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Šľachtické rody spojené
s dejinami Nitrianskej Blatnice
v rokoch 1526 až 1918

Miroslav Kollár

Tento príspevok podáva stručné informácie
o šľachtických rodoch a ich príslušníkoch, ktorí vystupujú v minulosti Nitrianskej Blatnice. Zdrojmi
ich výberu sa stali urbárske súpisy z obce s menami
zemepánov, záznamy o cirkevných pomeroch a patrónoch kostola, župné súpisy šľachty, regionálne publikácie, archívne pramene, genealogická a heraldická
literatúra a taktiež svetské, cirkevné a heraldické
pamiatky v Nitrianskej Blatnici. Priezviská starých
rodov na Slovensku uvádzame v slovenskej podobe
(pokiaľ jestvovala) alebo vo fonetickom prepise najznámejšej formy priezviska. V zátvorke uvádzame
aj dobové, zväčša maďarské podoby šľachtických
priezvisk a predikátov (prídomkov). Pri jednotlivcoch často uvádzame roky, kedy sa spomínajú v dokumentoch a literatúre, niekde aj roky ich narodenia
a úmrtia. K rodom, ktorým sú venované samostatné
časti, pridávame aj kresby erbov, prípadne analýzu
ich erbov v obci. Doplňujúce informácie a niektoré
sporné údaje zo staršej literatúry rozoberáme v číslovaných poznámkach.1

Kálnaj, Kálnai z Veľkej Kálnej, z Malej
Kálnej, zo Zendu, z Bedzian (de Kalna,
Kálnay de Nagy Kálna, de Kis Kálna,
de Zend, de Bölgyén)
Spolumajiteľmi blatnického panstva a patrónmi
tunajšieho kostola boli v 16. a 17. storočí príslušníci šľachtického rodu Kálnajovcov. Patrili k starým
rodom Tekovskej župy, kde žili už v roku 1283.
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Priezvisko a hlavné prídomky (predikáty) rodu sú odvodené z názvu obce Kálna nad Hronom, rozdelenej
do roku 1960 na obce Veľká a Malá Kálna. Kálnajovci, ktorí získali v 15. storočí majetky v Nitrianskej
Blatnici a v ďalších obciach Ponitria, sa odvodzujú od
Štefana zo Zendu a Veľkej Kálnej, ktorý dostal roku
1377 od kráľa Ľudovíta I. donáciu (darovaciu listinu) na dedičné majetky. Jeho potomkovia pozdvihli
bohatstvo a význam rodu za vlády kráľa Žigmunda
Luxemburského (1387 - 1437). Hlavné majetky rodu
sa nachádzali v Tekovskej župe, no donácie hovoria
aj o majetkoch v ďalších župách Uhorska. Bratia Michal (I.), Ladislav (I.) a Juraj (I.) dostali od kráľa roku
1415 Veľké a Malé Bedzany. Od spomínaného Michala a Ladislava pochádzajú dve hlavné vetvy rodu.
Michal získal od kráľa Žigmunda v roku 1437 aj Nitriansku Blatnicu, Krtovce a Lužany, čiže Blatnické
panstvo (domínium). Z Michalovej vetvy pochádzal
Imrich, v roku 1533 spomínaný ako zemepán Nitrianskej Blatnice. Imrichovi dvaja bratia Štefan a Ján
zahynuli roku 1526 v bitke pri Moháči, kde Turci porazili kráľovské vojsko. Štvrtý Imrichov brat František (1530) mal syna Alberta, v roku 1584 tekovského
podžupana. Podľa nepresnej genealogickej tabuľky
I. Nagya vymrela Michalova vetva po meči Albertovými synmi Františkom a Jánom, spomínanými
v rokoch 1613 - 1624. Ján je uvádzaný v Nitrianskej
Blatnici v roku 1613 ako spolupatrón kostola a v roku
1618 ako spolumajiteľ obce.
Druhú hlavnú vetvu Kálnajovcov založil Ladislav
(1415 - 1435). Jeho synmi Michalom (II.) a Jurajom
(II.) sa rozčlenila na dve línie. Z prvej pochádzal Štefan z Veľkej Kálnej a Bedzian (1594), ktorý bol kapitánom hradu Levice. Spolu s manželkou Barborou
Vašardickou vlastnil aj podiely v Nitrianskej Blatnici. Ich dcéra Žofia (1614) bola vydatá za Imricha
Liptaja (Lipthay) z Viesky, ktorý získal aj jej podiel
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z dedičných majetkov. Jej bratia Juraj a Štefan mu
predali roku 1623 majetkové podiely v Hliníku nad
Hronom. Podľa starších údajov vymiera okolo roku
1640 Jurajovým synom Františkom aj línia Michala (II). Súpis šľachty z roku 1640 už Kálnajovcov
v Nitrianskej župe neuvádza. Majetky Kálnajovcov
chcel zhabať predseda kráľovskej komory gróf Pavol
Pálfi (Pálffy). Proti tomu protestoval roku 1641 Ondrej Kálnaj, potomok línie Juraja (II.) z Ladislavovej
vetvy. Majetkové podiely Ondreja Kálnaja kúpil
v roku 1646 Baltazár Egrešdy, prefekt majetkov
Pavla Pálfiho.
Viacerí autori tvrdia, že Kálnajovci vymreli. V Tekovskej župe ich však uvádza súpis šľachty z roku
1663. Niektorí bádatelia ich pokladajú za samostatný rovnomenný rod s prídomkom „z Malej Kálnej“
(de Kis Kálna). Keďže Malá Kálna vznikla už pred
rokom 1360, môžu byť títo Kálnajovci potomkami
šľachticov z Kálnej spomínaných v 13. a 14. storočí. Časť tekovských Kálnajovcov prešla v 18. storočí
do Gemersko-malohontskej a Hevešskej župy a v 19.
storočí aj do Sabolčskej župy.

Novodobý erb
Kálnajovcov
z monografie
o Tekovskej župe.
Obr. 1

Dóci z Veľkej Lúče
(de Nagy Lucse, Dóczi,
Dóczy de Nagy Lucse)
K zemepánom Nitrianskej Blatnice patrili v 16.
a 17. storočí aj Dóciovci. V Uhorsku bolo niekoľko
rodov s priezviskom Dóci (Dóczy, Dóczi). Na Slovensku žili príslušníci najznámejšieho z nich, ktorý
mal prídomok (predikát) „z Veľkej Lúče“ (dnes obec
Lúč na Ostrove). Dóciovci z Veľkej Lúče sa dostali
medzi významnú šľachtu zásluhou Urbana z Veľkej
Lúče, ktorý zastával za vlády kráľa Mateja Korvína
vysoké cirkevné a krajinské hodnosti. V roku 1474 sa
stal prepoštom v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár), neskôr grófom banskej komory a kráľovským
pokladníkom. Kráľ Matej ho 2. februára 1480 odmenil erbovou listinou (armálesom), ktorú zároveň
udelil aj bratom Urbana Blažejovi a Jánovi a synovcovi Františkovi. V roku 1482 sa Urban stal biskupom v Rábe (Győr) a v roku 1487 biskupom v Jágri

(Eger). Neskôr bol miestodržiteľom a správcom viedenského biskupstva. Do svojej smrti (1492) zabezpečil pre svojich príbuzných veľké majetky. V roku
1479 dostal od kráľa Mateja pre svoj rod donáciu na
hradné panstvo Revište.
Za pôžičky poskytnuté
kráľovnej Beatrice Aragónskej získal v roku
1490 držbu hradných
panstiev Šášov a Slovenská Ľupča. Dóciovci boli známi svojou
bezohľadnosťou voči
poddaným a banským
mestám, s ktorými mali
aj ozbrojené konflikty.
Niektorí vynikli ako
bojovníci, župní a kraObr. 2
jinskí hodnostári. Od
Epitaf Žigmunda Dóciho z Ladomerskej
Urbanovho brata Jána
Viesky s názvom obce Šarfia.
pochádzala vetva, ktorá
sa nazýva podľa hradu Slovenská Ľupča ľupčianskou
(Lipcsei) a vymrela v prvej polovici 17. storočia.
Revišťskú vetvu založil Urbanov a Jánov synovec
František (1480 - 1526). Bol tekovským hlavným
županom a padol v bitke pri Moháči. Hlavné majetky a sídla tejto vetvy ležali na Pohroní, v Tekovskej
župe (Revište, Žarnovica, Hliník nad Hronom, Ladomerská Vieska, Šášov). Postupne získala aj majetky
v Nitrianskej župe. Spomínaný František niektoré vyženil sobášom s Margitou Forgáčovou a v roku 1525
získal za pôžičky do zálohu časť majetkov zemanov
z Horného Trhovišťa (Vašardických). Ďalšie majetky od týchto zemanov dostali v rokoch 1540 a 1550
do zálohu aj Františkovi synovia Gabriel a Mikuláš.
V tomto období už vlastnili aj
majetkové podiely v Nitrianskej
Blatnici, Krtovciach a Lužanoch. Ich držbu potvrdzovala aj
nová donácia kráľa Ferdinanda
I. z 20. novembra 1563 pre bratov Gabriela a Mikuláša, kde sa
okrem spomínaných obcí uvádza
aj 16 obcí panstva Revište a ďalObr. 3
šie obce v Peštianskej, Aradskej,
Erb Mikulášovej línie Dóciovcov.
Temešskej a Zarandskej župe.
V tomto roku boli Dóciovci povýšení do barónskeho stavu. V roku 1613 patrili k patrónom blatnického
kostola a k spolumajiteľom obce Imrich, Vavrinec,
Ondrej a Štefan Dóciovci. Ondrej (syn Gabriela) je
doložený v rokoch1604 - 1622. Bol tekovským županom a vojvodcom. Imrich, Vavrinec a Štefan boli
synmi Mikuláša. Štefan, ktorý zomrel okolo roku
1634, bol kapitánom Vacova a diplomatom. Jeho
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synovia zomreli v mladom veku. Štefanova vdova Judita Vizkeletyová sa uvádza ešte v roku 1663
ako spolupatrónka blatnického kostola. Štefanov
brat Imrich (1572 - 1615) kúpil roku 1594 moravské
panstvo Vizovice. Jedného z jeho štyroch synov, Žigmunda, Turci sťali v roku 1647 pri prepade Žarnovice. Na jeho pohrebnej doske (epitafe) sa udáva, že bol
aj zemepánom Šarfie. Jeho manželka Eufrozína Kayzerová strávila v tureckom zajatí sedem rokov, dokiaľ
ju nevykúpili jej bratia. Žigmundovi bratia Melchior
(Menyért) a Ladislav nezanechali mužských dedičov,
ďalší brat Michal (1618 - 1641) mal len syna Imricha,
ktorý zomrel už v roku 1641. Majetky vymierajúcich
Dóciovcov prechádzali zálohovaním, predajom a donáciami na ďalšie šľachtické rody (Beréni, Hedervári, Lipai). Dedička Melchiora a Ladislava a posledná
príslušníčka rodu Zuzana (vydatá Majténiová) prišla
o panstvo Vizovice a zomrela okolo roku 1679.

Dobó z Ruskej (Dobó de Ruszka)
V 16. storočí patrila časť
Blatnice Levickému panstvu,
ktoré dlho vlastnili príslušníci
rodu Čechovcov z Levíc (Cseh
de Léva). Po smrti posledného
príslušníka rodu Jána pripadlo
Levické panstvo v roku 1553
kráľovi Ferdinandovi I. V urbári panstva, spísanom v nasledujúcom roku, sú uvedení aj jeho
blatnickí poddaní. Už v roku
1558 dostal od kráľa Ferdinanda
Obr. 4
I. Levické panstvo aj s podielErb rodu Dobó z Ruskej
mi v Nitrianskej Blatnici Štefan
(z koruny vyrastá bradatý
Dobó z Ruskej (okolo 1505 starec - mních s knihou).
1572). Kráľovská donácia z 13.
septembra 1560 spomína okrem Štefana i jeho brata
Dominika a synovcov Jána a Mikuláša. Štefan Dobó
patrí k známym postavám uhorských dejín. Pochádzal zo starého zemianskeho rodu Užskej župy, ktorý
si prídomok odvodzoval od obce Ruská v okrese Trebišov a má spoločný pôvod a erb so šľachticmi z Pavloviec nad Uhom (Pálóczy). Štefan sa stal kapitánom
hradu Jáger (Eger) a vyznamenal pri jeho obrane počas tureckého obliehania v roku 1552. V roku 1553 sa
stal na barónom a sedmohradským vojvodom. Okrem
Levíc získal zámok Vígľaš a ďalšie majetky. V roku
1561 bol tekovským županom. Neskôr (1567) bol
obvinený zo sprisahania proti kráľovi Maximiliánovi
a uväznený. Štefan začal stavať pri Levickom hrade
opevnený kaštieľ. Jeho syn František sa stal kapitánom Levického hradu (1567), tekovským županom
(1574) a kapitánom preddunajských vojsk. V roku
1601 kúpil panstvo Lednica. Jeho smrťou v roku
1602 vymrel rod Dobó z Ruskej po meči. František

70

svoje majetky odkázal príbuzným z rodov Lórantfi,
Bošáni, Forgáč a Zeleméri.2

Zeleméri zo Zeleméru,
Kamaráš zo Zeleméru (de Zelemir,
Zeleméry, Kamarás de Zelemér,
Zelemyri)
Sestra Štefana Dobóa Anna sa vydala za Jána zo
Zeleméru, zvaného Kamaráš, ktorý zomrel pred rokom 1549. V roku 1540 bol podžupanom Sabolčskej
župy. Ich potomkovia sa stali významnými spoluvlastníkmi Blatnického panstva. Zelemériovci pochádzali
zo starého rodu Gut-Keledovcov, ktorého predkovia,
podľa starých kronikárov, prišli z Nemecka a žili
v Uhorsku už v 11. storočí. Z ich potomstva vzišlo
v 13. a 14. storočí viacero uhorských rodov, ktoré
používali prídomky a priezviská odvodené zväčša od
názvov svojich sídiel v Potisí (Bátori, Budkai, Várdai, Bočkai, Orság z Gútu a i.). Predikát a priezvisko
Zelemériovcov súvisí so sabolčskou obcou Zelemér
pri Debrecíne. Väčšina autorov pokladá za najstarších
známych predkov Feliciána a jeho syna Michala spomínaného začiatkom 14. storočia. Michalovi potomkovia mali majetky najmä v Sabolčskej, Satumarskej
a Zemplínskej župe. Na prelome 14. a 15. storočia
reprezentujú rod Petrovi synovia Michal a magister
Ladislav (1383 - 1429). Magister Ladislav bol správcom kráľovskej soľnej komory a dvoranom kráľovnej
Márie (1394). V prvej polovici 15. storočia sa v rode
zaužívalo priezvisko Kamaráš (Camerarius, Komorník).3 Ladislavov príbuzný Mikuláš bol nitrianskym
biskupom (1446 - 1457). V 16. storočí získali sobášmi väčšinu Zeleméru spríbuznené rody, v roku 1549
najmä rody Parlagi (Parlaghy) a Derži (Derzsy). Necelá tretina poddanských usadlostí patrila vtedy Anne
Dobóovej (vdove po Jánovi Kamarášovi zo Zeleméru) a jej synom Mikulášovi a Ladislavovi.4 Ladislav
patrí k najúspešnejším členom rodu. V roku 1558
dostal od kráľa Ferdinanda I. donáciu na majetky
v ôsmich obciach Zemplínskej župy a v roku 1561
na majetky v Sabolčskej župe. Za jágerského biskupa Antona Vrančiča bol v roku 1559 správcom hradu
Jáger (Eger). Ako kastelán na Vígľaši v roku 1564
odrazil útok Turkov na zámok. Po roku 1567 spravoval Levické panstvo. Kráľ Maximilián ho vymenoval
za správcu majetkov Ostrihomského arcibiskupstva
a za ostrihomského župana.5 Manželkou Ladislava staršieho bola Školastika Jakšičová z Naďlaku
(Jaksich de Nagylak) z rodu srbského pôvodu. Jej
prvým manželom bol Dominik Dobó z Ruskej, brat
známeho Štefana. V druhom manželstve mala deväť
detí a z toho sedem synov.6 Z nich Ladislav mladší
sa v roku 1583 oženil s Juditou Petheö z Gerse a po
jej smrti so Sárou Dóciovou. Zdedil rodové majetky
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a časť panstva Lednica. Zomrel okolo roku 1606 bez
potomkov. Ním celý rod vymrel po meči. Sára Dóciová sa druhýkrát vydala za Jána Bošániho (Bossányi).
Po jej smrti sa jeho druhou manželkou stala Katarína
Kamarášová zo Zeleméru († 1640), sestra Ladislava mladšieho, čím prešla časť majetkov vymierajúcich Zelemériovcov na Bošániovcov. Ďalšiu čiastku
získal sobášom s Kataríninou sestrou Annou barón
Ondrej Forgáč (1561 - 1612). Zelemériovci uskutočnili v obci renesančnú prestavbu kaštieľa (datovanú
letopočtom nad kozubom rokom 1578) a pripisuje sa
im aj výstavba nového blatnického kostola.

Erby Zelemériovcov v Nitrianskej Blatnici

Obr. 5
Rekonštrukcia erbu posledných
členov rodu zo Zeleméru podľa
heraldických pamiatok v obci
Kresba: M. Kollár.

Epitaf Ladislava zo Zeleméru
s rokom 1570. Obr. 6

Spočiatku používali
erb rodov, pochádzajúcich z Gut-Keledovcov,
štít s tromi ľavými klinmi.
Nájdeme ho na pečatiach členov rodu
z rokov 1333 a 1520.
Neskôr kliny nadobudli
podobu vlčích zubov.
Epitaf Ladislava zo
Zeleméru v Nitrianskej
Blatnici s otáznym rokom 1570 obsahuje
v pravom dolnom rohu
celkom iný erb. V renesančnom štíte je tu
vzpriamený medveď
držiaci v labách stonku,
z ktorej hore vyrastajú
tri vetvičky s ľaliovými kvetmi. Klenot tvorí z prilbovej korunky
vyrastajúci medveď,
držiaci spomínanú rastlinu s kvetmi. Spod
korunky vystupujú prikrývadlá. Farby erbu sú
neznáme. V Nitrianskej
Blatnici sa nachádzajú
aj ďalšie erby Zelemériovcov. Dokazujú, že
koncom 16. storočia
príslušníci rodu uprednostnili vo svojom erbe
leva držiaceho ľaliu
s tromi kvetmi. Mramorová tabuľa s latinskými nápismi obsahuje
v oválnej kartuši leva
držiaceho v oboch

labách listnatú stonku s koreňmi, z ktorej hore
vyrastajú tri vetvičky s tromi otvorenými kvetmi
ľalie (kosatca). Podobný erb sa nachádza aj nad
vstupom do kaštieľa, kde lev drží v predných
končatinách stonku s troma ľaliami. V prikrývadlách je vpletená stuha s nápisom. V klenote
vyráža lev držiaci spomínanú rastlinu. 7

Spoluvlastníci panstva v 17. a 18. storočí
V 17. storočí sa časti blatnického domínia vymieraním zemepanských rodov po meči a sobášmi ich
ženských príslušníčok, ako aj darmi, novými donáciami a predajom majetkových podielov alebo ich
zálohovaním, dostali do rúk viacerých šľachtických
rodov. Patrili k nim členovia rodov Bornemisa, Špácaj, Forgáč, Kerestúri, Aponi, Grajcár, Pálfi, Egrešdy, Sapári, Bošáni a iní.8 V polovici 17. storočia sa
objavili noví uchádzači o majetky po vymierajúcich
Dóciovcoch. Kráľ Ferdinand III. v roku 1648 vystavil
donáciu na dóciovské majetky v Nitrianskej Blatnici
a ďalších lokalitách pre Jána Hederváriho (Héderváry)
a jeho švagrinú Alžbetu Esterháziovú, vdovu po Štefanovi Hedervárim. Donácia sa odvolávala na údajnú
dedičskú zmluvu medzi biskupom Urbanom Dócim
a Mikulášom Hedervárim z roku 1485. Ján Hedervári
bol opátom v Zirci (1651), rábskym a prešporským
kanonikom (1642) a neskôr titulárnym biskupom
v Skopje (1659). Ním vymreli v roku 1662 Hederváriovci po meči. Z detí jeho brata Štefana a Alžbety
Esterháziovej zostala jediná dedička Hederváriovcov,
Katarína, ktorou v roku 1680 vymrel celý rod aj po
praslici. Sobášom Kataríny s barónom Jánom Vicajom (Viczay de Loos) prešli hederváriovské majetky
na rod Vicajovcov. Prevod majetkov v troch obciach
blatnického domínia, v tekovských Nemčiňanoch
a majetkov Hederváriovcov v Rábskej, Prešporskej,
Mošonskej a Tolnianskej župe potvrdil kráľ Leopold
I. listinou zo 14. decembra 1658.9
Novoveskí, čiže Ujfalušiovci z Diviackej Novej
Vsi zdedili časť majetkov Kálnajovcov a niektoré získal aj barón Pavol Novoveský sobášom s Alžbetou
Beréniovou. Ich syn Karol († 1768) mal v obci podiel, ktorý zálohoval roku 1761 Alexovi Príleskému,
po ktorom dedila jeho dcéra Ester, vydatá prvýkrát
za generálmajora a baróna Žigmunda Henricha von
Rothschütz († 1775). V roku 1778 sa uvádza ako spoluvlastníčka blatnického domínia. Jej dcéra a dedička
Ludovika von Rothschütz (Rocsicz) sa vydala za Ľudovíta Ostrolúckeho.

Beréni (Berényi de Karancsberény)
Beréniovci prišli do Ponitria v polovici 16. storočia z maďarskej časti Novohradu, kde žili už v 13.
storočí. Patrili síce k menšinovým, ale dlhodobým
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spoluvlastníkom domínia. Svoje podiely získali zálohovaním, sobášmi a kúpou. Barón Juraj Beréni (1601
- 1677) sa zosobášil so Zuzanou Kerestúriovou, dcérou spoluvlastníka domínia Ondreja Kerestúriho. Po
Zuzaninej smrti (1644) sa oženil so Žofiou Esterháziovou. V roku 1658 získal od Márie Vizkeletyovej
(vdovy po Michalovi Dócim) za pôžičku do zálohu
majetky v troch obciach domínia. Niektoré majetky
mu za pôžičku 1200 zlatých
dala do zálohu aj Alžbeta Esterháziová, vdova po Štefanovi Hedervárim. V roku 1731
Beréniovci kúpili v Blatnici
pozemky od Paláštyovcov
(Palásthy z Plášťoviec a Kosihoviec). Jurajov syn Pavol Beréni, ktorý mal manželku Evu
Ujfalušiovú, sa stal predkom
beckovskej (trenčianskej) vetvy. Jeho vnuk Žigmund (1721
- 1771) sa spomína medzi spoObr. 7 luvlastníkmi Blatnice v roku
Erb Beréniovcov podľa armálesu
1769. Ďalší Jurajov syn Juraj
z roku 1431. Kresba: M. Kollár.
mladší získal roku 1720 grófsky titul a je predkom obdokovskej vetvy. Jeho dvaja
vnuci Tomáš (1723-1800) a Ondrej (1731-1816) sa
udávajú ako spoluvlastníci domínia v roku 1769. Ondrejov syn Mikuláš (1777 - 1855) sa spomína v domíniu aj v roku 1834. V súvislosti s komasáciou je
v roku 1857 evidovaný v Blatnici Mikulášov syn gróf
František Beréni. Jeho smrťou 29. mája 1888 vymrela obdokovská vetva Beréniovcov.

a od ženských príslušníčok Esterháziovcov, vydatých
do rodov Hedervári a Vicaj, značnú časť blatnického
domínia. V rokoch 1663 - 1690 vykúpil v domíniu
aj podiely rodov Špačinský - Špácaj (Spáczay), Čeri
(Csery), Bošáni (Bossányi) a Palášty (Palásthy). Gróf
Ján Esterházi mal s manželkou Máriou Magdalénou
Očkajovou (Ocskay) syna Adama (1684) a dcéru
Máriu Magdalénu. Dedičom sa stal ďalší Jánov syn
gróf František (1670 - 1746). Jemu potvrdil v roku
1695 všetky majetkovoprávne prevody v domíniu
kráľ Leopold I..10 Nepodarilo sa mu však získať všetky majetkové podiely v domíniu. Niektoré vlastnil
barón Adam Vaj (Vay de Vaja), ďalšími podielnikmi
boli Platyovci, Pálfiovci a iní. Ešte i v roku 1731 boli
spoluvlastníkmi Nitrianskej Blatnice gróf František
Esterházi, barón Novoveský (Ujfaluši) a Beréniovci.
Hoci František Esterházi zomrel roku 1746 bez
potomkov, Esterháziovci sa v domíniu spomínajú aj
v roku 1780. Františkova sestra Mária Magdaléna sa
stala okolo roku 1694 manželkou grófa Štefana Esterháziho († 1714) zo zvolenskej vetvy. Štefanov strýko
Mikuláš bol pokračovateľom zvolenskej vetvy a jeho
dcéra Agnesa bola manželkou grófa Šimona Forgáča
(1669 - 1730), kuruckého veliteľa, príslušníka haličskej vetvy (jeho otec gróf Adam Forgáč sa spomína
v domíniu v roku 1673). Šimonovi a Agnese pravdepodobne patria aliančné erby na oltári v kaplnke sv.
Juraja.11

Esterházi z Galanty
(Eszterházy, Esterházy de Galántha)
V druhej polovici 17. storočia sa pokúsili získať
celé blatnické domínium príslušníci známeho rodu
Esterháziovcov. Ich pôvod sa tradične odvodzuje
od starého rodu Šalamon, ktorý mal majetky na Žitnom ostrove už v 13. storočí. Meno rodu pochádza
od osady Esterháza, ktorá splynula s Eliášovcami
(dnes súčasť obce Nový Život). Po roku 1526 vyženili Galantu, ktorú si dali do prídomku. Medzi vyššiu šľachu sa dostali zásluhou Mikuláša, ktorý získal
barónsky (1614) a grófsky titul (1626). Väčšina Esterháziovcov bola oporou Habsburgovcov a dosiahla
najvyššie krajinské a cirkevné hodnosti. Spomínaný
Mikuláš a bratia Daniel a Pavol založili tri hlavné
vetvy rodu. Fraknóvsku (podľa hradu Fraknó, dnes
Forchtenstein v Rakúsku), cseszneckú (podľa hradu
Csesznek vo Vesprémskej župe) a zvolenskú vetvu.
Ján (1625 - 1692), syn Daniela Esterháziho,
zakladateľa cseszneckej vetvy, získal v druhej polovici 17. storočia skupovaním rozdrobených podielov
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Grófsky erb Esterháziovcov:
V modrom štíte stojí na zlatej
korune korunovaný zlatý grif
držiaci striebornú šabľu a 3
červené ruže. V klenote vyrastá
z koruny rovnaký grif,
prikrývadlá sú modro-zlaté
a červeno-zlaté.
Obr. 8

Erb Forgáčovcov: V modrom
štíte zo zlatej koruny vyrastá
odetá alebo nahá korunovaná panna, sprevádzaná hore
striebornými alebo zlatým
polmesiacmi. Koruna je občas
na zelenom vŕšku. Nebeské
znamenia tvorí aj zlatá hviezda
a strieborný polmesiac, niekedy však bývajú vynechané.
Klenot tvorí rovnaká panna,
prikrývadlá bývajú modrozlaté. Kresba: M. Kollár.
Obr. 9
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Rajčiansky z Rajčian, Rajčáni
(de Raychan, Raychensky,
Rajchany, Rajcsányi de Rajcsány)
Tento starý rod, odvodzujúci svoj prídomok a
priezvisko od obce Rajčany, má spoločný pôvod so
šľachticmi z Branča, Lipovníka, Krušoviec, Hajnej
Novej Vsi a z Chlebian. Odvodzuje sa od Dragovho
syna Petra (1298 - 1330), ktorý sa spolu s bratom Betlehemom natrvalo usadil v Rajčanoch. Petrov vnuk
Juraj (1390) bol nitrianskym podžupanom. Od jeho
syna Jána (1419) pochádzala vetva, ktorej príslušníci
žili do 19. storočia hlavne v Nitrianskej župe. Ďalším synom Matejom začínala tzv. tekovská vetva,
z ktorej pochádzali vzdelanci a pedagógovia Juraj
(1669-1734) a Ján (1671-1733). Z Jánovej vetvy bol
Imrich (1647 - 1662) podžupanom Nitrianskej stolice. Jeho vnuk Peter (1677 - 1727) mal s manželkou
Alžbetou Bošániovou synov Adama a Petra (1704 1752). Petrov vnuk Valentín (1778 - 1836) bol hlavným prokurátorom Nitrianskej stolice. V roku 1847
sa v Rajčanoch spomínajú Jozef a Pavol. Príslušníci
rodu žili aj v iných častiach Slovenska a Uhorska.
Spomínaný Adam Rajčiansky bol archivárom
Uhorskej kráľovskej komory. V polovici 18. storočia
sa mu podarilo získať väčšinu Blatnického panstva.
Jeho epitaf v blatnickom kostole pripomína, že zomrel dňa 26. augusta 1766 vo veku 68 rokov. Je autorom sfalšovaných dokumentov, ktoré uvádzajú ako
predka rodu legendárneho Koruša (1130), ktorý údajne zachránil kráľa Štefana II. pred útočiacim medveďom. Z manželstva Adama s Alžbetou Segedyovou
(Szegedy) pochádzala dcéra Katarína (od roku 1744
manželka Ignáca Paláštyho) a syn Adam mladší, ktorý sa v roku 1772 v Hlohovci zosobášil s barónkou
Annou Moravcovou (Moravecz). Adam mladší, ktorého spomínajú v obci vizitácie z rokov 1779 a 1780,
zomrel bez potomkov. Po roku 1787 sa jeho vdova
Anna Moravcová vydala za baróna Karola Pongráca
(Pongrácz zo Sv. Mikuláša a Starhradu).12

Erb Rajčianskovcov
Variant rodového erbu poznáme z epitafu Adama
Rajčianskeho z roku 1766. Nad latinským textom
s údajmi o zosnulom sa nachádza oválny štít. V jeho
ľavej dolnej časti (heraldicky v pravej) leží šikmo
postava bojovníka (kráľa) držiaceho v pravici meč.
Na bojovníka útočí medveď s dozadu otočenou hlavou. Do chrbta medveďa zabodáva meč stojaci vojak.
Za touto scénou sa nachádza košatý listnatý strom.
Na oválnom štíte je listová koruna a jeho boky držia
ako nosiči dva medvede. Podobný obsah erbu sa vyskytuje v barokovej kartuši z konca 18. storočia nad
oltárom rajčianskeho kostola. Podoby rodového erbu

sú vlastne ilustráciami legendy
o Korušovi. Predtým (1662) rod
používal erb Diviackovcov (štíte
pod košatým stromom stojí na
pažiti medveď, v rohoch štítu je
polmesiac a hviezda).

Obr. 12
Novodobý variant
erbu Rajčianskovcov
Kresba: M. Kollár.
Epitaf
Adama Rajčianskeho s jeho
erbom z blatnického kostola.
Obr. 10

Erb Rajčianskovcov
z oltára kostola
v Rajčanoch.
Obr. 11

Zerdaheli z Nitrianskej Stredy
(de Zerdahely, Zerdahelyi
de Nyitra-Zerdahely, Szerdahelyi)
Hoci boli Zerdaheliovci hlavným zemepánmi
Blatnice len pomerne krátku dobu, ich vplyv na súčasný vzhľad obce výstavbou nového kostola, fary
a úpravou kaštieľa je veľmi výrazný. Rod má pôvod
v Zadunajsku. V roku 1419 Štefan z Bicske vymenil svoje majetky vo Fejérskej župe za Nitriansku
Stredu. Jej pomaďarčený názov začal Štefan a jeho
potomkovia používať vo svojom prídomku a neskôr
aj v priezvisku. K Nitrianskej Strede pripojili aj ďalšie majetky v Ponitrí. Štefanov vnuk Beňadik (1444)
dosiahol hodnosť nitrianskeho podžupana a župnými hodnostármi boli aj ďalší členovia rodu. Niektorí
dosiahli aj vysoké krajinské a cirkevné hodnosti. Ich
postavenie dočasne ohrozili v polovici 16. storočia
baróni Podmanickí, ktorí obsadili hrad v Nitrianskej
Strede. Podmanických vytlačilo z Nitrianskej Stredy
kráľovské vojsko. Ako kapitán miestneho hradu sa
spomína v roku 1552 Ondrej, ktorý mal synov Štefana
a Pavla. Štefanovi potomkovia vymreli jeho vnučkou
Máriou (1678), manželkou Jána Šimončiča-Horváta.
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Rod pokračoval potomstvom Pavla (1589 - 1597),
nitrianskeho podžupana. Jeho pravnuk Ján († 1711)
sa v roku 1701 zosobášil v Podlužanoch s barónkou
Zuzanou Zaiovou (Zay de Csömör et Ugrócz).
Od ich dvoch synov Imricha a Vavrinca pochádza
katolícka a evanjelická vetva rodu. Vavrinec ( 1706 1747 ), mladší brat Imricha, zostal verný evanjelickej
viere. Jeho manželka Barbora Platyová († 1770) bola
tiež z evanjelickej rodiny (dcéra Alexandra Platyho
a Barbory Vajovej). Vavrinec a jeho rodina dosiahli
povolenie postaviť v Nitrianskej Strede nový evanjelický kostol, ktorý bol vysvätený až v roku 1756.
Evanjelická vetva rodu žila v rôznych lokalitách
a v priebehu 19. storočia sa z obce vytratila. Katolícku vetvu založil spomínaný Imrich (1703 - 1748),
manžel Anny Bošániovej. Imrich prestúpil na katolícku vieru údajne kvôli finančným výhodám a sľubu, že
sa jeho syn Gabriel stane biskupom. Gabriel (1742 1813) sa stal v roku 1771 ostrihomským kanonikom,
1781 titulárnym biskupom a v roku 1802 banskobystrickým biskupom. V Nitrianskej Strede ho pripomína
katolícky kostol s jeho erbom. Pokračovanie Imrichovej vetvy zabezpečili jeho synovia Ján (1731 - 1789)
a Imrich mladší. Imrichov potomok Žigmund (1900
- 1978) mal v Nitrianskej Strede majetky aj po Druhej svetovej vojne. Od Jána pochádzali synovia Pavol
(1760-1824), Florián (jeho potomkovia žili koncom
20. storočia v Nových Zámkoch) a Ondrej (1758 1831). Zerdaheliovcov uvádza Vályi ako hlavných
zemepánov domínia v roku 1796. V roku 1803 sa
spomína Jánov syn Pavol Zerdaheli. Práve Pavol
sa stal najvýznamnejším členom rodu. Bol členom
miestodržiteľskej rady, kráľovským komorníkom
a radcom, rábskym (győrskym) podžupanom, správcom ostrihomskej župy a v roku 1802 získal grófsky
titul. V Mojmírovciach sa v roku 1793 zosobášil s barónkou Annou Huňadyovou (Hunyady de Kéthely).
Manželia nechali v rokoch 1815 - 1820 v Blatnici
postaviť a zariadiť nový klasicistický kostol, vysvätený v roku 1821. Takzvané aliančné erby Pavla
a jeho manželky nájdeme nad vstupom do starej fary
a na kamennom kríži na miestnom cintoríne. Pavol
zomrel v roku 1824 a bol pochovaný v kostole. Jeho
manželka mu dala o rok neskôr postaviť empírový
náhrobok, sochárske dielo Michaela Bauera. Keďže
Pavol nemal potomkov, grófska vetva ním vymrela.
Jeho dedičom sa stal pravdepodobne synovec Viktor
(syn Ondreja), uvádzaný medzi zemepánmi a sídliaci
v roku 1834 v Hajnej Novej Vsi. Spomína sa aj v kanonickej vizitácii blatnickej farnosti z roku 1837,
kedy bol slúžnym v Nitrianskej župe. Svoje majetky
v Blatnici a ďalších obciach odstúpil vdove po barónovi Hellenbachovi z Obsoloviec.13
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Erby Zerdaheliovcov a Huňadyovcov
Grófsky erb Pavla Zerdaheliho sa odlišuje od zemianskeho erbu ostatných členov rodu len hodnostnou grófskou korunkou s deviatimi perlami a nosičmi
štítu, ktorých tvoria dva zlaté levy. Erb tvorí modrý
štít, v ktorom je ohnuté strieborné obrnené rameno.
Drží tri preložené šípy s hrotmi, smerujúcimi nahor.
Cez rameno je navlečený luk. V horných rohoch štítu je strieborný polmesiac a zlatá hviezda. V klenote
vystupuje nahor rovnaké rameno s lukom a šípmi.
Prikrývadlá sú väčšinou modro-strieborné.
Hlavnou časťou barónskeho erbu Huňadyovcov
z Kéthely z roku 1753 (pôvodne z Malých Krštenian)
je štvrtený a srdcový štít. V 1. a 4. striebornom poli
stojí na zelenej pažiti vzpriamený tmavý medveď, držiaci pred sebou zelenú trstinu s pálkou (trstina býva
vytrhnutá, medvede sú privrátené). V 2. a 3. modrom
poli je obrnené strieborné rameno, držiace tri preložené strieborné šípy. Uprostred, v tzv. srdcovom zlatom
štíte, je na suchom pni stromu (niekedy vyrastajúcom
z pažite) čierny havran, držiaci v zobáku zlatý prsteň.
Erb Zerdaheliovcov
z Nitrianskej Stredy
Kresba: M. Kollár.
Obr. 13

Barónsky erb
Huňadyovcov z Kéthely.
Obr. 14

Príslušníci ďalších šľachtických rodov
v Nitrianskej Blatnici v 19. storočí
V prvej polovici 19. storočia mali domovské práva a majetkové podiely v troch obciach domínia rôzne šľachtické rody. V Krtovciach to boli príslušníci
rodov Jesenský z Veľkého Jasena, Jančovič, Grajcár
a Kolečáni, v roku 1847 vdova po grófovi Adamovi Pongrácovi, Terézia Zerdaheliová spolu so synmi
Rudolfom a Kajetánom. Žili prevažne v Trenčianskej
župe v Nededzi. Podiely v domíniu mali naďalej aj
Beréniovci. V roku 1821 je zaznamenaný majetkový

Šľachtické rody spojené s dejinami Nitrianskej Blatnice v rokoch 1526 až 1918

spor Gabriely Novoveskej (Ujfaluši), dcéry grófa Karola Novoveského a manželky baróna Jozefa Špléniho (Splényi), s barónkou Ludovikou von Rothschütz
(manželkou Ľudovíta Ostrolúckeho). V zápise je spomínaná aj jej matka Ester Príleská, vdova po barónovi Žigmundovi von Rothschütz, Júlia Motešická,
vdova po Jánovi Zerdahelim a jej syn gróf Pavol Zerdaheli. Súpisy šľachty z rokov 1809 a 1813 v obci
uvádzajú hospodárskych úradníkov grófa Pavla Zerdaheliho Jána Benceho (Bencze) a Imricha Stanca
(Stancz, Sztancz). V týchto rokoch sa spomína aj
Gabriel Černej (Csernyey, Chernay) a Juraj Kántor.
Podľa súpisu z roku 1813 boli šľachticmi aj blatnický
farár Ján Gerlóci (Gerliczy, Gerlóczy), hospodárski
úradníci panstva Jozef Horvát (Horváth) a Štefan
Štefanec (Steffanyecz). Hlavný zemepán gróf Pavol
Zerdaheli sa vtedy zdržiaval prevažne v Ostrihome.
V roku 1825 sa v ďalšom súpise šľachty v Blatnici
spomína vdova po Pavlovi Zerdahelim, farár Jozef
Fuzik (Füzik, Fuszek), Jozef Dombai a Jozef Hradnai. Súpisy z rokov 1844 a 1847 zaznamenali Karola
Lysého (Liszy) a Petra Martinkoviča, blatnického farára v rokoch 1829 až 1851.
Súpisy šľachty z rokov 1813, 1844 a 1847 uvádzajú v obci aj Pavla Stehlíka (Sztyehlik). Patril medzi bernolákovcov. Narodil sa v Skalici 14. augusta
1770. V roku 1789 bol vysvätený za kňaza, potom
bol kaplánom v bratislavskom Blumentáli a od roku
1793 členom Slovenského učeného tovarišstva.
V roku 1797 bol kaplánom v Skalici, potom v Šaštíne. V roku 1813 sa spomína ako presbyter v Nitrianskej Blatnici. Pre dlhú chorobu odišiel roku 1836
do dôchodku, no vypomáhal pri pastoračnej činnosti
v Lipovníku, Nitrianskej Blatnici a v Trnave, kde aj
zomrel v kňazskom domove 20. augusta 1854.
Súpisy šľachty Nitrianskej župy z rokov 1837,
1844 a 1847 uvádzajú v Nitrianskej Blatnici Jána Mateičku. Ján bol potomkom rodu Mateičkovcov, spojených najmä so susednou Radošinou, ktorej názov
používali v druhej forme svojho priezviska. Povýšenie do šľachtického stavu a erb udelil kráľ Ferdinand
II. 2. júna 1623 Michalovi Mateičkovi, inak Radošinskému (Mateicska alias Radosnay), jeho bratovi
Štefanovi a synom Michalovi a Jakubovi. V prvej
polovici 19. storočia príslušníci rodu žili a mali domovské právo okrem Radošiny aj v obciach Horné
Behynce, Veľké Dvorany a Orešany.
V roku 1847 je v obci uvádzaný šľachtic Anton
Škarbala. Pochádzal zo starého zemianskeho rodu Nitrianskej župy, v ktorej je písomne doložený od roku
1574. Ladislav dostal v roku 1582 od kráľa donáciu na
Sokolovce. Povýšenie do barónskeho stavu dosiahol
z rodu jedine Ondrej v roku 1706. Škarbalovci žili
v 18. a 19. storočí aj v Ratnovciach, v Horných Otrokovciach, Orvišti, Nežaticiach a vo Vozokanoch.

V priebehu 19. storočia sa objavili v Uhorsku nové
šľachtické rody, ktorých zakladatelia boli úspešnými
hospodármi, podnikateľmi, dôstojníkmi, vedcami
alebo úradníkmi. Zároveň prichádzajú do Uhorska
šľachtické a podnikateľské rodiny z rakúskej časti
habsburskej monarchie, z Nemecka a ďalších krajín,
ktoré kúpou alebo sobášmi získavajú miestne veľkostatky. Staršia i tzv. nová šľachta si udržala u nás
veľké majetky a vplyv až do zániku rakúsko-uhorskej
monarchie. Šľachtické tituly zrušila až Československá republika v roku 1918 a rozsiahle veľkostatky
maďarských, židovských, rakúskych a nemeckých
veľkostatkárov zmenšila prvá pozemková reforma
prebiehajúca od roku 1919.

Appel z Copaceni
(Appel de Kapocsány, de Kapotsány)
Väčšinu panstva Nitrianska Blatnica pred zrušením poddanstva v roku 1848 získala rodina Appelovcov, ktorá pochádzala z Nemecka a do šľachtického
stavu v Uhorsku sa dostala v službách bohatej šľachty
za hospodárske úspechy a modernizáciu ich veľkostatkov.
Podľa kanonickej vizitácie bol zemepánom
v obci v roku 1841 Gustáv Appel. Gustáv sa narodil
25. mája 1804 v Mojmírovciach. Šľachtictvo a erb
získal jeho otec Karol od kráľa a cisára Františka I.
9. mája 1823 za zásluhy o rozvoj poľnohospodárstva.
Prídomok pochádza od obce Copaceni (maďarsky
Kapocsány) v Biharskej župe, ktorá sa dnes nachádza v Rumunsku. Karol (1773 - 1839) pochádzal
z Ludwigsburgu vo Württembersku. Absolvoval hospodársky inštitút v Stuttgarte a od roku 1797 pôsobil
ako hospodársky riaditeľ na veľkostatku grófa Jozefa
Huňadyho (1773 - 1822) v Mojmírovciach. Bol priekopníkom moderných metód v poľnohospodárstve.
Z Mojmíroviec spravoval aj ďalšie panstvá Huňadyovcov v Čereňanoch a Dolnom Piali. Karol Appel organizoval u nás prvé konské dostihy (1814). Zaslúžil
sa o kultiváciu pôdy a pestovanie nových kultúrnych
plodín. Vynikol v šľachtiteľstve a živočíšnej výrobe,
najmä v chove koní a oviec. Spravoval aj niektoré
panstvá Esterháziovcov a Grasalkovičovcov. V roku
1838 získal od barónky Hellenbachovej do zálohu
majetky v Nitrianskej Blatnici a okolitých obciach.
Hospodárskymi odborníkmi boli aj jeho traja synovia
Jozef, Karol a najmladší Gustáv.14 Gustáv absolvoval
štúdiá v Nitre, vo Viedni v Stuttgarte a Hohenheime. Od roku 1830 bol inšpektorom panstva Mojmírovce a po smrti otca prevzal v roku 1839 funkciu
hospodárskeho riaditeľa panstva. Hospodáril aj na
rodinných majetkoch v Šalgočke, Sasinkove, Pate,
Zemianskych Sadoch a v Nitrianskej Blatnici. Zavádzal poľnohospodársku techniku a vynikajúce
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výsledky dosiahol v chove hospodárskych zvierat
a v pestovaní cukrovej repy. V čase komasácie je však
známy jeho bezohľadný postup voči bývalým poddaným v Nitrianskej Blatnici. V roku 1870 odpredal
svoje blatnické majetky Alojzovi Haasemu. Gustáv
Appel zomrel 25. marca 1903 a jeho náhrobný kameň
sa dodnes nachádza v Šalgočke. S manželkou Karolínou Zellerovou (1812-1887) mal údajne len dcéry
a syna Jána. Gustávom mal celý rod v roku 1903
vymrieť po meči. Poznáme však aj jeho syna Gustáva mladšieho (1840 - 1910), manžela Gizelly Pauly
Jesenskej z Veľkého Jasena. Jej rodina mala podiely v blatnickom domíniu a žila hlavne v Beladiciach
a Zlatých Moravciach.15

Erb Appelovcov
z Copaceni
(de Kapocsány).
Obr. 15

Erb rodu
Štít je delený. V hornom červenom poli sa nachádza strieborná hlava barana. V dolnom čiernom
poli sú dve zelené skrížené dubové vetvičky s listami
a každá s 3 žaluďmi. Medzi vetvičkami sú umiestnené zlaté včely. Klenot tvorí strieborný kôň v skoku
medzi dvomi otvorenými orlími krídlami delenými
zlato-čierno a červeno-strieborno. Prikrývadlá sú
čierno-zlaté a červeno-strieborné. Erb odráža úspechy
Karola Appela v chove koní a oviec, včely symbolizujú pravdepodobne usilovnosť a dubová vetvička so
žaluďmi azda nemecký pôvod nadobúdateľa erbu.

Leonhardi
(von Leonhardi, Leonhardy,
barón - Freiherr von Leonhardi)
V roku 1870 získal blatnický veľkostatok od
Gustáva Appela a ďalších majiteľov bohatý rakúsky
podnikateľ Alojz Haase. Jeho dcéra a dedička Mária
sa narodila okolo roku 1867 v moravskom Šumperku.
V roku 1888 sa už spomína ako manželka dôstojníka
Kurta Leonhardiho (Curt von Leonhardi). Leonhardiovci sa stali poslednými vlastníkmi veľkostatku s po-
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zemkami a lesmi v Nitrianskej Blatnici a okolitých
obciach. V roku 1909 manželia Leonhardiovci dali
na 15 rokov do prenájmu pôdu, budovy s príslušenstvom, dobytkom a pálenicou v Nitrianskej Blatnici,
Krtovciach, Lužanoch a Behynciach Henrichovi Lamplovi a Wilhelmovi Redlichovi, židovským podnikateľom na južnej Morave. Z manželstva Kurta a Márie
sú známe deti Marietta, Gabriella (manželka Antona
Schoblocha), Beatrix (manželka Hermana de Neef)
a Anton. Mariette, ktorá sa spomína v Blatnici ešte
v roku 1932, patrila vila neďaleko kaštieľa. Hlavným
dedičom bol Anton (Anton Franz Josef Maria Curt),
ktorý sa narodil v Blatnici 27. februára 1898 52-ročnému Kurtovi (Kurt bol aj obyvateľom saských Drážďan) a 31-ročnej Márii. Rodičia aj syn boli rímskymi
katolíkmi. Kurt zomrel 2. októbra 1920. V roku 1927
zomrela v obci aj jeho sestra Irma. Mária Leonhardiová, rodená Haase, zomrela 30. mája 1922. Jej syn
Anton sa oženil v roku 1927 s Alžbetou Winterovou
(1905 - 1973), dcérou Ľudovíta Wintera, nájomcu
a riaditeľa piešťanských kúpeľov. Anton s manželkou
sa zdržiavali aj v Banke a Piešťanoch. V roku 1939 sa
snažil u prezidenta Tisa ovplyvniť vlastnícky prevod
piešťanských kúpeľov. V roku 1945 mu bol podľa
Benešových dekrétov skonfiškovaný ako Nemcovi
asi 850-hektárový veľkostatok a majetky v Nitrianskej Blatnici, Vozokanoch a v Banke. Anton, Alžbeta a ich syn Ján (narodil sa 3. júna 1933 vo Viedni)
emigrovali v roku 1949 do Austrálie. Anton a Alžbeta
zomreli v Austrálii. Ich syn Ján (John) žije v západnej
Austrálii a podniká v kozmetike.
O pôsobení nemeckej rodiny Leonhardiovcoch
v Nitrianskej Blatnici prinášajú ďalšie informácie príslušné kapitoly tejto publikácie. Preto sa tento príspevok ďalej zameriava len na pôvod rodu a jeho erb.
Kurt Leonhardi (Leonhardy) sa narodil okolo roku
1846 v Lipsku. Jeho otec Alban Leonhardi sa narodil v Zschepplende (dnes časť mesta Eilenburg pri
Lipsku). Albanovou manželkou sa v roku 1842 stala
grófka Ferdinandine von Mengersen. Ako generálporučík vo výslužbe zomrel 84-ročný 26. augusta 1902.
Otcom Albana bol Carl August Leonhardi, kráľovský radca v Sasku. Jeho manželkou bola Josefa von
Seidlitz. Rody Mengersen a Seidlitz patrili k starým
ríšskym šľachtickým rodom. Práporčík Carl /Karol/
August bol povýšený v Sasku do ríšskeho šľachtického stavu a potvrdzujúca listina bola vystavená
31. 7. 179016. V armáde dosiahol hodnosť plukovníka
a v roku 1836 patril k veliteľom pechoty. Stal sa aj veliteľom Lipska a jeho čestným občanom (1841). Bol synom
holandského lodného dôstojníka Johanna Gottfrieda
Leonhardta. Carl August Leonhardt si pri povýšení do
šľachtického stavu zmenil priezvisko na „von Leonhardi“. Erby rodu, ktoré sa zachovali v Blatnici dokazujú,
že predkom rodu bol spomínaný lodný dôstojník.
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Erby Leonhardiovcov žijúcich
v Nitrianskej Blatnici
Popis erbu uverejnil P. Novosedlík spolu s kresbou zo Siebmacherovej zbierky erbov. V 1. modrom
poli štvrteného štítu sa nachádza strieborná ťava. Ťava
v erboch je symbolom Ázie i severnej Afriky a pripomína exotické cesty. Je aj symbolom vytrvalosti,
skromnosti a poslušnosti. V 2. striebornom poli stojí
hnedý americký domorodec so suknicou z červených
a strieborných pier. Drží modrý napnutý luk s čiernym šípom. V 3. striebornom poli stojí čierny domorodý Afričan so suknicou z červených a modrých
pier držiaci v ľavej ruke nadol spustený hnedý kyjak.
Figúry domorodcov pripomínali v erboch, že ich nositeľ bojoval proti pohanom a vyjadrujú aj prekonané
nebezpečenstvá zámorských ciest. V 4. modrom poli
pláva na strieborných vlnách trojsťažňová loď s bielymi plachtami a červenou lodnou vlajkou, na ktorej
je strieborný kríž. Loď symbolizuje prekonané nebezpečenstvá ďalekých ciest, bezpečnú plavbu životom a
útočište. Prináša moc, slávu a bohatstvo, ale aj odlúčenie. Klenot tvorí z prilbovej koruny nahor vyrastajúce ohnuté obrnené rameno držiace strieborný meč
so zlatou rukoväťou (starý symbol bojovníkov). Prikrývadlá sú modro-strieborné. Rietstap a ďalší heraldici prinášajú v podstate rovnaký popis erbu. Na fare
v Nitrianskej Blatnici sa nachádza čiastočne poškodený, vyrezávaný a maľovaný erb Leonhardiovcov,
ktorý vykazuje určité odchýlky a prejavy naturalizmu. Neobsahuje žiadne znaky barónskeho erbu.17
Nad vstupom do hrobky rodiny Leonhardiovcov pri
kaštieli v Nitrianskej Blatnici je umiestnený kamenný
štvrtený erb s rovnakým obsahom, no priamo na štíte
sa nachádza aj barónska hodnostná koruna na hrotoch
so siedmimi viditeľnými perlami.

Erb Leonhardiovcov
z farského úradu
v Nitrianskej Blatnici.
Obr. 17

Barónsky erb rodu.
Obr. 18

Erb Leonhardiovcov podľa
Siebmacherovej zbierky.
Obr. 16
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Poznámky
1 K feudálnym zemepánom obce patrila do roku 1848
hlavne vyššia a stredná šľachta (bohatí zemania, baróni,
grófi). Boli župnými, krajinskými, vojenskými a cirkevnými hodnostármi. Príslušníkom nižšej šľachty patrili len
menšie majetky, zemianske kúrie s pozemkami (kurialisti). Chudobnejší boli armalisti, ktorí svoju príslušnosť
k šľachte dokladali len armálesom (erbovou listinou,
potvrdzujúcou šľachtický stav). Viacerí pôsobili ako nižší úradníci, hospodárski správcovia u bohatej šľachty,
kňazi, učitelia, vojaci a právnici. Mnohí uhorskí šľachtici
slovenského pôvodu sa stali v priebehu 19. storočia prívržencami maďarizácie Slovákov.
Erby rodov pochádzajú z heraldickej literatúry, uvedenej v bibliografii alebo ich vytvoril autor príspevku. Kvôli
zrozumiteľnosti nepoužívame heraldický popis erbov,
len žltú a bielu farbu označujeme ako zlatú a striebornú.
Heraldika - historická pomocná veda o erboch. Genealógia - historická pomocná veda o rodoch.
Namiesto pojmu stolica používame v celom príspevku
slovo župa.
2 Predkovia rodu Dobó (maďarsky „vrhač“) žili už v 13.
storočí. Pamätná tabuľa nad bránou levického kaštieľa
z roku 1571 pripomína Štefana Dobóa a jeho príbuzného Ladislava zo Zeleméru. Výstavbu kaštieľa dokončil
asi Štefanov syn František. Dobóovci boli spríbuznení aj
s Balašovcami z Ďarmôt a Modrého Kameňa (Balassa
de Gyarmat et Kékkö). Štefanova dcéra Kristína bola
manželkou Valentína Balašu - renesančného uhorského
básnika. Jeho strýko Melchior, stíhaný za zradu a lúpeže, bol kapitánom Levického hradu (1544 -1549) a manželom Anny Turzovej, vdovy po Gabrielovi Čechovi
z Levíc († 1542). Asi Blatnice sa týka zmienka I. Nagya
o majetkovom spore Anny Čechovej z Ludaníc z roku
1538 s Gabrielom Čechom z Levíc, Imrichom Kálnajom
a Dóciovcami kvôli užívaniu majetkov v Blatnici (uvádza
ju ako Sarlo !) a vo Veľkých a Malých Bedzanoch.
3 Ladislav bol kráľovským „soľným komorníkom“ (sókamarás). Priezvisko Kamaráš používal aj jeho synovec
rovnakého mena. O rozvetvení rodu v 15. storočí jestvujú rôzne protirečivé údaje. Podľa jedného z nich mohli
byť Kamarášovci pokračovateľmi rodu zo Zeleméra len
v ženskej línii.
4 Mikuláš (1549 - 1579) bojoval v službách Ferdinanda I.
Mal syna Mikuláša (zomrel mladý) a dcéru Barboru, ktorej manželom bol Michal Lórantfi (Lórantffy de Serke).
Ich dcéra Zuzana sa stala manželkou sedmohradského
kniežaťa Juraja Rákociho. Podporovala protestantské
školstvo a J. A. Komenského.
5 V roku 1579 sa spomína v tejto funkcii Ladislav Zeleméri,
ale nevieme, či sa zmienka týka otca alebo syna rovnakého mena. Problematický je totiž rok úmrtia Ladislava
staršieho. Na epitafe zamurovanom pri veži blatnického
kostola je rok 1570, no v literatúre nájdeme aj roky 1572,
1573 a dokonca obdobie po roku 1583.
6 Najstaršieho zo synov Ladislava, Štefana, pripomína
tabuľa zamurovaná v sokli blatnického kaštieľa z roku
1588. Zanechal syna Štefana mladšieho, ktorý zahynul
v roku 1598. Okolo roku 1579 bol Štefan údajne kapitánom hradu Tokaj a dal postaviť kaštieľ vo východoslovenskej Borši.
7 V pečatiach z rokov 1574 - 1580 je už namiesto medveďa lev, ktorý drží v pravej labe jednu otvorenú ľaliu.
Na pečati z roku 1583, ktorú prekreslil D. Pongrácz,
je v heraldicky pravom poli štiepeného štítu upravený
pôvodný erb rodu - pravé kliny v podobe zahnutých vlčích (dračích) zubov, v druhom poli stojí lev držiaci pred
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sebou v oboch labách stonku s jedným otvoreným kvetom ľalie. Príčiny takýchto veľkých zmien v rodovom
erbe bývajú rôzne. Môže k nim patriť udelenie nového
erbu panovníkom či zdôraznenie výnimočnosti rodovej
vetvy. Latinské nápisy pri spomínaných erboch nájdeme
v ďalších príspevkoch.
V roku 1613 sa spomína medzi patrónmi blatnického
kostola Ján Bornemisa z Pešti (Bornemissza de Pesth).
Z Bornemisovcov pochádzali manželky neskorších podielnikov domínia, napríklad Špačinských - Špácajovcov
(Spáczay). Medzi podielnikmi panstva v 16. a 17. storočí
nájdeme aj príslušníkov významného rodu Forgáčovcov
(Forgách). V roku 1613 sa spomína v domíniu Žigmund
z haličskej vetvy, v roku 1673 jeho syn Adam. Z jeleneckej (gýmešskej) vetvy sa v obci spomína Ján (1574)
a jeho príbuzný Ondrej (1612), manžel Anny Kamarášovej zo Zeleméru. V roku 1614 sa v domíniu uvádza
právnik Ondrej Kerestúri (Keresztúry de Kis Keresztúr).
V rokoch 1610 - 1611 vypočúval svedkov zločinov Alžbety Bátoriovej. Neskôr sa pripomínajú zálohované podiely Petra a Pavla Aponiovcov. V rokoch 1668 a 1675
nájdeme zmienky o zemanovi Matúšovi Grajcárovi.
Časť majetku Kálnajovcov získal okolo roku 1646 Baltazár Egrešdy, čiže Hrežďovský, v roku 1647 poslanec
za Nitriansku župu a člen kráľovského súdu. Sobášmi
Baltazárových dcér prešli jeho majetky na tri ďalšie rody,
spomínané v roku 1673 pri prevode majetku v domíniu. Dcéra Zuzana (1650) sa vydala za Petra Sapáriho
(Szapáry), poslanca za Mošonskú župu, dcéra Barbora
(1669) za Imricha Gorupa a ďalšia dcéra Helena za Adama Bošániho (Bossányi ). Pri majetkových prevodoch v
roku 1673 sa uvádzajú aj advokát Ján Horvát - Šimončič, nebohý palatín František Vešeléni, synovia palatína
Pavla Pálfiho (1589 - 1663), Štefan Novoveský (Ujfaluši)
a jeho príbuzná Katarína, vdova po Františkovi Kálnajovi
a gróf Ján Esterházi s rodinou.
Monografia Nitrianskej župy spomína v roku 1659 ako
vlastníkov blatnického kaštieľa rodinu Vicajovcov, Alžbetu Esterháziovú a opáta Jána Hederváriho.
Matej Bel spomína, že kaštieľ v Nitrianskej Blatnici bol
okolo roku 1735 majetkom Esterháziovcov.
Aliančné erby používal aj gróf Žigmund Forgáč a jeho
manželka Júlia Esterháziová z cseszneckej vetvy (okolo
roku 1790). Pravnuk Štefana a Márie Magdalény Esterháziovej Ján Karol František (1723-1757) mal troch
synov. Z nich sa asi Karol (1756 - 1828) uvádza v Nitrianskej Blatnici roku 1775 ako spolupatrón kostola. Vizitácia z roku 1780 spomína medzi zemepánmi v domíniu
aj dedičov Karolovho brata Kazimíra Esterháziho.
V tomto roku (1787) zomrela podľa M. Szluhu jeho prvá
žena grófka Karolína Pongrácová. Anna Moravcová
zomrela v Novom Meste nad Váhom v roku 1822. Druhou manželkou Adama staršieho bola Anna Platyová
(Platthy) z Diviak a Paludze, s ktorou sa zosobášil v roku
1746. Anna mohla zdediť majetky v domíniu po matke
Barbore Vajovej (Vay de Vaja). Z manželstva s Annou
Platyovou mal Adam starší iba dcéry.
Viktor Zerdaheli (1812 - 1879 Nové Mesto nad Váhom)
bol synom Ondreja a Judity Huňadyovej. Oženil sa
s grófkou Eleonórou Pongrácovou a z tohto manželstva
pochádzali dcéry Melánia a Gizela. Jeho teta Terézia
Zerdaheliová sa vydala v roku 1794 v Bojnej za grófa
Adama Pongráca. Za informácie o Hellenbachovcoch
ďakujem Mgr. Helene Grežďovej.
Manželka Pavla Zerdaheliho Anna Huňadyová bola dcérou baróna Antona Huňadyho. Jej brat Ján Nepomuk
dosiahol povýšenie do uhorského (1792) a ríšskeho
grófskeho stavu (1797). Správcom majetkov jeho syna
Jozefa v Mojmírovciach bol Karol Appel, otec posledné-
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ho feudálneho zemepána Nitrianskej Blatnice, Gustáva
Appela.
Prvorodený syn Karola Jozef (1801 - 1891) spravoval
rodový majetok Copaceny, ktorý neskôr predal. Pôsobil
ako inšpektor panstva Huňadyovcov v Kéthely. Neskôr
kúpil majetky v Sasinkove. Zanechal dve dcéry. Druhorodený syn Karol (1802 - 1899) sa stal po štúdiách hospodárskym inšpektorom na majetkoch Huňadyovcov na
Slovensku a neskôr sa venoval spolu s bratmi hospodáreniu na vlastných majetkoch v Sasinkove a Šalgočke.
Ostal bezdetný.
Podľa M. Szluhu sa Gustáv mladší oženil v roku 1866
v Gyöngyösi s Gizellou Paulou Jesenskou, dcérou Alexandra, spomínaného v Krtovciach v súpise šľachty
z roku 1844 spolu s bratmi. Na smútočnom oznámení
Gustáva Appela staršieho z roku 1903, ktoré uverejnila
J. Krúteková, sa okrem Gustáva mladšieho a jeho manželky Gizelly Jesenskej spomínajú medzi najbližšími
príbuznými Matilda (vydatá Réthei) a Žofia (manželka
grófa Huga Lamezána). Gizella mala zomrieť v Csibráku
v Tolnianskej župe.
Z manželstva Karola Augusta a Josefy von Seidlitz pochádzali traja synovia. Spomínaný Alban (Bernhard August Alban) sa uvádza v roku 1882 ako generálporučík
a guvernér saskej pevnosti Königstein. Jeho brat Hermann August Otto bol kapitánom saskej armády a August vojenským sudcom. Alban zomrel na Slovensku
a bol aj občanom Saska a obyvateľom Drážďan. Saské
Zschepplende, rodisko Albana, po roku 1815 zabralo
Prusko.
Sestrou Karola Augusta bola Erdmuthe Wilhelmine von
Leonhardi (1. 4. 1778 Weida - 4. 3. 1820 Bautzen),
manželka Gerhardta Heinricha Stöckhardta, básnika
a evanjelického kazateľa. Ich otcom bol spomínaný
holandský lodný kapitán (commodore von Leonhardi),
ktorý bol údajne aj guvernérom Cejlónu (v zozname guvernérov sme ho však nenašli).
Za pomoc pri získavaní archívnych materiálov o Leonhardiovcoch ďakujem PhDr. Oľge Kvasnicovej zo Štátneho archívu v Nitre, pobočka Topoľčany.
Postavy domorodcov, luk, šíp aj kyjak sú hnedej farby.
Suknica Afričana je červeno-strieborná. Vojenská plachetnica (fregata) je tmavá s bielym pásom so strieľňami. Na troch sťažňoch sú červeno-strieborné dvojcípové
vlajky, v zadnej časti lode je veľká červená vlajka s bielym krížom. Pri prednej časti lode vidieť malú plachetnicu (!) s červeno-striebornou vlajkou. More je sfarbené
naturalisticky s belasými spenenými vlnami. Poškodený
klenot a prikrývadlá sa zhodujú s popisom v Siebmacherovom erbovníku. Za možnosť skúmať tento erb ďakujem
Mgr. Jozefovi Hužovičovi z Farského úradu v Nitrianskej
Blatnici.
Otázny je dátum povýšenia rodu do barónskeho stavu
a krajiny, ktoré barónsky titul uznali. Je isté, že blatnickí
Leonhardiovci nepoužívali barónsky titul v Uhorsku ešte
v septembri 1918. Barónsky titul blatnických Leonhardiovcov mohol byť udelený v Sasku, Nemecku prípadne
v Rakúsku. Baróni Leonhardiovci, žijúci vo Frankfurte
nad Mohanom, v Hessensku a v Stráži nad Nežárkou
v Čechách, dostali bavorsko-falcký baronát už v roku
1791 a ríšsky (Sv. Ríše rímskej národa nemeckého)
v roku 1794. V 19. storočí nájdeme šľachtických a barónskych nositeľov priezviska Leonhardi na rôznych
miestach Saska, Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Viacerí
majú s blatnickými Leonhardiovcami spoločné len priezvisko.
Saské kráľovstvo po vojenskej porážke v roku 1866
muselo vstúpiť do Severonemeckého spolku vedeného
Pruskom a od 1871 bolo časťou Nemeckého cisárstva.
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