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Nitrianska Blatnica a jej zemepáni 
v 18. storočí

Vplyvom tureckých nájazdov a stavovských 
povstaní sa mnohé oblasti vyľudnili a mestečká sa 
zmenili na dediny. Po krátkodobom úpadku sa Blat-
nica mohla honosiť titulom zemepanského mesteč-
ka (oppidum) až do druhej polovice 18. storočia. Jej 
názov sa vyvíjal a od roku 1720 sa v dokumentoch 
vyskytuje prevažne ako Sarfő. Následnú stagnáciu 
Blatnice využili okolité obce (Bojná, Radošina, Pre-
seľany), ktoré sa zmenili na mestečká a Nitrianska 
Blatnica prišla o svoje výsadné postavenie. Blatni-
čania poznali svoje privilégiá, o ktoré vo vojnách 
spálením a stratou prišli, a informovali o tom zá-
stupcov stolice v roku 1769.1 

Snahy o zjednotenie blatnického panstva ne-
boli úspešné ani v 18. storočí. K jeho vlastníkom 
pribudli v 17. storočí Beréniovci, ktorí odkúpili aj 
tovarnícke panstvo. Zálohované majetky v Luža-
noch, Krtovciach a Blatnici predala za 1 000 zl. 
Mária Vizkeletiová, vdova po Michalovi Dócim, 
Jurajovi Berénimu a jeho druhej manželke Žofi i 
Esterháziovej. Tak sa časti panstva so ženskými 
štvrtinami dostali ďalším delením do rúk Esterhá-
ziovcov. Ženská vetva Beréniovcov z Bodoku sa 
zmocnila majetkov i štedrými darovacími listinami 
palatína Mikuláša Esterháziho.2 Po smrti Juraja Be-
réniho získali jednu usadlosť v Blatnici a jednu a 

pol usadlosti v Krtovciach do zálohy (za 1 800 zl.) 
Peter a Pavol Aponi. Beréniovci, Tomáš a Andrej 
(a biskup Žigmund Beréni, ktorého čiastku po jeho 
smrti v roku 1749 získalo nitrianske biskupstvo) na-
ďalej vlastnili v Blatnici neveľké výmery pozem-
kov s piatimi poddanými. Po Esterháziovcoch im od 
roku 1742 patril aj, v tom čase nie príliš vzhľadný, 
blatnický kaštieľ.3 Viac ako dve tretiny blatnického 
panstva, čo predstavovalo vyše 85 % celého zeme-
panského majetku, aj s kaštieľom mal vo svojom 
majetku vzdelaný príslušník nižšej šľachty Adam 
Rajčáni. Zomrel v roku 1766 a je pochovaný v Nit-
rianskej Blatnici, kde sa doteraz zachoval jeho pies-
kovcový epitaf. Podľa latinského textu slúžil 48 
rokov Uhorskej kráľovskej komore. Ako archivár 
a dvorský komorský radca mal prístup k stredo-
vekým listinám a neslúži mu ku cti, že v záujme 
vlastného majetkového prospechu sfalšoval donač-
né listiny pre svoj rod. Falošnou listinou, datovanou 
rokom 1130, vytvoril aj legendu rodového erbu, kto-
rý sa nachádza i na jeho náhrobnom kameni. V Nit-
rianskej Blatnici, kde panstvo spravoval provizor, 
mu patrilo až 26 poddaných.4 Do osudov Blatnice 
zasiahli aj staré zemianske rody Bošániovcov a Prí-
leských. Alexej, syn uhorského právnika Pavla Prí-
leského5 a Kataríny Gosthonyi, získal v roku 1761 
od Karola Ujfalušiho záložným právom čermanský 
majetok a majetkové diely v obciach Blesovce, Hor-
né a Dolné Behynce, Veľké a Malé Ripňany, Horné 
Otrokovce, Norovce, Nitrianska Blatnica, Nemečky, 
Šterusy, Kočín, Preseľany a Hrušovany. V roku 1772 
sa spomína zemepán Karol Rothschütz (Rocsics) 
pôvodom zo Saska a v roku 1774 generál Žigmund 
Henrich Rothschütz, ktorý bol manželom Alexejovej 
dcéry Ester Príleskej.6 
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Nitrianska Blatnica v rokoch 1711 - 1848 

Krajinské súpisy z rokov 1715 a 1720 

Po kuruckom povstaní sa dočasne stabilizova-
li hospodárske a spoločenské pomery v monarchii. 
Celokrajinské súpisy obyvateľov platiacich dane 
z rokov 1715 a 1720 mali zistiť a stanoviť schopnosť 
obyvateľov zvládnuť daňové odvody. Mnohé spí-
sané údaje nezodpovedali skutočnosti, lebo roľníci 
mali tendenciu zamlčať skutočnú výmeru obhospo-
darovanej pôdy (a tým aj úrodu). Napriek tomu sú 
významným dokladom vlastníckych pomerov, i keď 
treba zdôrazniť, že skutočnými vlastníkmi pôdy boli 
naďalej šľachta a kráľovstvo. Roľníci so želiarmi 
iba obhospodarovali zverené pozemky. Blatničania 

v obidvoch súpisoch vystupujú ešte ako obyvatelia 
zemepanského mestečka. V roku 1715 napočítali ko-
misári bodockého slúžnovského okresu v Nitrianskej 
Blatnici 31 domácností (18 roľníckych a 13 želiar-
skych). Tri želiarske domácnosti neboli zdanené a aj 
richtár Ján Funta bol od platenia daní oslobodený. Roľ-
níci platili za užívanie 63 bm (gbelov) polí a spolu s 
desiatimi želiarmi za 158 kopáčov vinohradov. Všetci 
mali rovnakú výmeru rolí (každý po 3 a pol gbeloch) 
a odlišovali sa iba v rozlohe obrábaných vinohradov. 
Obrábali v tom čase rozľahlé vinohrady (jednotlivci 

od troch do deväť kopáčov). Najväčšiu výmeru vi-
nohradov (9 kopáčov) mal roľník Adam Hromik, 
za ktorým nasledovali roľníci František Trepka, Mi-
chal Postrihaj a František Kolka (po 8 kopáčov). 
Z jedného kopáča vinohradu vyprodukovali dve urny 
hrozna, za ktoré platili 1 zl. a 25 den. Okrem domá-
cich roľníkov obhospodarovali 20 kopáčov vinohra-
dov cudzí roľníci (zväčša obyvatelia okolitých obcí). 
Blatnické polia patrili v tom čase do dvoch bonitných 
tried strednej úrodnosti a obsievali sa dvakrát do roka 
jednou bratislavskou mericou obilia. Úrodu ozimín 
a jarín mali mať 6 bm, ale v skutočnosti vykazovali iba 
3 bm. Lúky ani kopanice neudali a dobytok pásli na spo-
ločných pastvinách. Lesy mali spoločné a zvážali z nich 
drevo na kúrenie vo svojich domácnostiach. V národ-
nostnom zložení obyvateľov mestečka sa iba dvaja hlá-
sili k maďarskej národnosti (rovnako aj v roku 1720) 
a ostatní k slovenskej. Najviac bolo zastúpené slovenské 
priezvisko Hromik, Hromovik (neskôr Chromich alebo 
Chromi) a Majba. Súpis z roku 1715 spomína jediného 
remeselníka kováča Jána Majbu. Na existenciu ďalších 
remesiel poukazujú najmä niektoré priezviská želiarov.7 
Krajinský súpis z roku 1715 

Meno a priezvisko            Pôda         Vinohrany
                                          (bm)          (kopáče)
roľníci: 
richtár Ján Funta 3 a 1/2 6 
Štefan Hromovik 3 a 1/2 5
Tomáš Zeman 3 a 1/2 4
František Trepka 3 a 1/2 8
Ján Trepka 3 a 1/2 - 
Adam Majba 3 a 1/2 3
Štefan Anréš 3 a 1/2 5
Michal Postrihaj 3 a 1/2 8
Michal Strumár 3 a 1/2 5
Tomáš Kolka 3 a 1/2 7
František Kolka 3 a 1/2 8
Ján Šetil (Setyl) 3 a 1/2 7 
Michal Majba 3 a 1/2 5
Štefan Hromik 3 a 1/2 6
Blažej Hromik 3 a 1/2 5
Adam Hromik 3 a 1/2 9
kováč Ján Majba 3 a 1/2 6
Ján Roháč 3 a 1/2 5
želiari: 
Ján Varga  3
Mikuláš Bajza - 4
Martin Oczelka - 4
Michal Bezegh - -
Pavol Pekarovich - -
Ondrej Urban - -
Ján Galo (Galyo) - 3
Adam Hromik - 3
František Hromik - 3
Juraj  Bača -  3
Štefan Hertel  -  5
Ján Kováč  -  4
Frant išek Kováč  -  4
cudzinci:   -  20   
spolu: 18 roľníkov, 13 želiarov  63 158 

Krajinský súpis platcov daní mestečka 
(oppidum) z roku 1715 (MOL).  Obr. 1
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V roku 1720 malo mestečko 32 zdanených 
usadlostí. Za necelých 5 rokov sa do sedliackeho sta-
vu dostalo 10 bývalých želiarov a jeden z nich, Martin 
Ocelka, sa stal miestnym richtárom8 (do želiarskeho 
stavu, naopak, upadol roľník Štefan Zeman). Počet 
roľníkov odvádzajúcich dane sa tak zvýšil na 29. Re-
meselníci sa už v mestečku nespomínajú. Rozloha 
obhospodarovanej pôdy sa oproti roku 1715 zvýši-
la na 203 bm (gbelov) pôdy (všetci roľníci mali po 
7 bm). Pôda sa bonitou zaradila až do tretej triedy 
a vinohrady do druhej. Zvýšila sa aj výmera vinohra-
dov na 182 kopáčov. Blatnica si tak naďalej udržia-
vala popredné miesto v dorábaní hrozna. Samotná 
výmera vinohradov bola u jednotlivcov nižšia ako 
v predchádzajúcom období. Popredné miesto si udr-
žal Adam Hromik (8 kopáčov). Značnú výmeru vi-
nohradov (23 kopáčov) opäť obhospodarovali cudzí 
roľníci. Od 1 kopáča vinohradov odovzdávali horné 
(daň z vína) 1 pintu vína.9 
Krajinský súpis z roku 1720 

Meno a priezvisko                       Pôda       Vinohrany
                                                     (bm)        (kopáče)
roľníci:
richtár Martin Oczelka 7 3
Tomáš Kolka 7 5
Tomáš Kolka 7 6
Ján Gallo 7 4
Ján Ševčovič (Sevcsovik) 7 7 
Michal Majba st. 7 6
Adam Hromik 7 8
Blažej Hromik 7 6
Štefan Hromik (aj Homik) 7 7 
Michal Majba ml. 7 7
Ján Bošegh (Bosegh) 7 7
Ján Roháč 7 6
Ján Funta 7 7
Martin Kováč 7 4
Štefan Hertel (Hertyel) 7 7
Ján Ferko 7 4 
Juraj Bača 7 6
Štefan Hromik ml. 7 6
Tomáš Zeman 7 1
Ján Matušik 7 -
Adam Majba 7 4
Ján Trepka 7 4
Ondrej Stefan (Stephan) 7 7
Michal Strumar (Struma) 7 4
Mikuláš Bajza 7 6
Michal Postrihaj 7 6
Štefan Šetil 7 5
Štefan Szabó 7 4
Ján Viselka (Viszelka) 7 3
želiari:
Štefan Zeman - 2
Tomáš Babiš - 4
Tomáš Kmeťko (Kmettyko) - 3
cudzinci: - 23 
spolu: 29 roľníkov, 3 želiari 203 182

Spory s tematínskym panstvom

Vlastníci blatnického panstva museli riešiť odo-
pieranie pradávneho práva svojich poddaných tema-
tinským panstvom. Za dopravu dreva z vrchu Nad 
Koritnišťo cez Beleni Vrch na dvanástich vozoch pla-
tili panstvu 50 zl. Toto právo si tematinské panstvo 
začalo od roku 1740 prisvojovať. Spor v roku 1741 
vyšetrovali stoličný slúžny Alexander Csery a sto-
ličný prísediaci v sedrii Volfgang Cseri. Tematinské 
panstvo zastupoval provizor Jozef Vegh z Moravian, 
ktorý Blatničanom zrekviroval 10 panských volov 
s vozmi, ako aj ich vlastné voly (Františkovi Kolko-
vi) a kone s postrojmi, ba niektorým i valašky, sekery, 
čižmy a haleny. Bránil im tak v ďalšom hospodárení, 
lebo každý gazda prišiel o dva kone, Štefan Postrihar 
o tri a hostinský Ondrej Vajna o jedného koňa. V roz-
siahlom spore, ktorého písomná relácia má takmer 
100 strán, bolo obvinených asi 16 Blatničanov a vy-
povedalo 21 svedkov z Horných a Dolných Behyniec, 
Bziniec, Lipovníka, Lužian, Krtoviec aj Radošiny, 
ktorí zväčša potvrdili pradávne (110-ročné) právo 
Blatničanov na zvážanie dreva po ceste Na Privrate 
cez Krahulči vrch k Valu a Čiernu dolinu na Mišaciu 
skalku, ohraničujúcej obe hory. Obvinení Blatničania 
dôvodili, že brali konáre (nie pne) z dvoch miest Nad 
Koritnišťo a Buče voda. Na sklonku 18. storočia za-
znamenal obdokovský slúžny ďalší spor o užívanie 
obecnej hory v Nitrianskej Blatnici, ktorý musel rie-
šiť stoličný súd.10 

Premena zemepanského mestečka na obec
Dikálny súpis z roku 1753

Častými zmenami zemepánov nepochybne klesal 
pôvodný význam Nitrianskej Blatnice. V porovnaní 
s rokom 1720 stratila v roku 1753 výsadné postave-
nie zemepanského mestečka, napriek tomu, že počet 
obyvateľov vzrástol v porovnaní s predchádzajúcimi 
súpismi viac ako dvojnásobne.11 Žilo tu až 83 rodín 
v 56 domoch a v nich 88 zdanených osôb. Ak na 
jednu rodinu počítame s piatimi až šiestimi prísluš-
níkmi, mohlo žiť vtedy v Blatnici vyše 400 obyvate-
ľov.12 Obyvateľstvo bolo rozdelené do troch vrstiev. 
Na prvom mieste boli rodiny roľníkov (28) s 39 da-
ňovníkmi, medzi ktorými boli aj ich synovia, bratia 
a iní príbuzní. Za nimi nasledovali rodiny želiarov 
s domami, ktorých počet oproti roku 1720 (3) vzrástol 
až na 27. Pribudli k nim podželiari - hofi eri bez domu 
(20). Do podželiarskeho stavu sa po strate hopodá-
riaceho partnera dostalo aj desať vdov. Ďalších osem 
rodín slúžilo zemepánom. Najvýznamnejšie postave-
nie mal medzi nimi provizor Pavol Kadnár, zodpo-
vedný za chod celého panstva. K panským sluhom 
ďalej patrili pandúr (strážnik), vincúr, horári, krčmár, 
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pastieri oviec a dobytka. Blatnickí roľníci hospodárili 
už iba na osminových usadlostiach (28), ktoré spo-
lu tvorili 5 celých usadlostí. Ďalších 48 osminových 
usadlostí bolo opustených. Z nich 20 (predtým až 30) 
prenajímalo panstvo roľníkom aj želiarom (319 ¾ 
bm) a stálo na nich aj 21 želiarskych domov. Sedliaci 
zo susedných dedín z nich obrábali 98 ½ bm. Z pre-
najatých opustených usadlostí a kopaníc odovzdávali 
panstvu každý štvrtý kríž. Podľa komisárov sedliaci 
priznali 402 bm obhospodarovaných rolí (po 14 bm 
každý roľník) a zatajili až 300 bm. Poddanské role 
patrili do druhej bonitnej triedy s úrodou 5 až 6 bm. 
Z jednej vysiatej merice zviezli dva aj tri kríže s 22 
až 23 snopmi. Prvýkrát sa ako predmet zdanenia udá-
vali kopaničiarska pôda (klčoviská) vo výmere 434 
¼ bm a lúky (zväčša na svahoch), ktoré mali spolu 
iba 38 ¾ koscov (vozov). Z obrábaných polí a kopa-
níc odvádzali panstvu desiatok. Hrozno pestovali na 
271 kopáčoch sedliackych vinohradov a cudzí ešte 
na 30 kopáčoch zemepanských vinohradov. Panským 
vincúrom bol Štefan Kolka. Vinohrady produkova-
li z jedného kopáča 2 urny hrozna (jedna urna mala 
hodnotu 1,50 aj 2 zl.). Z hospodárskych plodín pes-
tovali okrem obilia najmä kapustu, ktorá bola jednou 
z najdôležitejších plodín novoveku. Blatnickí roľní-
ci zberali z kapustnísk až 19 600 kapustných hláv 
ročne (po 700). Konope a ľan na výrobu tkanín boli 
doménou všetkých želiarov a dvoch hofi erov (každý 

po ¼ bm, spolu 6 ¾ bm). Drevo na kúrenie a pre 
vojsko dovážali z neďalekých hôr, a tak sa spoločne 
starali aj o horské cesty a chodníky. Ovocné stromy 
vysádzali v záhradkách pri domoch (s výmerou asi 
8 bm). Z hospodárskych zvierat uprednostňovali 
kone (57) a voly (30). Súviselo to s furmančením 
a zvážaním dreva z hôr. Chov kráv bol prekvapujú-
co nízky (47 dojníc, 7 suchých, 6 býčkov a teliat do 
troch rokov). V prevažne kopcovitom teréne sa da-
rilo salašníctvu (462 oviec a kôz). Dve až štyri ovce 
a kozy mali takmer všetci obyvatelia. Salašníctvu sa 
venovali najmä roľníci Tomáš Moringh (38 oviec), 
Martin Bezek (36) a František a Ján Kolka (27). 
Okrem nich ešte aj želiar Michal Kujovic (29), pan-
ský provizor (70) a panský bača Jozef Bobula (35). 
Ošípaných mali v chlievoch 215. Včelstvá pestovali 
štyri roľnícke rodiny v 11 úľoch, najviac František 
a Ján Kolka (5) a Jozef Ocielka (3). Kotlíkov na pále-
nie (slivovice) priznalo 8 rodín (piati gazdovia, dva-
ja želiari a samozrejme aj panský výčapník). V obci 
bolo aj niekoľko remeselníkov, ktorých priezviská 
sa často zhodujú s vykonávaným remeslom. Kováč 
s príznačným menom Juraj Kováč patril do roľnícke-
ho stavu (kováč Ján Majba sa už nespomína). Ostat-
né remeslá uskutočňovali želiari a podželiari, čižmár 
Jakub Čižmár, krajčír Michal Krajči, obuvníci (šev-
ci) Ján Bobula, Ján a Adam Švec a tkáč Adam Tkáč. 
K zámožnejším obyvateľom patrili prenájomcovia 
(árendátori), ktorých si panstvo pozývalo na svoje 
majetky, aby ich zveľadili a prenajímalo im niekto-
ré regálne práva. Právo výseku mäsa mal v Blatnici 
mäsiar Štefan Bačkady (Bacskady), ktorému okrem 
jatky (výseku mäsa) patrilo až 10 a pol bm opuste-
nej pôdy, za čo panstvu platil ročne 6 zl. Odvádzal 
aj naturálne dávky jeden plát slaniny, pol vola (100 
funtov, čiže asi 56 kg) a 15 volských jazykov. Právo 
výčapu dostal od panstva sluha krčmár Michal Sluha, 
ktorý čapoval v panskej krčme od sv. Michala do sv. 
Juraja aj víno poddaných (v hodnote 24 zl.). Napriek 
prílevu židov z Moravy a Haliče blatnickí zemepáni 
umožnili usadiť sa v obci zatiaľ iba jednej židovskej 
rodine priekupníka a obchodníka, podželiara Abra-
hama Jakuba, ktorý panstvu ročne platil 3 zl. Všetci 
gazdovia bez rozdielu hospodárili na 16 bm rolí, a tak 
sa majetnosť gazdov určovala podľa výmery kopaníc, 
lúk, vinohradov a opustených rolí. Najbohatším gaz-
dom bol František Kolka, ktorý hospodáril ešte na 10 
a pol bm opustenej pôdy, 47 a pol bm kopaníc, 5 kos-
coch lúk a 26 kopáčoch vinohradov. S výmerou 10 
kopáčov vinohradov za ním nasledovali Martin Šte-
fanovič a Ján Chromich. Úrodu uskladňovali v sýp-
kach, ktorých napočítali pri sedliackych dvoroch 22. 
Prebytky úrody mohli poddaní speňažiť na trhoch 
v Bojnej a v Topoľčanoch.13 

Nitrianska Blatnica v rokoch 1711 - 1848 

Daňový súpis obce z roku 1753 (ŠAN).   Obr. 2



V rokoch 1750-1753 odvádzali štátnu a stoličnú daň: 

Roky  štátna daň                  stoličná daň
  zl. den. zl. den.
1750-51 369 8 109 22
1751-52 390 14 72 15
1752-53 387 20 43 21

Tereziánsky urbár 

Najvýznamnejšou hospodárskou reformou panov-
níčky Márie Terézie bol urbársky patent z roku 1767, 
ktorý upravoval povinnosti poddaných voči zeme-
pánovi. Stanovil veľkosť poddanskej usadlosti, určil 
maximálne poddanské povinnosti a chránil podda-
ných pred nadmerným zaťažením. Zavedeniu urbára 
predchádzala 14. júna 1769 návšteva zástupcov nit-
rianskej stolice v Nitrianskej Blatnici. Pred panskými 
úradníkmi14 položili zástupcom sedliakov, richtárovi 
Františkovi Kolkovi, starším a prísažným Imrichovi 
Hertelovi, Ondrejovi Pastierovi, Jánovi a Jozefovi 
Funtovi, Jánovi Tomanovi, Jozefovi Babicovi a To-
mášovi Polákovi deväť otázok (punktov) o ich povin-
nostiach a právach vo vzťahu k svojim zemepánom. 
Na prvé tri otázky o existencii urbárov alebo zmlúv 
s panstvom a o rozsahu svojich poddanských povin-
ností zástupcovia obce odpovedali, že žiadne urbáre 
ani kontrakty nemajú, a ak aj nejaké mali, tie zhoreli a 
zmizli počas tureckých vojen, a čo bolo horšie, aj ich 
mestské privilégiá. Svoje poddanské povinnosti vy-
konávali podľa starodávnej obyčaje stanovenej pan-
stvom pešo alebo s dobytkom. Ako a odkedy takto 
pracovali, sa nevedeli rozpamätať s odôvodnením, že 
aj ich predkovia mali takéto povinnosti. Okrem roboty 
dávali Adamovi Rajčánimu jedného kapúna, 10 vajec 
a okov vína, grófom Tomášovi a Andrejovi Berénimu 
12 vajec, kapúna a okov vína a za práce 50 den. Dva-
ja poddaní grófa Žigmunda Beréniho zomreli, a tak 
ich polia užívalo panstvo. Ester Príleskej neodvádzali 
žiadne naturálie. Pracovali na poliach tri dni v týžd-
ni s dobytkom alebo pešo spolu každý deň. Štvrtou 
otázkou sa zisťovali úžitky (choseň) alebo škody 
obce. Obec podľa nich mala úžitok z krčmy a pred-
tým aj z predaja a kúpy produktov na trhoch v Bojnej. 
Nepociťovali krivdy a škody mali iba v časoch po-
vodní. Na piatu otázku o držbe polí a lúk odpovedali, 
že roľníci neobrábajú rovnaké výmery rolí a nesejú 
do nich ani rovnaké množstvo obilnín. Celodomnika 
(celú usadlosť) mali len jedného, ktorý mal rozdele-
né polia do troch štvrtín. Do každej štvrtiny vysieval 
okolo 4 bm obilia. Poldvornici hospodárili každý na 
jednej štvrtinovej usadlosti. Lúky nemali ohraničené 
valmi, kosievali dve doliny a so senom sa delili, ne-
kosili však otavu. Šiestou otázkou komisia zisťovala 
povinnosti poddaných a či sa im započítavala cesta na 
panské a späť. Odpovedali, že celodomnik odbavuje 

robotu na panskom tri dni do týždňa s dvomi pluhmi 
a každý poldomnik tiež tri dni, ale s jedným pluhom. 
K tomu ešte tri dni pešo a tri dni namiesto roboty 
s dobytkom. Cesta tam i späť sa im do práce započí-
tavala. O odvádzaní deviatku zemepánom v siedmej 
otázke tvrdili, že deviatok ani dary panstvu nedávali. 
Ešte pred šiestimi rokmi odvádzali ročne každú štvr-
tú kopu z úrody, ale v súčasnosti posielajú panstvu 
namiesto jedného ženca dvoch, a tak už obilie dá-
vať nemusia. Ôsmou otázkou preverovali množstvo 
opustených usadlostí v obci. Podľa odpovede bolo 
v obci opustených 22 gruntov, ktoré vraj „spusteli ve 
vojne“. Na jednej z nich, Krchňákovskej, stál novo-
postavený obecný dom. O svojom postavení, teda či 
sú večití poddaní alebo tzv. slobodného odchodu, po-
tvrdili, že sú večitými poddanými.15 Tereziánsky ur-
bár vyšiel tlačou v jazyku, ktorý v obci prevládal, pre 
slovenské obce v bohemizovanej slovenčine. Ak mali 
poddaní v obci nejaké osobitné povinnosti, ručne sa 
doň vpisovali. Zmeny v urbári „osady Sarfi czkeg“ 
potvrdili podpismi a svojimi prsteňovými pečaťami 
stoliční úradníci Nitrianskej stolice, slúžny Franti-
šek Medvecký a prísažný Karol Bludovský. Podľa 
zápisu stoličného notára Štefana Diošiho ho stoličná 
kongregácia schválila v Hlohovci 4. decembra 1769. 
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Titulná strana tereziánskeho urbára „Osady 
Sarfi czkeg“ z roku 1767 (ŠAN).   Obr. 3
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Najcennejšou vymoženosťou urbára malo byť pre 
celú usadlosť zníženie povinných robôt na jeden deň 
v týždni so záprahom, s párom dobytka, so svojím 
pluhom i bránou (alebo dva dni ručnej roboty). Sedlia-
ci v Blatnici hospodárili na osminových usadlostiach, 
teda mali na panskom robiť 1 deň iba ôsmi sedliaci 
so záprahom (každému sa tak ušla robota raz za osem 
týždňov). Urbár ostal základnou zákonnou úpravou 
poddanských vzťahov až do konca feudalizmu v roku 
1848. Zachovala sa aj urbárska tabuľka, datovaná 10. 
októbrom 1769. V nej sú jednotlivo zapísaní všetci 
blatnickí poddaní, dediční užívatelia zemepanskej 
pôdy. Po zrušení poddanstva bola východiskom pre 
stanovenie sedliackeho a želiarskeho majetku v intra-
viláne (dom, dvor) a extraviláne (role, lúky, vinice) 
obce. V tabuľke sa ďalej udávala robota so záprahom 
na dni alebo ručná (dvojnásobok), deviatok v penia-
zoch (desiatok - dežma sa dávala cirkvi), ale aj ročný 
cenzus (cinz) - daň od domu (1 zl.). Obsahovala aj 
iné povinnosti, a to dodávanie dreva na ohrev vrch-
nosti (po 13/32 siahovíc, čiže asi pol menšieho voza), 
priadze z vlastných konopí (po 2 a 14/32 funtov), 
topeného masla v holbách (13/32 holieb, spolu 0,7 
l), kapúnov (vykastrované kohúty chované na mäso, 
presne 26/32) a vajec v kusoch (po 4 a 28/32). Nema-
jetní ľudia z obce, panskí sluhovia a ani remeselníci 
sa v tabuľke neuvádzali. Najrozsiahlejší zemepanský 
majetok aj s kaštieľom vlastnil v Nitrianskej Blatnici 
kráľovský komorník Adam Rajčáni, ktorému patrilo 
zo všetkých 32 poddaných sedliakov 26 „večitých 
poddaných“. Grófi  Tomáš a Andrej Beréni (z Horných 
Obdokoviec) mali 5 a vdova Ester Príleská len jedné-
ho poddaného (Ondrej Chromich). Oproti roku 1753 
obec zaznamenala nárast sedliakov na 32 (predtým 
28), pokles želiarov na 18 (oproti 28) a hofi erov na 
6 (predtým 20). Mnohí upadli medzi zemepanských 
sluhov, ktorých tabuľka nespomínala. Poddaní mali 
iba po osmine (presne 13/32) poddanského gruntu a 
na siatie 8 dielov a po jednej lúke. Najbohatší sedliak 
zemepána Adama Rajčániho František Kolka obrábal 
dvakrát toľko, dve osminy z rolí so 16 dielmi. Zaťa-
ženie poddaných robotami bolo naozaj veľké (každý 
viac ako 21 dní do roka so záprahom alebo 42 dní 
ručne). Namiesto deviatku (každý deviaty kríž) v 
naturáliách platili v peniazoch 1 zl. a 62,5 den. A za 
dom po 1 zlatke. Činžu za dom platili aj želiari, ktorí 
ručne odrábali na panskom 18 dní do roka. Hofi eri 
bez domu robotovali 12 dní do roka. Špecifi cké pod-
mienky pretrvávali v užívaní blatnických vinohra-
dov. Obec mala sedem vinohradov (Male vinohrady, 
Hluboke jarky, Za hlubokima jarky, Somogye, No-
vosady, Zahumeniky a Stomparky). Horné odovzdá-
vali spoločne za vinohrad Hluboke jarky Adamovi 

Rajčánimu, miestnemu farárovi, fare a nitrianskemu 
biskupovi. Z najväčšieho vinohradu Stomparky, na 
ktorom hospodárilo 36 poddaných, dávali panstvu 3 
zl. (predtým 1 zl.) a naturálne dávky (1 kopu hrozna 
a peceň chleba).16 

Dodržiavanie urbára kontrolovali stoliční úradní-
ci v rokoch 1770 až 1783 priamo v obci a spisovali 
vyjadrenia jej predstaviteľov, ktorí ich potvrdzovali 
obecnými pečaťami. Svoje podpisy nahrádzali krí-
žikmi, lebo písať nevedeli. Obecnú pečať v červenom 
vosku umiestnil prvýkrát na takéto potvrdenie richtár 
Ondrej Kriška 29. decembra 1770. V roku 1778 pou-
žil richtár Tomáš Polak pečať s clonou, ktorou peča-
tili písomnosti až do roku 1783. Okrem zemepánov 
si poddaní plnili povinnosti aj voči „ofi cierom“. Sto-
liční prísažní zaznamenali sťažnosti na zemepána iba 
v roku 1780. Ján Kolka sa ponosoval, že jeho strýko-
vi Jánovi Kolkovi zemepán nevyplatil za robotu na-
viac v roku 1776 a Jánovi Tomanovi za tri dni roboty 
s dobytkom a trinásť dní ručne v roku 1779.17

Nitrianska Blatnica v rokoch 1711 - 1848 

Urbárska tabuľka blatnických vinohradníkov z roku 1767 (ŠAN).  Obr. 4



Stoličná vizitácia z rokov 1778/1779

Obraz obce na konci vlády Márie Terézie dopĺňa 
vizitácia hlavného župana nitrianskej stolice Mikuláša 
Forgáča. Obyvatelia dediny bývali sčasti v drevených 
domoch a sčasti v domoch z nepálených (surových) 
tehál bez komínov. Dôležitou informáciou je exis-
tencia dvoch kaštieľov, z ktorých bol jeden obýva-
ný a jeden opustený. Okrem nich stál v obci aj iný 

šľachtický dom (kúria) a dom vojenského kapitána. 
Služby „ofi cierom“ (vojenským hodnostárom) zazna-
menali stoliční prísažní aj v potvrdeniach o dodržia-
vaní urbára a jozefské sčítanie udáva v Nitrianskej 
Blatnici vojenského hodnostára. Cirkev s podporou 
zemepánov vydržiavala v obci chudobinec (xenodo-
chium) so štyrmi obyvateľmi (neskôr mal 6 pacien-
tov), ktorý plnil funkciu špitála. Úroveň starostlivosti 
o starých a chorých v ňom závisela od fi nančných 
prostriedkov získavaných darmi. V čase vizitácie sa 
v Blatnici zdržiavali aj traja pravdepodobne cudzí 
žobráci, ktorí nemali nárok na umiestnenie v chudo-
binci. O duchovný život obyvateľov sa starala farnosť 
s vlastným kostolom. Viedla aj školu, v ktorej sa vyu-
čovalo v miestnom slovenskom jazyku. V dedine žilo 
466 katolíkov. Z iných konfesií mali zastúpenie iba 
židia, ktorých počet vzrástol na 13. Objektom zda-
nenia bolo poľnohospodárstvo. V blatnických usadlos-
tiach hospodárilo 31 zmluvných poddaných sedliakov 
(a traja noví sedliaci) 
a 18 želiarov s domom. 
Dane a dávky odvádzalo 
zemským vrchnostiam 
140 obyvateľov z 13 
celých usadlostí (mali 
tie najmenšie osmino-
vé usadlosť). Štátnu daň 
(kontribúciu) platili 405 
zl. a stoličnú daň 140 zl. 
a 30 den. (spolu 545,30 
zl. ročne). Desiatok z 20 
bm polí a z vinohradov 
odvádzali sedliaci fará-
rovi i ostrihomskému 
arcibiskupstvu (farár 
vlastnil 110 bm polí, 
na 5 koscov lúk a 15 ko-
páčov vinohradov, ktoré 
zvyčajne prenajímal). 
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Potvrdenie o dodržiavaní urbára richtárom a prísažnými 
obce z roku 1773 (ŠAN).    Obr. 5

Opis obce v stoličnej vizitácii 
z roku 1778/1779 (UK)  Obr. 7

Časť mapy Bodockého okresu z roku 1778/1779 (UK).   Obr. 6
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Polohu obce charakterizovala mierna vrškovitosť. 
V čase dažďov postihovali jej chotár záplavy. Boni-
tou sa polia, lúky, vinice a pastviny radili do druhej 
triedy a hory do druhej a tretej triedy. Obec mala spo-
ločnú lúku na 1/2 kosca.18 

Prvé sčítanie obyvateľstva 

Cisár Jozef II. nariadil v rokoch 1784 -1787 sčí-
tanie ľudu v monarchii, ktoré zahŕňalo už aj šľach-
tické sídla. Uhorská šľachta však aj naďalej trvala na 
dodržiavaní svojich privilégií, medzi ktorými bolo 
i oslobodenie od platenia daní. V čase sčítania stálo 
v Nitrianskej Blatnici už 81 domov, v ktorých žilo 541 
obyvateľov (z pôvodných 543 obyvateľov sa 10 od-
sťahovalo a 8 prisťahovalo) v 110 rodinách. V zložení 
obyvateľov prevládali muži, spolu 292 (117 ženatých 
a 175 slobodných). Žien bolo iba 251. Chlapcov vo 
veku do 12 rokov napočítali 81 a mládencov od 13 do 
17 rokov 31. Dane však platilo iba 277 obyvateľov. 
Odvádzali ich najmä roľníci (30 a ďalších 28 dospe-
lých v ich rodinách) a želiari (77). Zvýšenie prísluš-
níkov želiarskeho stavu dokladalo stále sa zhoršujúcu 
hospodársku situáciu. Zloženie obyvateľov Blatnice 
dopĺňali ešte sluhovia, nájomcovia a iní (24). V čase 
sčítania sa v Nitrianskej Blatnici nachádzali aj štyria 
šľachtici, jeden vyšší cirkevný hodnostár, vojenský 
hodnostár a jeden mešťan.19 

Zemetrasenia v Blatnici  

Čoskoro po sčítaní sa Blatnicou prevalila veľ-
ká katastrofa v podobe zemetrasení, pri ktorých sa 
poškodila takmer polovica domov a najmä kostol. 
V okolí obcí Radošina, Bojná a Nitrianska Blatnica sa 
nachádzajú intenzívne porušené územia, ktoré mohli 
zemetrasenia spôsobiť. V roku 1787 mali byť dve 
zemetrasenia. Prvé začalo 15. novembra v ranných 
hodinách a s rovnakou intenzitou sa opakovalo pred 
poludním 17. novembra. Novopostavená veža sa zrú-
tila a kostol bol natoľko poškodený, že ho museli celý 
rozobrať. Otrasy mohli byť dôsledkom najhoršieho 
zemetrasenia, ktoré zasiahlo v roku 1763 oblasť ove-
ľa väčšiu ako je územie Slovenska. Jeho epicentrom 
bolo Komárno. Otrasy sa potom opakovali takmer 
každoročne až do roku 1807.20

Spory blatnických poddaných so šľachtou

 Panovník a šľachta v monarchii s nevôľou sle-
dovali šírenie myšlienok francúzskej revolúcie o rov-
nosti, slobode a bratstve. Uhorskej šľachte prekážali 
aj osvietenské reformy cisára Jozefa II. a ešte pred 
jeho smrťou si vymohla, aby mnohé z nich odvolal. 
Zachovali sa však najdôležitejšie z nich, tolerančný 
patent z roku 1781 o slobode náboženského vyznania 

a patent z roku 1785 o zrušení nevoľníctva v Uhor-
sku. Obidve sa iba ťažko udomácňovali v stavov-
skom uhorskom prostredí. Narastajúcu nespokojnosť 
poddaných dokladajú aj udalosti v Nitrianskej Blat-
nici, charakterizované v zápisniciach stoličného súdu 
v Nitre ako vzbura. Spor sa začal kvôli poddanému 
grófa Tomáša Beréniho zo susedných Krtoviec, ktorý 
sa vybral 10. apríla 1791 s vozom do obecnej hory 
v Nitrianskej Blatnici. Tým porušil starobylé právo 
jej obyvateľov, a tak ho Blatničania z hory vyhnali. 
Voz mu zhabali a ukryli v stodole boženíka (prísaž-
ný) Štefana Bezega. Na zákrok grófa Beréniho prišiel 
do dediny vyšetrovať bodocký slúžny Karol Bludov-
ský. Blatničania sa mu však odmietli podrobiť a voz 
mu nevydali. Ani privolaný kňaz Imrich Valentovič 
ich nevedel utíšiť. Vodcami vzbury mali byť Andrej 
Plaga a Matej Kubíček-Kovačovich, ktorí sa podľa 
záznamu z 1. júna 1791 ocitli v nitrianskom stolič-
nom väzení. Stoličný fi škál Jozef Lieskovský začal 
čoskoro, už 8. júna, vypočúvanie svedkov. V svedec-
kých zápisniciach sa usiloval zistiť najmä pôvodcov 
rebélie a kto ich navádzal na odopretie poslušnosti 
vrchnosti a slúžnemu. Ale ani Štefan Bezeg a ani 
richtár Jozef Masár nič neprezradili. Richtár svedčil, 
že „Já sem žádné nikomu vnuknutí skrzevá sprotivení 
pánu slúžnemu nedal; též sused moj Kúdela žebi bol 
na Plagu skríkol, abi voz brat nedopustil, som očul 
“. Sudca Jozef Turóci vykonal 11. júna 1791 kon-
frontáciu uväznených previnilcov a vyšetrovaných. 
Aký trest nasledoval okrem uväznenia, nevieme, ale 
pripomínanie sporu v záznamoch pretrvávalo. Podda-
ní Blatničania tak nielenže prejavili znalosť svojich 
práv, ale aj pozoruhodnú odvahu pri ich obrane, hod-
nu slobodných ľudí.21

Blatnickí zemepáni 
v prvej polovici 19. storočia

Časté zmeny vlastníkov pozemkov v Blatnici 
a ich rozdrobenosť zapríčinili mnohé spory miestnej 
šľachty. Od roku 1808 si uplatňovala nárok na dane z 
pozemkov a lesov a najmä z výčapu v miestnej krč-
me, patriaceho do zálohovaného majetku Gabriela 
Ujfalušiho, „hašterivá“ barónka Gabriela Ujfalušio-
vá, manželka Jozefa Spléniho. Najskôr sa sporila s 
barónkou Ľudovikou Rothschützovou, manželkou 
Ľudovíta Ostroluckého, a potom s Pavlom Zerdahe-
limu. Svedkovia, štyria poddaní Pavla Zerdahelyho 
z Blatnice, Štefan Majba, Ondrej Plaga, Jozef Kriška 
a Jozef Matušik potvrdili, že sporné pozemky kedysi 
užíval sedliak Ondrej Chromý a pred ním jeho rodi-
čia. Po ich úprave a výstavbe krčmy obhospodaroval 
jednu štvrtinu roľník z Čermian, ktorý bránil blatnic-
kému krčmárovi Jánovi Bačkadymu cez pozemok 
prechádzať. Novú modernú krčmu dal v obci postaviť 

Nitrianska Blatnica v rokoch 1711 - 1848 



Pavol Zerdaheli, v tom čase už majoritný vlastník 
v Blatnici.22 Šľachtický rod Zerdaheliovcov z Nit-
rianskej Stredy prišiel do obce v roku 1796 z Hajnej 
Novej Vsi. Pozemky s kaštieľom im pravdepodobne 
kúpili Huňadiovci po sobáši s ich dcérami a ďalšie 

nadobudli od nitrianskeho biskupstva. Gróf Pavol, 
syn Jána Zerdaheliho a Barbory Mitickej, bol členom 
Uhorskej miestodržiteľskej rady, kráľovským ko-
morníkom a administrátorom Ostrihomskej stolice. 
Za svoje sídlo si zvolil pôvodne renesančný blatnický 
kaštieľ a nechal ho prestavať. Zaslúžil sa aj o stav-
bu nového blatnického kostola, ktorý sa stal v roku 
1824 miestom jeho posledného odpočinku.23 Panstvo 
prevzal jeho synovec Viktor, ktorý nebol, podľa do-
bových správ, dobrým hospodárom. Svoje majetky 
odstúpil vdove po barónovi Viliamovi Hellenbachovi 
barónke Márii Adamovičovej, ktorá vlastnila neďale-
ké Obsolovce. Upadajúci majetok v Nitrianskej Blat-
nici, Obsolovciach, Vozokanoch i Lipovníku, spolu s 
rozpadajúcimi sa budovami poškodenými požiarom, 
dala barónka v roku 1838 do zálohy za 8 600 zl. Ka-
rolovi Appelovi. Ešte ako správca rodových majetkov 
Huňadiovcov sa Karol Appel snažil zavádzať moder-
né metódy v poľnohospodárstve a v Šalgočke, Sasin-
kove, Pate, Zemianskych Sadoch a aj v Nitrianskej 
Blatnici realizovať vzorové hospodárstva. V súpise 
šľachty z roku 1841 sa ako vlastník Blatnice uvádza 
najmladší Karolov syn Gustáv Appel. Po Appelov-
coch získala panstvo rakúska podnikateľská rodina 
Alojza Haaseho.24 

Česi a Moravania pomohli obnoviť 
zemetrasením zničenú Blatnicu

Nitrianska Blatnica si v Topoľčianskom okrese 
(nástupcovi Bodockého okresu) aj na začiatku 19. 
storočia udržala postavenie väčšej obce. Nárast oby-
vateľstva takmer o 100 osôb (638), zaznamenaný 
v súpise z roku 1828, mohli spôsobiť napoleonské voj-
ny a prílev cudzincov. Obyvatelia Blatnice boli vraj 
potomkami murárov a tesárov, ktorí sa sem prisťa-
hovali z Moravy a Čiech a, samozrejme, pôvodného 
roľníckeho obyvateľstva. Svedčí o tom aj množstvo 
českých mien a priezvisk najmä medzi miestnymi 
želiarmi (Šimon Čepička, Václav Škvaril, František 
Kopriva, Bartolomej Mareček).25 Mnohé sedliacke 
rodiny klesli medzi želiarov, a naopak, priženením sa 
do gazdovských rodín dostali hofi eri Imrich Roháč 
a Imrich Zelinka. Počet židovských rodín vzrástol na 
štyri. V obci stálo 92 domov, z ktorých bolo 88 pod-
danských (29 sedliackych, 59 želiarskych). Desať ho-
fi erov, okrem žida Mojžiša Fuchsa, ktorý mal vlastný 
dom, bývalo v domoch patriacich panstvu. Remeslom 
sa zaoberali šiesti želiari (kováč Ján Mach s pomoc-
níkom, kolár Jozef Horák s pomocníkom, tkáč Anton 
Sekanina, stolár Jozef Pinter, obuvník Karol Schus-
ter,  pekár Štefan Pekár) a jeden hofi er (hrnčiar Samu-
el Rosintal). Platcami daní sa stalo 254 Blatničancov. 
Predmetom zdanenia bolo, tak ako v minulosti, naj-
mä poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. Výmera 
vinohradov sa však oproti roku 1753 (275 kopáčov) 
rapídne znížila na 22 kopáčov. Zaradené boli však do 
prvej bonitnej triedy.26 

Cholera v Nitrianskej Blatnici

 V 19. storočí sa aj Nitrianska Blatnica stala sú-
časťou pandémií cholery. Jednu z prvých priniesli 
v letných mesiacoch roku 1831 na územie Slovenska 
ruskí vojaci. Veľmi rýchlo sa šírila a zomrelo na ňu 
až 47 Blatničanov (v Radošine 28, vo Vozokanoch 
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Karol Jozef Appel (1773 - 1839) (J. Spalek a M. Krüttli-Szütsy). Obr. 8

Matrika zomrelých R. kat. farnosti v Nitrianskej Blatnici 
z roku 1866 (ŠAN).   Obr. 9
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24). Choroba prepukla 15. augusta a vyčíňala do 
4. septembra. V ďalších obciach farnosti ju zazname-
nali neskôr (v Lipovníku 27. augusta, v Krtovciach 
31. augusta a vo Vozokanoch dokonca až 13. sep-
tembra). Poslednú obeť cholery vo farnosti pochovali 
v Krtovciach 1. novembra 1831.  

V roku 1866 sa cholera vyskytla v Blatnici skôr 
než v okolitých obciach. Jej prvou obeťou bol už 26. 
januára 1866 panský záhradník Imrich Vrbovský. 
Skutočná epidémia nastala najskôr v Lipovníku a vo 
Vozokanoch od 18. septembra. Od 23. septembra vy-
číňala aj v Nitrianskej Blatnici a trvala do 18. októbra 
1866. Celkom ochorelo 60 obyvateľov, z ktorých sa 
6 uzdravilo a 54 zomrelo (v Radošine ochorelo až 
149 ľudí a zomrelo 89, vo Vozokanoch ochorelo 
49 a zomrelo až 40 ľudí).27 

Prílohy:

Richtári a prísažní 

Rok:
1715 Ján Funta
1720 Martin Ocelka
1730 Ján Trtka
 vinohradnický richtár 
 Štefan Chromi
 prísažní František 
 Kolka, Ján Ševcovich, 
 Ján Bezek, Ján Roháč
1731 Ján Janík
 Prísažní Martin Ocelka, 
 Mikuláš Bajza, Martin Štefanovich
1753, 1769 František Kolka 
1770 Ondrej Kriška
 prísažní Ján Toman, František
 Kolka, Imrich Hertel, Jozef Babic, 
 Ondrej Chromich
1772 Ondrej Chromi
 prísažní Jozef Babic, 
 Martin Plaga, Ján Toma
1773 Jozef Babic, prísažní Ján Toman, 
 Ondrej Chromi, Martin Plaga
1774 Ondrej Chromich 
 prísažní Tomáš Polak, 
 Jozef Babic, Ján Toman, 
 Ondrej Kriška
1776 Tomáš Polak 
 prísažní Ondrej Kriška, 
 Ondrej Chromich, Ján Toman
1777 Tomáš Polak
 prísažní Ondrej Kriška, 
 Ján Toman, Ján Kolka
1778 Tomáš Polak
 prísažní Ján Kolka, Ján Galo, 
 Ondrej Kriška
1779 Tomáš Polak 
 prísažní Jozef Funta, 
 František Kudela, Štefan Roháč

1780, 29. 1. František Baran
 prísažní Ján Toman, 
 Ondrej Kriška, Jozef Ocelka
1780, 8. 5. Ján Kolka
1781 Tomáš Polak  
 prísažní Ján Toman, 
 František Kudela, Ondrej Kriška
1782 Ján Polak
 prísažní Ján Toma, Tomáš Gera 
1783 Ján Masár
 prísažní Adam Kováč, Ján Toma
1791 Jozef Masár
 prísažný Štefan Bezeg
1828 Ján Bačkadi (Bacskadi)
 prísažní Ondrej Plaga, 
 Jozef Kriška, Jozef Herman, 
 Adam Janiček 

Obyvatelia obce podľa súpisu z roku 1753:

Roľníci: František Kolka so synmi Jánom a Tomášom, Mi-
chal Kolka, Adam Ševcech so synmi Jánom a Jozefom, Adam 
Chromich, Ján Chromich s bratom Ondrejom, Michal Kúdela 
so synom Františkom, Martin Majba, Martin Bezek, Tomáš 
Moringh, Ján Babič, Ján Roháč, Ondrej Plaga, Tomáš Funta, 
Adam Kováč, Andrej Kriška s bratom Jánom, Blažej Plaga 
so synom Martinom, Michal Bača, kováč Juraj Kováč, Blažej 
Matušík, Ján Šimra (Šturma), Michal Majba, Imrich Hertel, 
Martin Štefanovič so synom Štefanom, Štefan Postrihár, Ján 
Chromich so synom Jurajom, Jozef Šturma (Sturma), Jozef 
Ocielka (Oczielka), Ján Toman so synom Jánom.
Želiari s domom: Michal Galló, Martin Merička, Peter Lac-
ko, Ján Fráštacký, Ján Gajdoš, Michal Roháč, Andrej Bakalár, 
Adam Lehoťák, Martin Tkáč, Ján Halgaš, Michal Kujovic, Ján 
Polák, Tomáš Galó, Juraj Šturma, Mikuláš Chromich, Ján Ja-
nika, Jozef Funta, Adam Pažitka, Juraj Toman, čižmár Jakub 
Čižmár, vdova Jána Kolku (Kolkovích), Štefan Plaga (Plagha), 
krajčír Michal Krajči (Krajcsy), obuvník Ján Bobula, Ján Šte-
fanovič, Pavel Kajan, Tomáš Sabó, Tomáš Viserka (Viszerka).
Podželiari (hofi eri) bez domu: Michal Plaga, Adam Vangér, 
vdova Jána Bobulu, vdova Michala Capku, vdova Štefana Ro-
háča, vdova Jána Postrihára, vdova Tomáša Kujnera, vdova 
Jána Ocelku, vdova Mikuláša Kujovica, vdova Štefana Urba-
na, vdova Štefana Hertela, obuvník Ján Švec, Štefan Kováčo-
vích, Andrej Buchta, Mikuláš Matušík, Jozef Segit (Szegith), 
vdova Františka Poláka, obuvník Adam Švec, tkáč Adam Tkáč, 
priekupník-obchodník, žid Abraham Jakub.
Árendátor: mäsiar Štefan Bačkady (Bacskady).
Panskí sluhovia úradník (provizor) Pavel Kadnár, hajdúch Jo-
zef Mazen, vincúr Štefan Kolka, horári Ondrej Kuruc a Andrej 
Urban, výčapník (krčmár) Michal Sluha, pastieri volov Juraj 
Magát, Ján Šturma, Andrej Bajza, pastieri oviec (bačovia) Jo-
zef Bobulák, Ján Capko, záhradník Ján Stangel, pastieri svíň 
Michal Sturma, Michal Samó, pastier kráv Ondrej Šimka.
Cudzí hospodári:
z Horných Behyniec Tomáš Chromich, vdova Jána Chromich, 
Jozef Hrbka
z Radošiny Ondrej a Ján Zavodďák (Zavodgyák), Michal 
Boncor, Ondrej Mreška, Tomáš a Ján Grznár, Ján Beňo, Ján 
Barbenik z Krtoviec Peter Černý, Jozef Kral, Tomáš Deljačin, 
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Michal a Štefan Otras, Adam Hrachula z Lužian Vavrinec Bo-
boška, Michal Pšenak z Vozokán Ján Ševcech, vdova Juraja 
Krutu, Michal Kováč, Jozef Brucháč, Michal Bobula  

Obyvatelia obce podľa 
súpisu z roku 1828:

Roľníci: Jozef Krška, vdova Imricha Zelenku, Ignác Ihlar, 
Jozef Omelka, Václav Filo, Ján Kolka, Štefan Pažitka, vdova 
Martina Bora, Matej Kubiček, vdova Imricha Rohača, Jozef 
Kriška, Ondrej Plaga, Juraj Kralik, Imrich Funta, Ján Paulen, 
Matej Čirni, Matej Chromi, Ján Herman, Matej Babic, Michal 
Miko, richtár Ján Bačkadi, vdova Ondreja Nemca, Matej Ťa-
puška, Ondrej Chromi, Štefan Kudela, Michal Ocelka, Imrich 
Dojčinich, Juraj Kolka, Imrich Kudela.
Želiari: Ján Jankovič, Jozef Tomanec, Martin Mihalik, Matej 
Hinčirka, Michal Merička, Štefan Šiška, Jozef Vihrabal, Jozef 
Landrichter, Jozef Merička, Jozef Ďuriga, Teofi l Bull, Jozef 
Horák, Šimon Čepička, vdova Michala Tomana, Fabian Su-
chanek, Václav Grass, Václav Škvaril, Matej Kralik, Ján Peka-
rek, Ján Matušik, Ján Hriva, Juraj Herman, Jozef Kosta, Ján 
Filo, Juraj Falešnik, Jozef Peter, vdova Mateja Krajčika, Jakub 
Sajfer, vdova Imricha Bezeka, Jozef Sesedik, Ondrej Stavenik, 
Ján Mach, Anton Sekanina, Tomáš Sedlačik, František Belka, 
František Vašina, Štefan Stupka, Adam Janiček, Ján Miko, Ma-
tej Ďuriga, Štefan Košik, Ján Funta, Ondrej Komenda, Franti-
šek Vihrabal, Bartolomej Mareček, František Lichnovský, Ján 
Švarcz, Ján Šveda, Jozef Pitner, Imrich Babic, Jozef Bora, Ján 
Tofár, Karol Šuster, František Kopriva, Juraj Konik, Štefan Pe-
kár, Anton Hubert, Imrich Jurikač.
Hofi eri: žid Mojžiš Fuchs (Fuks), Juraj Valentič, Juraj Chned, 
Samuel Rosintal, Jozef Herman, žid Marek Vajser, žid Marek 
Augenfeld, žid Filip Krämer, Samuel Škulka, Jozef Szabo.

Skratky a miery použité v texte:

gbel - 2 merice (106,665 088 l) aj kubulus - asi 159 l
bm - bratislavská merica, jednotka miery na sypaniny (v praxi 

74 holieb po 0,8484 l = 62,781 l, stanovená 75 holieb po 
0,83332 l = 62,499 l)

1 okov = 64 holieb
holba - miera na tekutiny alebo obilniny 0,833321 l
urna = okov - 64 holieb 
kopa - 50 - 92 snopov
libra - jednotka váhy s obsahom 1 funta, 0,56 kg.
zl. - zlatý (fl orén) (korunová mena bola zavedená v roku 1892, 

1 kor.=100 halierov, platila do roku 1918)
den. - denár (1 zl. = 100 den.)
ft. - forint
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