melchior si po-
delili panstvá na tri rovnaké diely.25 Blatnica pripadla 
Žigmundovi. Zdržiaval sa väčšinou na svojich majet-
koch v Tekove, ale v roku 1647 na to doplatil. Turci 
nečakane vpadli do Novej Bane a tiahli k Žarnovi-
ci. V tunajšom kaštieli v spoločnosti svojej man-
želky ležal pripútaný na lôžko aj Žigmund Dóci. 
Tureckej presile nedokázal pre chorobu vzdoro-
vať a vzdal sa. Turci odvliekli jeho manželku, 
ale ťažko chorý Žigmund nezniesol odlúčenie 

od vernej družky a požiadal Turkov, aby ho zba-
vili trápenia. A tak ho 4. augusta 1647 na žar-
novickom námestí sťali. Mal iba 45 rokov. Jeho 
brat Melchior Dóci dal Žigmundovo telo pocho-
vať v kostole v Ladomerskej Vieske a na náhrobný 
kameň mu nechal vytesať latinský nápis poučujú-
ci o jeho martýriu. Môžeme sa tu dočítať, že bol 
pánom na hradoch Šášov, Revište, vo Vizoviciach 
na Morave, v Bare a v Blatnici.26 Zakrátko však 
umrel aj Melchior Dóci, sužovaný ťažkou podagrou. 
Zostal už len posledný mužský potomok rodu Ladi-
slav, duševne chorý zúrivec, neschopný porozumieť 
najjednoduchšie veci. Aj ten sa rýchlo pominul. 
Po Dóciovcoch sa k majetkovým dielom v Blatnici 
dostali Esterházyovci. V polovici 17. storočia bol 
hlavným vlastníkom Ján Esterházy s manželkou 
Magdalénou Očkajovou. Ján Esterházy (1610), bol 
synom zakladateľa česneckej vetvy Daniela Esterhá-
zyho a Judity Rumyovej. Mal sedem mladších bra-
tov, z nich dvaja Gašpar a Tomáš padli v roku 1652 
v  bitke s Turkami pri Veľkých Vozokanoch v Tekov-
skej stolici. V roku 1658 dal štrnástich svojich podda-
ných v  Blatnici, Lužanoch a v  Krtovciach do zálohu 
grófovi Berénimu za 1800 zlatých. Z Blatnice pre-
šli do vlastníctva Beréniovcov Ján a Matej Majbov-
ci. František Szucs a Matej i Michal Krajčovičovci. 
Priezviská Krajčovič a Szucs ( kožušník) naznačujú, 
že popri poľnohospodárstve sa poddaní venovali aj re-
meslám.27 Beréniovci, spríbuznení s Esterházyovcami, 
si podržali tunajšie vlastníctvo až do 18. storočia. 

V tieni tureckého polmesiaca 
a kuruckých vojen 

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa v Uhorsku pre-
hĺbila kríza. Nespokojnosť protestantov s rekatolizá-
ciou narastala. Turci sa domnievali, že prišiel vhodný 
čas na útok. V roku 1663 vypukla veľká vojna s Tur-
kami. Cisár Leopold I. (1657-1705) nemal k dispozí-
cii väčšie vojsko. Turecké oddiely prešli cez Dunaj a 
v auguste obľahli Nové Zámky. Pevnosť po niekoľ-
kých týždňoch kapitulovala. Ešte počas obliehania 
Nových Zámkov boli z tureckého tábora vyslané od-
diely ľahkej jazdy, aby zabezpečili vojsku potraviny 
a krmivo. Už 20. augusta 1663 Turci a Tatári plienili 
oblasť východne od Inoveckých hôr a obce ležiace po 
oboch stranách rieky Nitry. Ich tlupy prešli cez Ra-
došinu, Blatnicu a cez hory prekĺzli k Starej Lehote 
a na Považie. Tu sa rozdelili. Jedna časť vypálila Hlo-
hovec a druhá prenikla až k Novej Vsi nad Váhom. 
Väčšina ľudí sa poskrývala v horách, ale pri Banke 
zajali asi 300 ľudí.28 V tejto dobe viac razy tiahli cez 
obec. Podhorie Inovca bolo vydané Turkom napo-
spas. Aby si zabezpečili zásoby, mlátili požaté snopy 
obilia rozložené na poliach, ako o tom informoval 
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úradník ludanického panstva v septembri 1663.29 
Ešte na sklonku septembra turecký veliteľ Nových 
Zámkov Husejn paša poslal obyvateľom obcí severne 
od Hlohovca list, aby uznali tureckú zvrchovanosť. 
Do Nových Zámkov sa dostavili mnohí richtári a 
uznali zvrchovanosť Osmanskej ríše. Turci z podro-
beného územia vytvorili novú tureckú provinciu 
Novozámocký ejálet a podelili ho na menšie celky 
- nahíje. Tureckí daňovníci, zväčša k mohamedánom 
prestúpení Maďari, pochodili dediny a obciam vy-
rúbili dane. Zároveň zaručili dedinám ochranu a po-
moc, ale museli si svoje povinnosti plniť. V tureckom 
súpise fi guruje aj Blatnica pod názvom Šárfi . Prepísa-
ná daň bola 2000 akče. Nebolo to veľa, keďže všetky 
Behynce mali platiť 6400 a Radošina až 14 535 akče. 
Zdá sa však, že v Blatnici mali veľmi naponáhlo, lebo 
tu nevykonali ani obvyklý súpis obyvateľstva, tak ako 
v susedných sídlach.30 

Na jar 1664 kresťanské vojská prešli do protio-
fenzívy. Boje sa odohrávali všade na okolí. V mar-
ci 1664 kastelán Trenčiankseho hradu Pavol Farkaš 
oznamoval Gabrielovi Ilešházimu, že pri Ripňanoch 
sa sústredilo niekoľko tisíc Turkov, ktorých predtým 
rozprášili.31 Obyvateľstvo zažilo krušné chvíle. V 
nasledujúcich týždňoch cisárske oddiely oslobodi-
li Nitru, Levice i Hlohovec. Po víťazstve nad celou 
tureckou armádou 1. augusta 1664 uzavrel cisár Le-
opold I. v mestečku Vašvár so sultánom nevýhodný 
mier. V tureckých rukách zostali Nové Zámky aj s 
okolím. Cisár si mohol ako náhradu za stratenú pev-
nosť vybudovať pri rieke Váh nové opevnenie. Aby 
sa obmedzila možnosť tureckých nájazdov na mi-
nimum, začalo sa s urýchlenou výstavbou pevnos-
ti, ktorá neskôr dostala meno Leopoldov. Ale aj po 
uzavretí mieru Turci požadovali od dedín, ktoré sa 
im poddali, plnenie dávok. Pre poddané obce nasta-
li ťažké časy. Platby sa dôrazne požadovali. Keď sa 
obec zdráhala, bola podpálená, obyvateľstvo zčasti 
vybité a zčasti uvrhnuté do otroctva. Do Bojnej sa 
nasťahoval menší turecký oddiel, aby sa nik neopo-
vážil zanedbať si svoje povinnosti. Ani nebezpečie 
zo strany Turkov nedokázalo zmierniť napätie, kto-
ré už viac ako storočie vládlo medzi obyvateľstvom 
Nitrianskej Blatnice a Radošiny. V roku 1671 slúžny 
Juraj Pacalaj spolu s prísažným Mikulášom Hollóšim 
vyšetrovali smrť poddaného Juraja Majbu z  Nitrian-
skej Blatnicie. Zastrelil ho radošinský zeman Tomáš 
Lauro. Vyšetrovanie ukázalo, že obeť bola smrtia-
cim výstrelom zasiahnutá dvesto krokov od hraníc 
s Radošinou. Predmetom sporov medzi obcami bola 
lúka voľakedy patriaca Štefanovi Dócimu, obohnaná 
priekopou. Popri tomto smutnom incidente vypláva-
li napovrch ďalšie násilné akty zo strany Radošiny. 
Spomínal sa čerstvý prípad, keď správca biskupských 

majetkov v Radošine, urodze-
ný pán Ján Mateička, zorga-
nizoval akúsi trestnú výpravu 
a na čele ozbrojených Rado-
šincov vtrhol na územie Blat-
nice.32 Ako celá vec dopadla, 
nie je známe. Nasledujúce 
roky boli však rovnako ťaž-
ké pre obyvateľstvo Blatnice 
i Radošiny. V roku 1671 voj-
sko v zárodku potlačilo pokus 
o odboj uhorských magnátov 
proti panovníkovi. Viedeň to 
využila na obmedzenie uhor-
skej autonómie a zostrenie 
rekatolizácie. Zároveň boli 
niekoľkonásobne zvýšené dane. Na severovýchode 
krajiny sa sformovali húfy nespokojencov, ktoré do-
stali názov kuruci. Už v roku 1672 podnikli niekoľko 
výprav na západ. Trpelo najmä východné Slovensko. 
V roku 1678 sa do čela kuruckého hnutia postavil iba 
21-ročný kežmarský rodák Imrich Tekely (Thököly). 
V roku 1680 jeho oddiely vpadli až na Považie. Ľud 
sa na mnohých miestach pridával na stranu kuru-
cov. Panovník podnikol opatrenia, aby odboj utlmil. 
Obnovil uhorskú autonómiu a zvolal snem, kde bola 
obnovená čiastočná náboženská sloboda. Boje však 
opäť vzplanuli. Pohyblivé oddiely kurucov spolu so 
spojeneckými Turkami podnikali neustále vpády. 
Doba bola mimoriadne zložitá a nik si nemohol byť 
istý životom. V lete 1683 celé turecké vojsko obľahlo 
Viedeň. Turci svojho spojenca Tekelyho poverili ob-
sadením zvyšku Slovenska. Obliehanú Viedeň však 
zachránili poľské vojská podporované nemeckými 
žoldniermi. Porážka osmanskej armády v septembri 
1683 znamenala obrat a spečatila aj osud kuruckého 
odboja. Kuruci rýchlo odtiahli na východ a cisárske 
vojská dobýjali oporné body Turkov. V roku 1685 
boli oslobodené Nové Zámky, ktoré Turci ovládali 
vyše 20 rokov. Nebezpečenstvo ich vpádov pomi-
nulo. Ale vojna s Turkami sa 
ešte ani zďaleka neskončila, tr-
vala až do roku 1699. Počas nej 
muselo obyvateľstvo Slovenska 
zásobovať cisárske vojská a cez 
zimu im aj poskytnúť prístrešie. 
Všade panoval nedostatok zvý-
šený aj neúmernými daňami. 
Mnoho ľudí zomieralo od hladu 
a chorôb. V roku 1690 žilo v ce-
lej farnosti Nitrianska Blatnica, 
ktorá zahrnovala aj obec Krtov-
ce, dohromady 487 ľudí. Bol 
to značný pokles v porovnaní 
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Hlavný veliteľ kuruckých vojsk Mikuláš 
Berčéni, rodák zo susedného Tematína.  Obr. 9

František II. Rákoci, vodca kuruckého 
povstania v rokoch 1703-1711.  Obr. 10



so stavom spred jedného storočia, keď len samotná 
Blatnica mala asi 600 obyvateľov.33 Ale ani ťažká 
doba nezmiernila napätie medzi Blatnicou a Radoši-
nou. V deväťdesiatych rokoch sa 17. storočia sa opäť 
odohralo viacero incidentov. Okolo sviatku Veľkej 
noci v roku 1695 občania Radošiny strieľali po Mi-
chalovi Urbanovi a Michalovi Pecárovi, hoci boli 40 
krokov vzdialení od chotárnej medze na území svojej 

obce. Obom prestrelili kolená a tretiemu vystrelená 
guľka len tesne minula hlavu. Vo sviatok sv. Ladisla-
va sa odohral ešte vážnejší incident, keď 75 ozbroje-
ných obyvateľov Radošiny vtrhlo do chotára Blatnice 
a v časti Cesta k vinohradom prestrelili Martina Chro-
mého troma guľkami, takže onedlho zomrel. Martina 
Krajčoviča ďalšia guľka trafi la do úst, vybila mu dva 
zuby a uviazla v jazyku. To už bolo priveľa a pre-
to zemskí páni František Esterházy a Pavol Beréni 
požiadali nitrianskeho podžupana Ondrej Škarbalu 
zo Sokoloviec, aby zakročil. Do Blatnice sa dosta-
vil služny Adam Bošáni a prísažný Ján Husár, ktorí 
museli konštatovať, že radošinskí obyvatelia porušili 
právo, lebo prenikli na vzdialenosť 150 krokov od 
hranice. Ako tento prípad vrchnosť doriešila, nie je 
známe, ale konfl ikty neprestali. V januári 1697 došlo 
opäť k násilnostiam, keď obyvatelia Blatnice rúbali 
vo svojich lesoch drevo, ale tu ich prepadol veľký húf 
Radošincov a vyhnal ich. Zobrali im kone a navyše 
jedného občana Blatnice odvliekli. Následné vyšet-
rovanie ukázalo, že drevo rúbali vo svojom lese a su-
sedia z Radošiny opäť konali protiprávne.34 Okrem 
niekoľkých fragmentov súdnych šetrení z tohto ob-
dobia máme o obci a jej obyvateľoch len málo správ. 
V roku 1698 Mária Očkajová, vdova po Jánovi Es-
terházym, zmluvou o podelení majetku upravovala 
niektoré vlastnícke vzťahy. Ohľadom majetkového 
podielu v Nitrianskej Blatnici bolo rozhodnuté, že 
polovica zostane vdove a druhú budú užívať jej deti 
Mária, vydatá za Štefana Esterházyho z druhej línie 
rodu, a František Esterházy, hlavný župan stolice 

Fejér. Blatnica bola spoločne nadobudnutý vlastnícky 
podiel, a tak mala Magdaléna Očkajová právny nárok 
na jeho polovicu.35 

Absolutistické formy vlády viedenského dvora 
dráždili uhorskú šľachtu, citlivú na okliešťovanie svo-
jich starodávnych výsad. Ľud bol ubiedený a krajne 
nespokojný najmä preto, že dlhé roky niesol nezne-
siteľné bremeno vojny na svojich bedrách. Na za-
čiatku 18. storočia sa už verejne hovorilo o povstaní. 
Na sklonku jari 1703 vyzval odbojný magnát František 
II. Rákoci obyvateľstvo do boja za slobodu. Tisícky 
nespokojencov sa hrnuli pod jeho zástavy. Povstanie 
sa nezadržateľne šírilo. Kurucké oddiely s jasotom 
vítali najmä poddaní, ktorí ich považovali za svojich 
osloboditeľov. Po istom váhaní sa k odboju pripojila 
aj šľachta. Dňa 30. novembra roku 1703 sa šľachtici 
východnej časti Nitrianskej stolice na zhromaždení 
v Topoľčanoch pripojili k povstalcom. Hneď na to 
nitrianska stoličná kongregácia vyhlásila všeobecné 
povstanie (insurekciu) a nariadila postaviť z desiatich 
sedliackych chalúp jedného ozbrojenca. Do konca 
roka povstalci opanovali celé západné Slovensko. 
V rukách cisárskych vojsk však zostali Bojnice, Nitra, 
Trenčín, Nové Zámky, Leopoldov, Komárno a Brati-
slava. V priebehu roka 1704 povstalci Bojnice, Nitru 
aj pevnosť Nové Zámky dobyli. Vojnu ale nedokázali 
rozhodnúť, a tak nasledujúce roky boli v znamení bo-
jov, ktoré sa koncentrovali najmä na dolnom Považí. 
Obyvateľstvo trpelo čoraz väčším nedostatkom a nad-
šenie z boja za slobodu postupne mizlo. Od septembra 
1705 sa v Trnave dlhé mesiace rokovalo o mierovom 
vyrovaní medzi novým cisárom Jozefom I. a povstal-
cami. Výsledok sa však nedostavil pre neoblomnosť 
Rákociho, a tak v júli 1706 opäť vzplanuli veľké boje. 
Na území, ktoré ovládal Rákoci, namiesto striebornej 
meny boli zavedené medené mince, takzvané liber-
táše. Ľudia im však nedôverovali, každý chcel svoje 
výrobky predávať sa strieborné peniaze. Výsledkom 
bola infl ácia znehodnonotených peňazí, fi nančný ko-
laps a hospodársky rozvrat. 

Rozhodujúci obrat nastal v roku 1708. V polovici 
júla sa povstalecké oddiely, roztrúsené v okolí Nit-
ry, spojili. Bolo ich 20- tisíc, na tú dobu značná sila. 
Od Nitry sa jadro kuruckých síl vydalo na pochod. 
Chvíľu táborilo pri Kovarciach a odtiaľ smerovalo k 
Bojnej a cez doliny Inovca k Váhu. Dňa 3. augusta 
1708 v chotári Trenčianskej Turnej sa kurucké voj-
sko zrazilo s cisárskymi jednotkami. Utrpelo ťažkú 
porážku, z ktorej sa už nikdy nespamätali. Z celej 
armády zostalo len 100 chlapov. Cisársky veliteľ 
Ján Pálfy vyčistil väčšiu časť Nitrianskej stolice od 
zvyškov kurucov. Jeho príkazy obciam boli drastic-
ké. Koncom augusta 1708 oznámil, že ak sa zanedbá 
zásobovanie jeho vojska, richtári tých obcí, ktoré si 
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povinnosť nesplnia, budú obesení a obec vyplienia 
Srbi.36 Kuruci sa pokúsili zadržať postup nepriateľa 
v údolí rieky Nitry. Na jeseň sa opevnili v Obsolov-
skom kaštieli, ktorý museli cisárski vojaci obliehať, 
až ho napokon dobyli. Napriek tomu, že od Rákoci-
ho odpadlo množstvo šľachty, povstanie sa nezrútilo. 
Krutá zima a morová nákaza, ktorá sa šírila po krajine 
od jari 1709, utlmili boje. Hlad, mor a výčiny rozpa-
dajúcej sa kuruckej soldatesky boli posledným dej-
stvom tragickej vojny. Aj keď na sklonku roka 1709 
cisárske jednotky zatlačili kurucov na východ, hor-
ský terén umožňoval povstaleckým tlupám preniknúť 
ďaleko na západ. Rákociho generál Anton Esterhá-
zy sa vo februári 1710 nečakane zmocnil Topoľčian 
a odtiaľto vyzval stavy Nitrianskej stolice, aby sa 
zhromaždili v kaštieli v Bošanoch, kde sa vraj bude 
rokovať o ďalšom odboji.37 Ale na výzvy nik nerea-
goval. Až potom, keď sa v septembri 1710 cisárske 
vojsko zmocnilo novozámockej pevnosti, pomery sa 
začali trocha upokojovať. Podpísaním mieru neďale-
ko mesta Satu Mare v dnešnom Rumunsku koncom 
apríla 1711 sa posledná kurucká vojna defi nitívne 
skončila.
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