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Naši slovanskí predkovia (sami sa označovali ako
Sloveni, resp. Sloväni) osídlili Ponitrie i celé juhozápadné Slovensko už koncom 5. a v priebehu 6. stor.
Nepochybne pri svojom postupe narazili na zvyšky
rímsko-barbarského etnika, od ktorého prebrali nielen
názvy najvýznamnejších vodných tokov a horstiev,
ale aj mnohé výdobytky neskoroantickej civilizácie. Preberanie nových foriem života však prebiehalo pozvoľne. Sloveni sa aj naďalej pridŕžali svojich
starodávnych zvykov a rituálov, ku ktorým patrilo
žiarové pochovávanie svojich zosnulých a formovanie keramiky bez použitia hrnčiarskeho kruhu. Táto
keramika, neomylne dokladajúca prítomnosť najstarších Slovenov v tomto priestore bola archeológmi
nazvaná ako „pražský typ“. Najvýznamnejšie nálezy
takejto keramiky sa nachádzajú na terasách rieky
Nitry (Čakajovce, Výčapy-Opatovce, Horné Lefantovce). Najbližšie k dnešnej Blatnici boli keramické
črepy pražského typu nájdené vo Veľkých Ripňanoch,
čo svedčí, že naši predkovia už v 6. - 7. storočí osídlili
aj povodie Radošinského potoka (dnes Radošinka).1

Názov obce
Názov Blatnica je veľmi starý a poukazuje na lokálne zamokrenie terénu. Tok vôd stekajúcich z Považského Inovca (Marhátu) sa na rovine spomalil
a vytváral zamokrené, bažinaté miesta, ktoré sa aj
v iných regiónoch zvykli nazývať blatnicami (por.
napríklad Blatnica v Turci). Otázkou zostáva, či názov Blatnica bol pôvodný a svoju maďarskú podobu
„Sarfew“ získal iba vďaka systematickej snahe ma-

28

ďarských notárov a pisárov v kráľovskej kancelárii.
Tí sa totiž snažili všetky miestne a chotárne názvy
preložiť do maďarského úradného jazyka. Preto sa
nesmieme čudovať, že Nitriansku Blatnicu nachádzame vo všetkých stredovekých dokumentoch dôsledne
zapisovanú ako „Sarfew“, čo treba čítať ako Šárfő.
Našim predkom sa však maďarská forma názvu ich
osady pomerne obtiažne vyslovovala a tak si ju upravili na Šarfia. V tejto podobe ju potom používali až
do novoveku.

Prví majitelia Blatnice
Najstaršie dejiny osady sú spojené s veľmožským rodom Hont-Poznanovcov, resp. nitrianskych
Poznanovcov, ktorí boli majiteľmi celého okolia prinajmenej od 10. storočia. Už vtedy na polohe „Púšť“
stál drevenou palisádou opevnený dvorec, v ktorom
sídlil bližšie neznámy Poznanovec. Najstarší známy
predok rodu vojvoda Poznan spoločne s rovnako významným slovenským veľmožom Hontom pomohli
koncom 10. stor. poraziť k pohanstvu inklinujúceho
vojvodu Kopáňa, ktorý sa vzbúril proti mladému
Štefanovi I. (roku 1083 vyhlásený za svätého), ktorý
je oprávnene považovaný za zakladateľa Uhorského
kráľovstva. Vďaka nezištnej pomoci si Poznan a jeho
potomstvo uchovalo väčšinu svojich rodových majetkov a následne za verné služby získavali ďalšie.
Jeden z takýchto veľkých komplexov, latinsky nazvaných ako „predium“, sa nachádzal práve na hornom
toku Radošinky. Tvorilo ho viacero samostatných
osád. Keďže Poznanovo potomstvo sa časom rozrástlo, vyčlenili sa z pôvodného rodu samostatné línie
(vetvy) a postupne sa usádzali na majetkoch, ktoré im
po rozdelení rodového majetku pripadli.
Nitrianska Blatnica spoločne s dnešnou Radošinou, Krtovcami a Lužanmi sa stali vlastníctvom
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Najstaršia písomná zmienka o Blatnici
z roku 1185. Prepis z roku 1352. Obr. 1

blatnicko-novosadskej vetvy, o ktorej sa v doterajšej
odbornej literatúre vôbec nepísalo. Najstarším známym predkom spomínanej línie bol šľachtic Čanád
(Chanad), ktorý žil v druhej polovici 12. stor. Spolu
s manželkou vychovali jediného syna, ktorému v súlade s rodovou tradíciou dali vznešené staroslovanské
meno Stojslav. Spomínaný mladík sa krátko pred rokom 1185 zúčastnil na vojenskej výprave s kráľom
Belom III. V nej bol však ťažko zranený. Z výpravy
sa síce ešte stihol vrátiť do rodnej Blatnice a v predtuche blízkeho konca nechal spísať svoj testament.
Celé znenie toho dokumentu bohužiaľ nepoznáme,
pretože jeho prepis z roku 1352 niekto úmyselne rozrezal a zachovala sa iba pravá polovica listiny. Napriek
tomu vieme, že Stojslav poručil prédium, ktorému sa
hovorí Blatnica (predium, quod dicitur Sarfew) svojej
matke spolu so 6 usadlosťami nevoľníkov. Mala ho
užívať až do smrti a potom mal darovaný majetok pripadnúť Zoborskému benediktínskemu kláštoru svätého Hypolita. Drobnejšie majetkové podiely odkázal
takto Stojslav aj v Koplotovciach, Vojke nad Žitavou,
Sile a Nových Sadoch (Kurthyn). Práve v Nových
Sadoch žili najbližší príbuzní Stojslava. Boli to predkovia iného Čanáda a Milvana, ktorí obaja žili v prvej polovici 13. stor. Tí zanechali po sebe početné
potomstvo, ktoré si rozdelilo rodové majetky. Z nich
viaceré boli totožné s tými, ktoré sa spomínajú v Stojslavovom testamente, a to Nové Sady, Vojka, Koplotovce-Čened a Sila.
Ľudia ohrození na živote konali aj skutky milosrdenstva. Tak učinil aj náš Stojslav. Ako sme už spomínali, niektorých nevoľníkov spolu s ich majetkami,
ťažným dobytkom a náradím daroval kláštoru a ďalších nevoľníkov prepustil na slobodu (napr. v Krásne
nad Nitrou).2 Vďaka tomuto testamentu poznáme aj
prvé mená obyvateľov Blatnice. Boli nimi (R)enduk,
Sot, Radusta, Tompa a Kustan, ktorí sa ale neskôr odsťahovali do Radošiny. V poškodenom dokumente sa

nezdôrazňuje, že testamentárny odkaz sa nevzťahoval na celý Stojslavov majetok, ale iba na západnú
časť prédia, ktorú kláštor osídlil aj ďalšími svojimi
poddanými, a tak vznikla Radošina. To sa však stalo
až po roku 1190, keď zomrela aj Stojslavova matka.
Ďalšie Stojslavove majetky, keďže sa jednalo
o súčasť rodového dedičného majetku (hereditarium),
si rozdelili jeho najbližší príbuzní. Smrťou Čanáda
a jeho syna postupne začal strácať svoju funkčnosť
aj sídliskový areál v polohe Púšť a jeho obyvatelia sa
postupne presťahovali na miesto dnešnej obce, kde
bola oveľa úrodnejšia pôda a aj komunikačne bola
osada priamo napojená na veľkú cestu, ktorá prechádzala z Piešťan (Banky) cez Havran na Bojnú a do
Topoľčian. Je symbolické, že pustnutie sa vyhlo rotunde zasvätenej božiemu rytierovi Jurajovi. Je to aj
celkom pochopiteľné, pretože táto starobylá rotunda
slúžila ako farský kostol pre široké okolie (okrem
samotnej Blatnice to bola aj Radošina, *Nemecké
a Vozokany) minimálne až do čias tatárskeho vpádu
(r. 1241/42), resp. až do 70. rokov 13. storočia.
Poznanovými potomkami boli aj ďalší majitelia
Nitrianskej Blatnice, ktorí používali postupne viacero šľachtických predikátov. Zrejme tento majetok
získali predovšetkým vďaka kráľovskej priazni, ale
určite zavážil aj blízky príbuzenský vzťah k nebohému Stojslavovi. A nešlo pritom o bezvýznamných
šľachticov, pretože disponovali rozsiahlymi majetkami roztrúsenými po celom Uhorsku. Všetci známi
príslušníci tejto poznanovskej rodovej línie zastávali
vysoké hodnosti na kráľovskom dvore. V polovici 13.
stor. sídlili v Rábskej župe v Zadunajsku (dnešné Maďarsko) v lokalite Pok (Puk), odkiaľ si odvodzovali
aj svoj predikát (de genere Pok). Rozsiahle majetky
im patrili v Biharsku, na juhu Uhorska a v Šomodi.
Prvým po mene známym šľachticom z tohto rodu bol
Móric, ktorý sa roku 1221 uvádza ako vicepalatín
a o 12 rokov neskôr ako kráľovský stolník.3 Určite
bol aj županom v niektorej zo žúp, v ktorých vlastnil
majetky, lebo mal titul „comes“, čo znamená župan.
Určiť, kedy Móric získal Blatnicu, nie je možné pre
nedostatok akýchkoľvek písomných prameňov.4

Tatársky vpád a jeho následky
Ako je všeobecne známe, začiatkom 40. rokov 13.
storočia vtrhli do Uhorska Tatári, ktorí tu viac ako rok
plienili a odvádzali bezbranných ľudí do zajatia. Juhozápadné Slovensko bolo vystavené násilnostiam prúdu tatárskeho vojska pod vedením Ordu chána, ktoré
sem vtrhlo z Moravy pri Trenčíne a potom v dvoch
prúdoch postupovalo dolu Považím a Ponitrím. Ľudia v Blatnici, ak sa včas dozvedeli o príchode nájazdníkov, mali možnosť ukryť sa v blízkych lesoch.
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Možno ako dočasné útočisko poslúžil aj priestor
v okolí rotundy sv. Juraja. Konkrétne údaje o spustošení mnohých osád sa zachovali z okolia Hlohovca.
Preto nie je vylúčené, že Tatári prenikli aj do okolia
Blatnice. Až v lete 1242 Tatári z Uhorska náhle odtiahli. V ďalekej Ázii totiž zomrel veľký chán Ogotaj
a velitelia tatárskeho vojska Batu chán a Ordu chán
(jeho vnukovia) sa chceli uchádzať o nástupníctvo.5
Ani po odchode Tatárov sa život obyvateľov krajiny nevrátil hneď do normálnych koľají. Mnohé oblasti Uhorska i Slovenska boli spustošené a vyľudnené.
Najviac to bolo zreteľné na juhozápadnom Slovensku a všeobecne na rovinatých a odlesnených priestoroch. Keďže hospodári zo strachu pred nájazdníkmi
neobrobili svoje polia, v nasledujúcej zime prepukol
hladomor, ktorému údajne padlo za obeť viac ľudí,
ako stihli pohubiť Tatári. Na obnove zničenej krajiny
sa podieľali aj hostia z cudziny, ktorých sem pozval
uhorský kráľ Belo IV. Pomerne početná komunita nemeckých hostí sa usadila pod starým hradom v Hlohovci a založila tu slobodné mesto (Freistadt), ktoré
si naši predkovia prispôsobili na Frašták. Ešte skôr
sa menšia skupina nemeckých osadníkov usadila aj

V zachovanej listine ju veľmi podrobne zachytná iba
južná a juhozápadná časť chotára. Hranice zo strany
Blatnice sa vôbec neuvádzajú, z čoho je zrejmé, že
boli jasne vytýčené.7
Obnovu na svojich majetkoch organizovali aj ich
šľachtickí majitelia. V Blatnici sa o nápravu škôd nepochybne postaral Móric, syn Mórica, ktorý pokračoval v rodovej tradícii a už od svojich mladých liet sa
pohyboval na kráľovskom dvore. Svoju dvorskú kariéru začal ako kráľovský pohárnik, potom bol v službách kráľovnej Márie ako dvorský sudca a napokon
sa stal správcom kráľovských dôchodkov (taverník),
čo bola mimoriadne dôležitá funkcia. Od roku 1256
zastával aj hodnosť nitrianskeho župana.8 Móric II.
žil do začiatku 70. rokov 13. stor. Nepochybne jemu
vďačí Blatnica za stavbu nového farského kostola
priamo v obci, pretože putovanie k Jurkovi bolo dosť
namáhavé najmä pre starších farníkov. Celkom prirodzene sa patrónom nového sakrálneho objektu stal
menovec majiteľa dediny svätý Móric (Mauricius),
ktorý žil ešte v časoch Rímskej ríše . Ani obyvateľom blízkej Radošiny sa už nechcelo merať cestu
k Jurkovi pod Marhát a s podporou zoborských opátov tu postavili nový kostol, zasvätený sv. Pavlovi
Pustovníkovi.

Blatnica v období vlády
šľachtickej oligarchie

Listina Nitrianskej kapituly z roku 1359, v ktorej sa ako hraničný
bol medzi Vozokanmi a Blatnicou uvádza kostol sv. Juraja. Obr. 2

v priestore medzi Vozokanmi a Blatnicou a zoložili
tu menšiu osadu, ktorá sa v prameňoch uvádza ako
*Nemecké.6 Rovnako aj Zoborský kláštor sa usiloval urobiť poriadok na svojich majetkoch. Opátov
k tomu nútila aj snaha niektorých kláštorných poddaných vyhlásiť sa za slobodných, pretože dúfali,
že staršie dokumenty o ich záväzkoch boli zničené
počas tatárskeho plienenia. Mali však smolu, pretože
kláštor vďaka svojmu umiestneniu v lese pod Zoborom unikol pozornosti Tatárov a aj kláštorný archív
zostal prakticky nedotknutý. Roku 1249 kráľ Belo IV.
prikázal nanovo vyznačiť chotárne hranice Radošiny.
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Za vlády posledných Arpádovcov došlo v Uhorsku k feudálnej anarchii. Vinu za tento stav niesli
málo schopní králi, ktorí sa namiesto vládnutia venovali radovánkam a vladárske povinnosti prenechávali
na svojich šľachtických obľúbencov. Najmä kráľ Ladislav IV. Kumánsky v tomto smere prekonal všetky neblahé očakávania. Isto k tomu prispela aj jeho
kumánska matka kráľovná Alžbeta, ktorú síce pred
svadbou pokrstili, ale svoju kumánsku (pohanskú)
krv nedokázala zaprieť. Jej syn a následník trónu Ladislav sa už ako dieťa oženil s Izabelou z rodu neapolských Anjouovcov, ale vždy mu boli bližšie prítulné
Kumánky, ktorým okato dával prednosť pred svojou
kresťanskou manželkou. Na chaotické pomery v krajine doplatil aj nitriansky biskup Paško, ktorého kráľ
Ladislav IV. poveril diplomatickou misiou k rímskemu kráľovi Rudolfovi I. Habsburskému. Keď chcel
biskup referovať kráľovi o výsledkoch svojich rokovaní, nevedel ho nájsť. Preto sa vydal na východ krajiny do kumánskych táborov, kde sa mal zábavychtivý
vládca nachádzať. Predtým, než sa mu podarilo kráľa
nájsť, prepadli jeho sprievod Kumáni a väčšinu biskupových ľudí pozabíjali a doráňali aj nešťastného
preláta. Takého polomŕtveho ho napokon dopravili
ku kráľovi. Ten, keď videl jeho stav, z ľútosti biskupa
odškodnil roku 1288 darovaním dovtedy kráľovského mesta Nitry tunajšiemu biskupstvu.9
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Bezvládie začali využívať najvýznamnejšie
šľachtické rody (Čákovci, Omodejovci) a začali si
v okolí svojich rodových majetkov budovať rozsiahle panstvá, na ktorých už nerozhodoval kráľ, ale oni
sami. Ako svoje sídla začali budovať na príhodných
miestach kamenné hrady a okolitých kráľovských
servientov (zemanov) nútili, aby prijali ich ochranu
a slúžili mocným šľachticom. Tomuto pokušeniu
neodolali ani niektorí príslušníci rodu Hont-Poznanovcov. Konkrétne to bol aj magister Mikuláš, syn
Mórica II., ktorý ovládol takmer celú oblasť Biharska
(dnes v Rumunsku), kde mal rozsiahle majetky a často sa zdržiaval najmä v lokalite, kde nechal jeho otec
postaviť kamenný most. Táto skutočnosť sa premietla
aj do nového názvu tejto lokality Moriczhyda (Móricov Most). Pri rozširovaní majetkovej držby Mikulášovi výdatne pomáhali aj jeho traja synovia Móric
III., Štefan a Mikuláš. Najmä najstarší z nich Móric
bol ambiciózny a stal sa už za vlády Ondreja III. bánom. Vrodenú ctižiadostivosť zdedil aj Móricov najstarší syn Michal, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou
sídlil v Nitrianskej Blatnici, kde sa čoskoro dostal do
kontatku s Matúšom Čákom Trenčianskym, ktorý už
na prelome 13. a 14. stor. ovládal takmer celé juhzápadné Slovensko .
Keď Matúš Čák roku 1302 získal od mladého českého kráľoviča Václava III. darovaciu listinu na celú
Trenčiansku a Nitriansku župu, nútil všetkých šľachticov, aby mu slúžili. Väčšina z nich prijala tento
diktát a tí, čo sa vzpierali, museli svoje majetky opustiť. Pred takúto voľbu bol postavený aj Móricov syn
Michal. Možno pod nátlakom a možno dobrovoľne
vstúpil do Matúšových služieb. Plniac príkazy trenčianskeho oligarchu, dopúšťal sa Michal rôznych neprávostí a násilností najmä na majetkoch a poddaných
nitrianskeho biskupa. Matúš Čák odmeňoval svojich
verných udeľovaním kastelánskych hodností, z ktorých im plynuli nemalé zisky. Nivočenie majetkov
(najmä cirkevných) bolo v stredoveku považované za
ťažký prečin. Previnilcom hrozili najvyššie cirkevné
tresty Za spáchané skutky bola aj na Móricovho syna
Michala uvalená opakovane cirkevná kliatba, ktorá sa
však minula účinku, lebo Matúš Čák Trenčiansky ju
nedovolil vo svoje dŕžave vyhlásiť.10

Nitrianska Blatnica v 14. storočí.
V rodine vlastníkov Nitrianskej Blatnice došlo
koncom éry Matúša Čáka k paradoxnej situácii. Starý otec Mikuláš, ktorý bol bol začiatkom 14. stor. už
v pokročilom veku, prešiel do tábora kráľa Karola
Róberta a stal sa v rokoch 1315 - 1316 sedmohradským vojvodom.11 Naopak jeho vnuk Michal patril
až do samého konca k verným stúpencom trenčianskeho oligarchu a ani vlastne nevieme, ako skončil.

Isté však je, že nezostali po ňom žiadni potomkovia.
Zato Michalov mladší brat Šimon sa zachoval rovnako, ako jeho starý otec a tiež vstúpil do služieb kráľa Karola Róberta. Tým sa vyhol konfiškácii svojich
rozsiahlych majetkov. V priebehu 20. a 30. rokov
14. stor. bol rábskym a bakoňským županom, začiatkom 50. rokov bol krátko šarišským a spišským županom a potom 10 rokov bratislavským županom. Patril
k popredným dvorským rytierom a svoju kariéru zavŕšil ako chorvátsky bán (v rokoch 1369 - 1371).12

Cirkevné pomery v Blatnici
V rokoch 1332 - 1337 prišli do Uhorska pápežskí
vyberači desiatkov. Z ich činnosti vznikol obsiahly súpis všetkých fár, kláštorov, kapitúl, prepoštstiev a biskupstiev. V Nitrianskej Blatnici zapísanej v registri
ako „Sarcia“ bol v tom čase farárom farského kostola
sv. Mórica Mikuláš , ktorý vyberačom desiatkov priznal svoj ročný príjem vo výške jeden a pol hrivny
striebra, z čoho hneď zaplatil 9 grošov, čo radí tunajšiu faru medzi najbohatšie na okolí.13 Veľkosť príjmu
farára závisel od počtu farníkov, z čoho možno dedukovať, že Blatnica bola už v tomto čase vyvinutým
a pomerne ľudnatým sídlom. Či mal tunajší kostol aj
filiálky nevedno. Možno jedinou z nich boli Vozokany, ale ani to nie je isté, lebo tie ležali bližšie k Lipovníku. Príjem miestneho farára bol okrem toho priamo
závislý od kvality a rozsahu pozemkového vlastníctva farského kostola (orná pôda, vinice, lúky, lesy),
ktoré kostolu darovali obyčajne zemepáni. Pravidelný príjem okrem toho farárovi plynul z cirkevného
desiatku, ktorý odvádzali všetci hospodári (sedliaci).
Väčšina z neho síce plynula diecéznemu biskupovi
(v prípade Blatnice ostrihomskému arcibiskupovi)
a ten prenechával jednu šestnástinu miestnemu farárovi. Hotové peniaze kňaz poberal z tzv. štolárnych
poplatkov. Išlo o presne stanovené peňažné platby za
všetky realizované bohoslužobné úkony, či už išlo
o ohlášky, sobáš, krst, pohreb a slúženie zádušných
omší. Výška poplatkov bola odstupňovaná podľa zámožnosti konkrétneho farníka. Farníci okrem toho mali
povinnosť pomáhať farárovi pri obrábaní farských rolí.
Niektoré fary však disponovali aj vlastnými poddanými, či aspoň želiarmi, ktorí vykonávali všetky potrebné
práce na farskom majetku, ktorý bol po celý stredovek
oslobodený od akýchkoľvek poplatkov a daní.14
V 14. stor. existovali už pri každej fare aj školy.
Obyčajne išlo o drobnú stavbu v blízkosti kostola,
kde farár alebo jeho kaplán pripravoval deti farníkov
na prvé sväté prijímanie tak, že ich oboznamoval so
základmi kresťanskej vierouky. Čítanie, písanie a počítanie (tzv. trívium) sa vtedy na týchto najnižších
školách ešte nevyučovalo.
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Zemepáni sa v priebehu 14. na svojom blatnickom majetku príliš často nezdržiavali. Aj bán Šimon
do Blatnice však zavítal iba občas, pretože sa neustále pohyboval buď na kráľovskom dvore, alebo sídlil
priamo na tých kráľovských územiach, ktoré spravoval. Malé Blatnické panstvo pozostávalo iba z troch
dedín. Bola to samotná Blatnica, Krtovce a Lužany.
O rozsahu tohto panstva vieme zo sťažnosti Renolda a Pavla, synov Gerolda z Krušoviec z roku 1358.
Menovaní šľachtici sa sťažovali na svojich susedov,
že nivočia ich majetkový podiel v Lipovníku. Údajne najviac škôd im narobili poddaní magistra Šimona (syna Mórica III.) z Blatnice, Krtoviec a Lužian.
Správu týchto majetkov zveroval bán Šimon na
niektorého zo svojich úradníkov.
O sídliskových pomeroch v najbližšom okolí Nitrianskej Blatnice nás informuje aj Listina Nitrianskej
kapituly z roku 1359. Zemania z blízkych Vozokán
(Petrovi synovia Alexander a Ladislav) sa v tom
čase rozhodli vydeliť dievčenskú štvrtinu patriacu
ich nemenovanej sestre a jej manželovi Mikulášovi.
Vyčlenený majetok ležal na západnej strane chotára
Vozokán v priamom susedstve Blatnice. Išlo o 2 celé
poddanské usadlosti, ľudovo nazývané lánmi (lehen), z ktorých jedna bola osídlená a druhá opustená. Pri ohraničovaní oráčin patriacich k spomínaným
usadlostiam sa uvádza, že ležali pri veľkej ceste, ktorá viedla k Blatnici a k tejto ceste siahali aj chotárne
hranice drobnej, dnes už zaniknutej osady *Nemecké
(Nemechke). Od tejto cesty západná hranica vydeleného územia stúpala k pohoriu a prišla až na vrch ku
kostolu sv. Juraja a odtiaľ išla ďalej k Čiernemu lesu
(tak sa v stredoveku označovali ihličnaté porasty).
Zaujímavé údaje prináša aj ďalší priebeh ohraničenia
už priamo v intraviláne Vozokán. Okrem oráčin a lúk
sa tu spomínajú aj čerešňové stromy, jarky porastené tŕním, ktoré tvorili prirodzené hranice (medze),
miestny potok a a jeho menší prítok - potôčik zvaný
Rybník (Rybnek), miesto pre mlyn a pod ním ďalší
rybník (piscina). Obdobné pomery možno predpokladať aj v Blatnici.15 Ovocné stromy boli oddávna
súčasťou intravilánu obce. Okrem už spomínaných
čerešní sa na iných mirestach regiónu spomínajú aj
slivkové sady a početne boli zastúpené aj orechy. Neprekvapuje ani existencia rybníkov. Ich zakladanie
podporovala najmä cirkev, pretože ryby sa považovali za pôstne jedlo, ktoré bolo možné konzumovať aj
počas pôstnych dní.
Priaznivé politické, hospodárske ale i klimatické pomery v 14. stor. za vlády anjouovských (anžuovských) kráľov stimulujúco pôsobili na rozmach
stredovekej populácie. Tieto priaznivé premeny pozorujeme aj v Nitrianskej Blatnici. Začali sa klčovať
dovtedy nevyužívané plochy chotára, kde sa okrem
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obilnín (raž, jačmeň, proso, ovos, pšenica) začala pestovať aj vínna réva na podhoriach Považského Inovca. Vďaka tomuto priaznivému vývoju vzrástol počet
obyvateľstva a Blatnica sa aj vďaka svojim vplyvným
vlastníkom stala trhovým miestom. V každú stredu sa
tu začali konávať pravidelné týždenné trhy, na ktorých mohli miestni i okolití hospodári a rovnako aj
dedinskí remeselníci predávať svoje produkty a výrobky, z čoho mal nemalý osoh zemepán, ale aj tunajšia obec.16 Bán Šimon alebo ešte jeho predkovia si už
v priebehu 14. stor. vybudovali v Blatnici aj svoju rezidenciu, kamenný opevnený hrádok „castellum“.17
Majiteľ Blatnice bán Šimon zomrel roku 1375.
Zanechal po sebe troch synov: Štefana, Jána a Mórica. Štefan krátko po roku 1379 zomrel. Stredný syn
Ján sa uvádza v rokoch 1397 - 1417 ako dvorský rytier a súdny prísediaci. Najmladší Móric nezastával
žiadne konkrétne funkcie, ale v rokoch 1424 - 1441
vystupuje ako veľmož kráľovstva.18 Predpokladáme,
že Blatnicu vlastnil stredný zo synov Ján.
Koncom 14. stor. došlo k atakom okolitých šľachticov na majetok Zoborského benediktínskeho kláštora Radošinu. Najviac poškodzovali opátske lesy
poddaní Ilockovcov z Banky a Moravian a poddaní
šľachticov zo Svrbíc, bývajúci v dnes už zaniknutej
osade *Belhosť. Aby sa predišlo ďalším sporom, zišli
sa roku 1395 sporné stránky v Nitrianskej kapitule
a tu uzavreli dohodu o vytýčení spoločných hraníc.
Nás zaujíma tá časť ohraničenia, ktorá sa blížila
k chotárnym medzníkom Blatnice. Spomína sa tu
vrch po slovensky nazývaný Príles (ad alium montem sclavonico Prilez appelatum). Z tohto vrchu išla
hraničná čiara do údolia zvaného Korlátova dolina
a odtiaľto prešla do ďalšej doliny zvaného Zalatica
či Zlatnica (Zalathycza). Po prekonaní spomínaného údolia sa vyšplhala na vrch ľudovo zvaný Prívod
(Pryuoyd) a nakoniec sa dostala k inému veľkému vrchu zvanému Blatnický vrch (Sarfeuhege), kde ohraničovanie skončilo.19

Blatnica v rukách Ludanickovcov
Začiatkom 15. stor. prestalo patriť Blatnické
panstvo pôvodným majiteľom. Dôvody tejto zmeny nepoznáme, ale opevnený hrádok a jeho 3 dediny sa ocitli v rukách šľachticov z blízkych Ludaníc,
konkrétne jágerského biskupa Tomáša a jeho bratov
Štefana, Ladislava a Synka.20 Ludanickovci sa však
v rokoch 1403 - 1404 zaplietli do vzbury proti kráľovi Žigmundovi. Najmä biskup Tomáš patril k najaktívnejším a najvytrvalejším odbojníkom. Po porážke
povstalcov im kráľ zhabal všetky majetky (medzi
nimi aj hrádky v Ludaniciach a Nitrianskej Blatnici) a dal ich do zálohu za sumu 2000 kôp českých
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grošov Poliakovi Doninovi zo Skrzynna, ktorý bol
vzdialeným príbuzným Štibora zo Štiboríc a Beckova a sídlil v Nitrianskej Strede.21 Ludanickovci
medzi tým zo strachu pred trestom opustili Uhorsko
a uchýlili sa do Poľska. Na príhovor poľského kráľa
Vladislava Jagelovského ich (biskupa Tomáša, jeho
brata Ladislava a Synkových synov Vítka a Ladislava) roku 1412 Žigmund Luxemburský omilostil. Kráľ
im nevrátil majetky, dal im však možnosť, aby si ich
mohli vykúpiť od Poliaka Donina. Ladislav Ludanický a jeho bratia takú veľkú sumu nemali. Ladislavovi
však pomohol jeho svokor Štefan Malý z Lieskovca,
ktorý mu požičal 1000 kôp grošov, pomocou ktorých
vykúpili svoj dedičný hrádok v Ludaniciach, mestečko Ludanice a dediny Urmince, Horné Štitáre, oboje
Obdokovce (Horné a Pusté) a Dvorany. Ďalších 1000
kôp grošov na vykúpenie hrádku v Blatnici sa však
už bratom nepodarilo zohnať, a tak tento majetok zostal v rukách rytiera Donina. Išlo o opevnený hrádok
(castellum), mestečko Blatnicu, ďalej dediny Krtovce, Lužany, Chrabrany a oboje Bedzany. K Horným
Bedzanom patrila ešte osada Potočec a majer „Chirmiwam“.22 Takýto rozsah panstva je prekvapujúci,
ale o jeho rozšírenie sa zrejme postarali Ludanickovci, ktorí k nemu pripojili časť Chrabrian a podiely
v oboch Bedzanoch.

Nitrianska Blatnica v rukách
rôznych šľachtických rodov
Poľský rytier Donin do roku 1419 sídlil v hrádku v Nitrianskej Strede. V tom roku kráľ Žigmund
však hrádok v Nitrianskej Strede spolu s Čeladincami a Kamanovou udelil šľachticom z Bičke (Bicske)
v Peštianskej župe a tak sa musel Donin presťahovať
do Nitrianskej Blatnice. Tento majetok potom užíval
z titulu zálohovania viac ako 10 rokov. Pred rokom
1430 sa zrejme ocitol vo finančných ťažkostiach, pretože dal do zálohu hrádok v Blatnici spolu k nemu
prislúchajúcimi majetkami vplyvnému a bohatému
Štiborovi mladšiemu zo Štiboríc a Beckova. Štibor
však nemienil hrádok užívať priamo sám, a tak si
roku 1430 vypýtal od kráľa Žigmunda povolenie,
aby mohol dočasne získané panstvo ďalej zálohovať
tretej osobe. Jedinou kráľovou podmienkou bolo,
aby to bol človek pochádzajúci z Uhorska. Záujem
Donina zbaviť sa tohto majetku mohol spôsobiť aj
strach z husitov, ktorí od roku 1428 sústavne ohrozovali juhozápadné Slovensko. Aj keď sa nezachovali
konkrétne údaje o kontaktoch Blatničanov s husitmi,
treba predpokladať, že sa nevyhli plateniu tzv. holdovacích poplatkov, ktoré pravidelne vyberala husitská
posádka, usadená od roku 1431 v Topoľčanoch. Na
druhej strane možno práve autorita Štibora, ktorý patril k najvýznamnejším protihusitským bojovníkom

a dokonca s niektorými husitskými veliteľmi udržiaval aj kontakty, mohla ochrániť obyvateľov mestečka
pred husitským rabovaním.

Darovanie Blatnice Michalovi zo Zendu z roku 1437. Obr. 3

Kráľovo povolenie dať získaný majetok v Blatnici Štibor mladší využil až roku 1434. Za sumu 1500
zlatých dal Blatnické panstvo do zálohu Štefanovi zo
z blízkych Šalgoviec.23 Ten pomerne draho získaný
majetok mal v držbe iba niečo vyše troch rokov. Roku
1437 (27. apríla) sa kráľ Žigmund rozhodol darovať
hrádok v Nitrianskej Blatnici spolu s mestečkom
Blatnica a ďalšími jeho majetkovými príslušenstvami
svojmu dlhoročnému radcovi a familiárovi Michalovi,
synovi Štefana zo Zendu a jeho dvom synom Mikulášovi a Štefanovi.24

Detail listiny z roku 1438, v ktorej je zmienka o trhu v Blatnici. Obr. 4

Štefan zo Šalgoviec, samozrejme, protestoval
pred Nitrianskou kapitulou ako hodnoverným miestom proti svojvôli kráľa, ale nič tým nedosiahol. Kráľ
Žigmund totiž nariadil kráľovského radcu Michala
zo Zendu uviesť do držby darovaného majetku bez
ohľadu na protesty bývalého záložného držiteľa.25
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To, samozrejme, vyvolalo nespokojnosť nielen
poškodeného Štefana zo Šalgoviec, ale i jeho synov Štefana a Petra. Tí sa pokúšali o znovuzískanie strateného majetku roku 1441 od nového kráľa
Vladislava Varnenčíka. Kráľ síce ocenil ich zásluhy
pri korunovácii za uhorského kráľa, ale odmenil ich
iba tým, že ich poddaných oslobodil na 10 rokov
od platenia kráľovských daní.26 O novom majiteľovi
Blatnice Michalovi zo Zendu a jeho synoch nemáme
žiadne bližšie informácie. Michal nepochybne užíval darované blatnické panstvo až do svojej smrti
(zomrel asi roku 1449). Ani o pomeroch v mestečku v polovici 15. stor. nie sme dostatočne informovaní. Je však isté, že pravidelné týždenné trhy
(stredňajšie) sa tu konávali aj naďalej.27
Ešte v časoch husitských vojen sa na strednom
Ponitrí začal nielen vojensky, ale aj majetkovo presadzovať významný veľmož slovenského pôvodu
Peter Čech z Levíc, pochádzajúci z hontovskej vetvy rodu Hont-Poznanovcov. Vďaka okolnosti, že
čiastočne silou zbraní a čiastočne peniazmi prinútil
husitov roku 1434 k odchodu z Topoľčian. S Petrom Čechom sa na Ponitrie dostali aj jeho familiári
pochádzajúci z Tekova a Hontu. Išlo predovšetkým
o šľachticov z Kálnej nad Hronom a ďalší šľachtický rod predstavovali šľachtici z Chraste (Harazt,
Harazthy), ktorí vďaka Čechovcom z Levíc získali prvé majetky v Bedzanoch a neskôr aj v Dvoranoch. Roku 1469 nariadil palatín Michal Orság,
aby bol Osvald, syn Ondreja z Kálnej, uvedený
do držby majetkového podielu Petra Ludanického
v Dvoranoch.28 Treba spomenúť, že ani šľachtici
z Ludaníc nemienili rezignovať na svoje majetkové
práva, viažuce sa Nitrianskej Blatnici.
Koncom 15. stor. si nechala Nitrianska kapitula
vyznačiť chotárne hranice Radošiny, ktorú získala po
zániku Zoborského kláštora. Roku 1498 nariadil kráľ
Vladislav II. Hronskobeňadickému konventu ako hodnovernému miestu, aby nanovo vyznačilo radošinské
hranice. Nás, samozrejme, bude opätovne zaujímať iba
východná časť ohraničenia, ktorá klesala od Hradného
vrchu (Varhegh) dolu Trhovým údolím (Vasaarwewgh)
ponad vinice, nazývané Stomparc (Stomparcz). Chotárna hranica odtiaľ pokračovala dolu až k verejnej ceste,
a prešla popri Blatnici a išla ďalej po Dubovej ceste
(via Dub) a po prekročení Melovho údolia (Melwelgh)
išla ďalej k ceste vedúcej do Krtoviec až k mlynu postavenému na potoku Lužné (Lwsne). Odtiaľ pokročila
k lesíku zvanému Borko a ďalej k oráčinám zvaným
Grečík (Grechyk) až k majeru Dvorec, kde skončila.29
Vlastnícke pomery v Nitrianskej Blatnici sa vyjasňujú až koncom stredoveku. Zo zachovaných prameňov je zjavné, že krátko pred rokom 1512 zaujali
majetky Blatnicu, Lužany a oboje Bedzany František
z Chraste (Harazthy), Žigmund, syn Jána z Levíc
a František z Kálnej nad Hronom. Nepochybne, iniciá-
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torom tohto aktu bol Žigmund, majiteľ hradného panstva Levice a obaja Františkovia boli jeho familiármi.
Proti tomuto aktu protestovali pred Hronskobeňadickým konventom Ludanickovci: Ladislav, syn Hynka
(aj v mene syna Jána), ďalej urodzená pani Anna, dcéra
nebohého Petra Ludanického (aj v mene manžela Jána
Čecha z Trávnice a v mene Anninho syna Františka).30
Protest však nebol účinný, pretože po pár rokoch sa situácia zopakovala. Roku 1520 sa pokúšal o vovedenie
do držby Ján Čech z Ludaníc spolu s manželkou Annou Ludanickou. Ľudovít II. síce nariadil Nitrianskej
kapitule, aby realizovala introdukciu (vovedenie) do
držby celých majetkov Blatnice, Krtoviec, oboch Bezdian a majetkového podielu v Lužanoch, ktoré v tom
čase držali František z Chraste a František z Kálnej.
Keď chceli Jána Čecha a jeho manželku Annu voviesť do držby Krtoviec, protestovali v mene svojich
zemepánov richtár Ondrej Klobása (Kolbas) v mene
Františka z Kálnej a Matej Hertel v mene Františka z
Chraste. V Nitrianskej Blatnici protestoval Juraj Hotový v mene vyššie spomínaných Františkov a v Lužanoch obozretný Matúš Nikliatko. Bedzany v tom čase
patrili iba Františkovi z Kálnej nad Hronom. Po týchto
protestoch sa vovedenie do držby nemohlo realizovať
a Ludanickovci sa do držby svojho starého majetku nevedeli presadiť.
Nitrianska Blatnica predstavovala koncom stredoveku nadpriemerne veľké a ľudnaté sídlo. Mohla mať
okolo 100 obývaných domov, faru, farský kostol sv. Mórica a opevnený hrádok v blízkosti kostola. Aj koncom
stredoveku si Blatnica udržala štatút privilegovaného
zemepanského mestečka s právom usporadúvať týždenné stredňajšie trhy. Z hľadiska sociálnej skladby prevažovali hospodári, obrábajúci usadlostnú pôdu. Sedliaci
už v tomto čase boli rozdelení na zámožných sedliakov,
hospodáriacich na celých usadlostiach, ktorí využívali
pri vedení svojich hospodárstiev aj chudobných čeľadníkov (paholkov) a slúžky. Na svojich hospodárstvach
chovali okrem zápražného dobytka aj kone, ošípané,
ovce, kozy, drobné zvieratstvo (hydinu) a včely. V dobrých úrodných rokoch dokázali sedliaci vyprodukovať
aj prebytky, ktoré mohli výhodne speňažiť na miestnom
i okolitých trhových miestach. Výhodným obchodným
artiklom bolo aj víno, ktoré pochádzalo z miestnych viníc. Okrem sedliakov v Blatnici žili aj želiari, ktorým
už nepatrila usadlostná pôda. Bývali však vo vlastných
domoch a na pestovanie zeleniny a ovocia využívali záhrady pri domoch. Žaliari sa živili obyčajne dedinským
remeslom ako kováči, obuvníci, kolári, kožušníci, tkáči,
krajčíri, hrnčiari a tesári. Výsadnú vrstvu predstavovali šľachtickí majitelia Blatnice. Sídlili v opevnenom
kaštieli a ak sa dlhodobo zdržiavali mimo Blatnice,
správu panstva zverovali na úradníkov.
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