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Praveké osídlenie a stredovek
Ján Lukaèka

Najstarie stopy po svojej prítomnosti v regióne Ponitria nám zanechal praveký èlovek
v období strednej doby kamennej, ktorá trvala
od roku 200 000 po rok 35 000 pred Kristom.
O jeho tunajej prítomnosti svedèia zvyky pracovných nástrojov, ktoré sa nali v Prepotskej
jaskyni v Bojniciach a v jaskynnom útvare Èertova pec v chotári Radoinej. Praveký èlovek
v tomto období ete nemal stále sídla, pretoe sa
neustále pohyboval v priestore h¾adajúc jedlé
plody a loviac divú zver. Pred nepriaznivým
poèasím vyh¾adával prirodzené úkryty (jaskyne, previsy skál) a pravdepodobne si u dokázal
z vetiev a koí zhotovi aj jednoduchý prístreok. Trvalé osídlenie Ponitria zaèalo a v nasledujúcom období, ktoré nazývame neolitická
ro¾nícka kolonizácia (5 0003 000 rokov pred
Kristom). V tom èase rodové spoloèenstvá prvých ro¾níkov prichádzajúce z juhovýchodu
postupne osíd¾ovali najskôr rovinaté priestory
na oboch brehoch rieky Nitry a neskôr prenikali aj do boèných kotlín sledujúc jej pravoi ¾avostranné prítoky. Títo noví osadníci sa u
cie¾avedome zaoberali pestovaním kultúrnych
plodín a chovali domáce zvieratá. Dokázali zhotovova dokonalejie pracovné nástroje (napr.
hladené kamenné sekeromlaty), ktoré mohli
slúi aj ako zbrane. Dominantné postavenie
matky postupne stráca na význame a do popredia sa dostávajú rodoví starinovia (patriarchát).
Skromný inventár neolitických domácností sa
v tomto èase roziruje o prvé keramické výrobky, ktoré sa vak zhotovovali bez pouitia hrnèiarskeho kruhu. Vïaka nálezom keramických
èrepov dnes u archeológovia dokáu pomerne
presne identifikova jednotlivé praveké kultúry
a zaradi ich do èasovej postupnosti.
V období mladieho neolitu (okolo roku
3 8002 800 pred Kristom) zaèali na juhozápadnom Slovensku vznika rozsiahle osady
¾udu lengyelskej kultúry s desiatkami domov.
Výtvarný prejav najstarích ro¾níkov predstavujú zaujímavé antropomorfné a zoomorfné nádo-

by, ktoré mali kultovú funkciu. Vtedajia spoloènos sa zaèala sociálne diferencova na
prostý ¾ud a bohatých kmeòových náèelníkov.
Nálezy z tohto obdobia sa nali aj v Suchej
doline v chotári obce Ve¾ké Hoste. Konkrétne
ilo o tiepanú industriu, keramiku a fragment
kamennej sekerky.1 Zásluhou spolupracovníka
Archeologického ústavu SAV J. Porubského sa
podarilo zmapova v spomínanej obci aj ïalie
nálezy z obdobia lengyelskej kultúry. Ilo o kultúrne jamy s obsahom mazanice a èrepov ale aj
o povrchový zber bez bliej lokalizácie.2 Nepochybne silnou motiváciou pre prenikanie
osídlenia k hornému toku Livinej boli povrchové náleziská zlata, ktoré sa stalo nielen
surovinou pre miestnych perkárov, ale aj cenným obchodným artiklom.
Od zaèiatku mladej doby bronzovej (okolo
1250 pred Kristom) existovali súèasne na území
dneného Slovenska dva odliné kultúrne okruhy. Na juných rovinatých územiach dominovala kultúra popolnicových polí charakterizovaná iarovými pohrebiskami a v horských
oblastiach sa vytvorila luická kultúra, ktorej
¾ud sa vyznaèoval usadlým spôsobom ivota
vyrastajúcim zo starích domácich základov.
V neskorej dobe bronzovej okolo roku 1 000
pred Kristom sa dovtedy rozdelené územie Slovenska zaèalo opätovne zjednocova. ¼ud luickej kultúry zaèal postupne z horských oblastí
prenika do juných otvorených rovín, kde sa
vak dostával do styku s ïalími etnikami.
V horských oblastiach ¾ud luickej kultúry
preil a do mladej doby eleznej (okolo 400
pred Kr.). Prísluníci tohto starobylého etnika
rovnako spoznali dôleitos povodia Suchej
doliny a zaloili si tu svoje osady. Neúnavný
výskumník J. Porubský tu naiel nálezy keramiky, ktoré boli následne v Archeologickom
ústave SAV zrekontruované do pôvodnej
podoby.3
Nedá sa vylúèi, e chotár Ve¾kých Hostí bol
kontinuitne osídlený aj v nasledujúcej starej
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dobe eleznej nazývanej aj haltatskej (700400
rokov pred Kr.), pretoe sa tu nali èrepy v dos
fragmentárnom stave a kúsky mazanice, ktoré
sa dajú rámcovo zaradi do tohto obdobia.4
Poèiatok novej éry sa niesol v znamení expanzie Rímskej ríe v Karpatskej kotline. Rimania si podrobili keltské a ilýrske kmene v Zadunajsku a zriadili tu novú provinciu Panóniu. Jej
severnou hranicou sa stal Dunaj. Naddunajského priestoru sa zmocnili germánske kmene
Markomanov a neskôr aj Kvádov, s ktorými
Rimania museli zvádza èasté boje. Známe je
najmä aenie cisára Marka Aurélia a jeho syna
Commoda, ktorí v závereènej fáze tzv. markomanských vojen v rokoch 179180 po Kristu
prenikli hlboko do kvádskeho zázemia a nechali
tu svoje posádky. Takouto jednotkou bolo aj
855 vojakov z II. Pomocnej légie, ktorí roku
179 prezimovali v Laugaritiu (dnenom Trenèíne) a na hradnej skale nechali po sebe pamätný nápis. Èi sa Rimania zdriavali aj na Ponitrí
nie je známe, ale je to ve¾mi pravdepodobné.

Sahovanie národov a príchod
Slovanov do Karpatskej kotliny
Po zániku Rímskej ríe dolo v priebehu 4.6.
storoèia k mimoriadne dynamickým zmenám,
výsledkom ktorých boli úplne nové etnické
pomery v Európe. Na troskách antického Ríma
vznikli nové barbarské ríe. Proces sahovania
národov odtartoval útok Hunov smerovaný do
východoeurópskych stepí roku 375. Tento akt
vyvolal celú sériu etnických presunov najmä
v prostredí germánskych kmeòov, ktoré sa pohli
smerom na západ. Huni prenikli v rokoch 423
425 do Potisia a postupne ovládli provinciu
Panóniu. Vplyv Hunov sa prejavil aj na juhozápadnom Slovensku, najmä v nitriansko-pohronskej oblasti, kde sa sformovalo jedno z hunských okrajových centier. Hunský krá¾ Attila sa
roku 451 rozhodol zlomi odpor slabnúceho
Ríma. V bitke na Katalaunských poliach vak
utrpel ve¾kú poráku, ktorá mu zahatala cestu
do západnej Európy. Jeho náhlu smr roku 454

vyuili podmanené kmene a v Panónii definitívne porazili Hunov a ich spojencov. Hunská ría
definitívne zanikla. Uvo¾nený priestor po Hunoch zaplnili najskôr germánske kmene. Ostrogóti obsadili Panóniu, junú Moravu a Záhorie
zaujali Heruli a na juhozápadnom Slovensku
získali dominantné postavenie Svébi. Po vzájomných zápasoch o hegemóniu nad týmto priestorom väèina germánskych kmeòov odtiahla
na západ a juhozápad. To vyuili Slovania a v posledných desaroèiach 5. storoèia zaèali obsadzova Karpatskú kotlinu. Prenikali sem jednak
zo severovýchodu karpatskými priesmykmi a
druhá vlna zrejme prila proti prúdu Dunaja.
Nai slovanskí predkovia sa v novej vlasti stretli
so zvykami starieho obyvate¾stva germánskeho pôvodu a v horských kotlinách narazili na
¾ud starej púchovskej kultúry a mladej przeworskej kultúry. Kontinuitu so starími etnikami
dokladajú názvy najvýznamnejích horstiev a
vodných tokov, ktoré pochádzajú ete z predslovanského obdobia.
Slovania v èase svojho príchodu do Karpatskej kotliny boli jednoduchým ro¾nícko-pastierskym obyvate¾stvom. Pri svojom postupe vyh¾adávali predovetkým rovinaté regióny s kvalitnou a úrodnou pôdou, s monosami pastvy
pre svoj dobytok a s dostatoènými povrchovými
vodnými zdrojmi. Slovania si zo svojej pravlasti
priniesli poznatky o vyh¾adávaní, abe a spracovávaní eleznej rudy. Pre prvú vlnu slovanských osadníkov na území Slovenska je charakteristická v rukách formovaná keramika tzv.
praského typu. Svoje osady pozostávajúce
z nieko¾kých do zeme zahåbených jednopriestorových polozemníc si Slovania budovali na
terasách riek a potokov. Slovania vyznávali
polyteizmus, t. j. uctievali väèie mnostvo bostiev. Z nich najvýznamnejím bol Perún. Verili
v posmrtný ivot. Svojich zomrelých spa¾ovali
na hranici dreva a popol spolu s nedohorenými
zvykami kostí ukladali buï do keramickej
urny, alebo priamo do zeme spolu s milodarmi.
Nad hrobom väèinou navàili ete mohylu zo
zeme a kamenia. iarový spôsob pochovávania
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v slovanskom prostredí pretrvával a do zaèiatku 9. storoèia.5 V oblastiach, ktoré prili do priameho styku s Avarmi, sa zaèal meni pohrebný
rítus a aj Slovania zaèali praktizova kostrový
spôsob pochovávania.
Zaèiatkom 7. storoèia dolo k prvým pokusom o budovanie tátnej organizácie v slovanskom prostredí. V roku 568 prili do Karpatskej
kotliny koèovní Avari ako spojenci Langobardov. Spoloène zvíazili nad Gepidmi a stali sa
pánmi tohto priestoru. Zaèali si podmaòova
tunajie slovanské obyvate¾stvo a vestranne ho
vyuíva pre svoje potreby. Proti tomu sa zaèali
búri avarsko-slovanskí mieanci a okolo roku
620 zorganizovali po dohode s okolitými Slovanmi ve¾ké povstanie a v nieko¾kých bitkách
nad nimi zvíazili. Na severozápadnom okraji
Avarského kaganátu vznikol silný kmeòový
zväz, na èelo ktorého sa postavil roku 623 franský kupec Samo. Pod jeho vedením Slovania
úspene odráali pokusy Avarov o ich podmanenie. Samova ría pretrvala a do polovice 7.
stor. a potom sa rozpadla na menie celky. Avari
postupne obnovili kontrolu nad Karpatskou
kotlinou a tento stav sa udral a do konca 8.
stor. Výpravy Karola Ve¾kého v rokoch 791 a
796 zlomili moc Avarov. Zmenenú situáciu
vyuili slovanské knieatá, ktoré v krátkom
èase vytvorili vlastné knieatstvá. V Nitre sa
sformovalo Nitrianske knieatstvo a na junej
Morave Moravské knieatstvo. Okolo roku 833
dolo k mocenskej konfrontácii moravského
knieaa Mojmíra I. s nitrianskym knieaom
Pribinom. Moravania dobyli a vyvrátili Pribinove opevnené centrá Pobedim na Povaí a hradisko v chotári Bojnej. Pribina prestal klás odpor a s èasou svojej druiny opustil svoje knieatstvo a uchýlil sa na územie Východofranskej
ríe.

Obdobie Ve¾kej Moravy
Spojením Moravy a Nitrianska vznikla Ve¾ká
Morava, najvýznamnejí tát v 9. stor. v slovanskom prostredí, ktorý úspene odráal pokusy

Frankov o ovládnutie stredodunajského priestoru. V èasoch vlády krá¾a Svätopluka (871894)
predstavoval tento tátny útvar významný faktor v stredoeurópskom priestore.
V druhej polovici 9. storoèia dolo v centrálnych oblastiach Ve¾kej Moravy, ku ktorým patrilo aj Ponitrie, k nebývalému hospodárskemu
a civilizaènému vzostupu. Vzrástla hustota
tunajieho osídlenia, ktoré okrem najúrodnejích polôh po oboch terasách rieky Nitry zasiahlo aj vyie poloené regióny. Na vyspelé po¾nohospodárstvo naich slovanských predkov
poukazuje depot (hromadný nález) po¾nohospodárskeho náradia zo abokriek nad Nitrou,
ktorý pozostával z kosákov, èeriesiel, lemeov,
kôs, stykov, motyky a sekerovitých hrivien.6
V tomto období vznikla aj tzv. sluobnícka
organizácia, ktorej jediným cie¾om bolo vestranne uspokojova potreby vládnucej dynastie
Mojmírovcov a ich vojenských druín. Ve¾komoravská elita (knieatá, upani, vladykovia) sa
rada zdobila rôznymi perkami zo zlata a striebra. Preto sa najneskôr u v 9. stor. rozbehla
intenzívnejia prospektorská èinnos v oblasti
Suchej doliny (povodie rieèky Livinej), kde sa
tento ob¾úbený drahý kov získaval predovetkým ryovaním.
V 9. stor. prebiehala na Ponitrí kristianizácia.
Spoèiatku ju írili misionári hlavne z Bavorska.
Kniea Rastislav vak pochopil, e s kristianizáciou silnie aj vplyv Frankov v jeho dàave.
Preto u zaèiatkom 60. rokov 9. stor. vyslal posolstvo do Ríma a iadal o misionárov, ktorí by
írili kresanské uèenie v reèi zrozumite¾nej
¾udu. Jeho cie¾om bolo vytvorenie vlastnej cirkevnej provincie. V Rímskej kúrii vak na jeho
iados nereagovali kladne aj preto, lebo dobre
vedeli, e naddunajský priestor bol u dávnejie
misijným územím Pasovského biskupstva. Rastislav sa ani napriek tomu nevzdal svojich zámerov a roku 862 sa obrátil na byzantského
cisára Michala III. so iadosou o vyslanie uèite¾a (biskupa) a ïalích pomocníkov, ktorí by
obrátili ¾ud jeho dàavy na pravú vieru. Cisár
poveril touto nároènou úlohou solúnskych bra-
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tov Kontantína (Cyrila) a Metoda, ktorí u mali
skúsenosti s misijnou èinnosou medzi Chazarmi. Zaèiatkom leta prili byzantskí misionári na
územie Ve¾kej Moravy a zaèali tu svoju plodnú
èinnos. Rastislavovu poiadavku o zrozumite¾nosti nového uèenia splnili do bodky.
Kontantín vytvoril nové slovanské písmená
a do staroslovienèiny zaèal preklada najpotrebnejie bohosluobné texty a èasti Biblie. Kontantín a Metod vak repektovali príslunos
územia Ve¾kej Moravy k Rímu a preto tu
zaviedli liturgiu svätého Petra. Liturgickým
jazykom namiesto zauívanej latinèiny sa vak
stala ¾udu dobre zrozumite¾ná staroslovienèina.
V radoch bavorského kléru tento prevratný krok
vak vyvolával zúrivý odpor a v Ríme sa mnoili sanosti proti Grékom, ktorí svojvo¾ne pôsobia na ich misijnom území.
Situácia prívrencov staroslovienskej liturgie
na území niekdajieho Nitrianskeho knieatstva
sa skomplikovala roku 880, keï pápe Ján VIII.
bulou Industriae tuae zriadil Nitrianske biskupstvo a na jeho èelo postavil Svätoplukovho ob¾úbenca a bývalého benediktínskeho mnícha
Wichinga. Ten bol známy ako rozhodný odporca novej liturgie a nepochybne zaèal robi
prekáky stúpencom arcibiskupa Metoda vo
svojej diecéze. Mohol si to dovoli iba preto,
lebo nad ním dral ochrannú ruku vládca Ve¾kej
Moravy. Po Metodovej smrti roku 885 sa práve
biskup Wiching stal likvidátorom staroslovienskej liturgie na Ve¾kej Morave. Okolo 200 kòazov bolo na prelome rokov 885/886 vyhnaných
z jej územia alebo predaných do otroctva. Kresania na Ve¾kej Morave sa museli vráti k latinskej liturgii.7
Zaèiatkom 10. stor. Ve¾ká Morava pod sústredeným tlakom zo strany Východofranskej ríe
a najmä v dôsledku nièivých nájazdov starých
Maïarov ako tát zanikla. Jej územie sa rozpadlo na menie územnosprávne jednotky, na èele
ktorých stáli potomkovia ve¾komoravských
vedúcich vrstiev.

Vo vèasnostredovekom Uhorskom
krá¾ovstve
Nový hegemón Karpatskej kotliny starí Maïari vstúpili natrvalo do naddunajských priestorov a v priebehu 20. rokov 10. stor. Na strategicky dôleitých miestach usadili stráne jazdecké
oddiely, ktorých úlohou bolo kontrolova tento
priestor. U v tomto èase obsadili aj Nitru a jej
najbliie okolie. Na územie stredného Ponitria
v prvej polovici 10. stor. ete neprenikli. Maïari boli pôvodne stepnými koèovníkmi. V Karpatskej kotline sa vak stepné pastierstvo nedalo
naplno realizova, preto boli nútení prejs na
usadlý spôsob ivota. Definitívne ich k tomu
prinútila katastrofálna poráka roku 955 v bitke
na rieke Lech pri Augsburgu v Nemecku, kde
v boji zahynulo údajne a 12 tisíc ich bojovníkov a traja významní náèelníci. Na tejto výprave sa nezúèastnili Arpádovci, èo im umonilo zabra územia ovládané padlými náèelníkmi a zaèa s budovaním nového tátu, ktorý
v mnohom nadväzoval na ivé ve¾komoravské
dedièstvo. Ve¾kokniea Gejza sa usadil v Ostrihome a jeho druina zaèala pouíva európsku
výzbroj, hlavne meèe. Jeho mladí brat Michal
sa stal údelným knieaom v Nitre a zrejme on
rozíril svoju moc hlbie do dolín a kotlín Karpát. Gejza i Michal prijali kresanstvo okolo roku 974 a naívali v zhode. Vzahy medzi nimi
sa zhorili v polovici 90. rokov 10. stor. Gejza
chcel zabezpeèi ve¾koknieací stolec pre svojho syna tefana a preto nechal brata Michala
odstráni. Jeho traja synovia uli pred hroziacim
nebezpeèenstvom do zahranièia. tefan sa stal
údelným knieaom v Nitre a sídlil tu spolu so
svojou bavorskou manelkou Gizelou. Roku
997 zomrel jeho otec Gejza a tefan mal nastúpi na jeho miesto. Tomu vak chcel zabráni
vojvoda Kopáò ovládajúci omoïské vojvodstvo na juhu Uhorska. Bol toti tie prísluníkom arpádovskej dynastie a ako najstarí
z rodu sa uchádzal o vládu v rámci stareinského nástupníckeho princípu. Aj keï bol pokrstený, sympatizoval so zvykami pohanstva
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medzi starými Maïarmi. Postavil sa na èelo
vzbúrencov a snail sa pomocou zbraní presadi
svoje nároky. Tak sa zápas medzi tefanom a
Kopáòom stal aj zápasom o ïaliu orientáciu
krajiny smerom ku kresanstvu, alebo návratom
k pohanstvu.
V tomto zlomovom okamihu dejín rodiaceho
sa tátu sa objavujú na scéne slovenskí ve¾moi
Poznan, Hunt a bliie neidentifikovaný Orzius,
ktorí sa spolu so svojimi druinami postavili na
stranu tefana a spoloène s nemeckými rytiermi
zo sprievodu kòanej Gizely porazili vzbúreného Kopáòa. tefan premenil Kopáòovo vojvodstvo na krá¾ovský komitát (upu) a èasou
jeho majetkov obdaroval ve¾moov Poznana
a Hunta.
Pôvodné rodové majetky Poznanovcov sa
rozkladali na Ponitrí. S ve¾kou pravdepodobnosou k nim patril aj majetkový komplex v Suchej doline u na prelome 10. a 11. stor. Jeho
centrom bol iov, kde nechali postavi drevozemný hrádok s kostolom sv. Margity. Za prejavenú vernos a cenné sluby v prospech
Arpádovcov získali Poznanovci ïalie majetky
v okolí Bánoviec, presnejie dedinu Hradnú,
kde tie postavili vèasnostredoveký hrad. Poznan a Hunt a ich potomkovia patrili k najvplyvnejím ve¾moom Uhorského krá¾ovstva. Zastávali rôzne významné funkcie na krá¾ovskom
dvore a upanské hodnosti. Poznanovci sa stali
svetskými patrónmi obnoveného zoborského
benediktínskeho klátora sv. Hypolita na Zobore, ktorý zaloil na konci svojej vlády krá¾ Svätopluk. Starali sa o hmotné zabezpeèenie klátora darovaním niektorých svojich majetkov. Tak
získalo opátstvo majetok Opatovce v susedstve
iova. V roku 1113 na iados opáta Godofreda
nechal krá¾ Koloman nanovo vyznaèi hranice
klátorných majetkov. Pri tejto príleitosti obili
krá¾om vyslaní ¾udia chotárne hranice Livinských Opatoviec a zaznaèili aj susedné dediny.
Boli to Dubokany (zaniknutá osada na rozhraní
chotárov Nadlíc a Solèianok) Solèianky, Norovce, iov, Borèany Liviná a Nadlice.8 Nepochybne v tomto èase u existovali aj Pochabany

a Hoste, ale keïe leali ïalej od chotára Opatoviec, v listine nie sú uvedené. Malé a Ve¾ké
Hoste a Pochabany boli v krá¾ovských rukách.
Uhorskí králi ich získali pravdepodobne v rámci
uplatòovania svojich regálnych práv. Ak sa
toti niekde nali náleziská drahých kovov, mali
králi právo tieto majetky zauja pre seba a
pod¾a vlastného uváenia odkodni bývalých
vlastníkov udelením iného majetku. Na horný
tok Livinej potom v rámci rozvíjania aby zlata povolali aj cudzích hostí, ktorí sa usadili
v Malých a Ve¾kých Hostiach. O ich pôvode
nevieme niè bliieho, ale s najväèou pravdepodobnosou ilo o Nemcov, ktorí boli známi
ako odborníci v abe drahých kovov. Tento
stav pretrvával a do prvej polovice 13. stor.
Keïe medzièasom sa objavili ove¾a výhodnejie a výnosnejie náleziská najmä v oblasti
Banskej tiavnice, uhorskí králi stratili záujem
o prevádzku menej výnosných banských diel na
hornom toku Livinej. Túto skutoènos vyuili
prísluníci iovsko-hradnianskej vetvy rodu
Hunt-Poznanovcov a poiadali o udelenie Malých Hostí pre seba. Do chotára tohto majetku
patrilo aj územie terajích Zlatníkov, kde pokraèovala aba zlata z iniciatívy staronových
vlastníkov tohto majetku. Konkrétne to bol
komesi Mikulá a Hypolit, ktorí ili v prvej
polovici 13. stor. Hoste si rozdelili na dve
polovice. Hypolitovu èiastku zdedil jeho syn
imon, ktorý sa prvý raz spomína v roku 1247.
Pod¾a neho sa èas Malých Hostí zaèala neskôr
nazýva imonovce. 9
Najvýznamnejím èlenom iovsko-hradnianskej vetvy Hunt-Poznanovcov bol Mikuláov
syn bán Beèend. Patril k verným dvoranom
krá¾a Bela IV. a sprevádzal ho v roku 1241 na
úteku pred Tatármi do Dalmácie. Ako bán
(správca) Dalmácie neskôr úspene bránil
mesto Nin pred Benátèanmi. Za preukázané
verné sluby získal od krá¾a ïalie majetky.
Konkrétne to boli Hoste s baòou na zlato,
Pochabany, osada Viòové v Suchej doline a
v okolí Hradnej dediny Kochnáè, Ruskovce,
Delov a èas Ostratíc.10
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Celý horný tok Livinej sa zaèiatkom druhej
polovice 13. stor. stal výluèným vlastníctvom
Hunt-Poznanovcov. Bán Beèend a jeho mladí
brat Pavol sídlili na vèasnostredovekom hrade,
resp. hradisku v Hradnej a rezidenciou ich chudobnejích príbuzných sa stal hrádok nad iovom. Bán Beèend zomrel pred rokom 1269. Jeho brat Pavol sa spomína ete roku 1278. Beèend zanechal po sebe viacero muských potomkov. Pod¾a mena je vak známy iba Frantiek, ktorý sa vak neangaoval vo verejných záleitostiach tak, ako jeho otec. Zomrel niekedy
zaèiatkom 14. stor. Nezachovali sa nám iadne
konkrétne správy, ako sa správal Matú Èák
Trenèiansky k prísluníkom iovsko-hradnianskej vetvy Hunt-Poznanovcov. Ani jeden z nich
sa priamo nespomína v jeho slubách, ale je bezpochýb, e sa mu museli podriadi a repektova
jeho dominantné postavenie v tomto priestore.
On ich zasa ponechal v drbe starých rodových
majetkov. V prípade vyhlásenej vojenskej pohotovosti vak zrejme boli nútení nastúpi do Matúovho vojska. Beèendov vnuk a jediný známy
syn nebohého Frantika tefan bez väèej ujmy
preil obdobie vlády Matúa Èáka a nepriiel ani
o jeden zo svojich majetkov. Mono pre svoj ¾ahostajný postoj ku kresanstvu získal prímeno
Pohan a do roku 1329 bol jediným vlastníkom
otcovských majetkov. Nevedno, èi na nátlak krá¾a alebo z vlastného rozhodnutia sa spomínaný
tefan roku 1329 rozhodol vetky svoje majetky,
ktoré vlastnil v Nitrianskej a Trenèianskej upe,
vymeni s Karolom Róbertom za iné majetky
v ïalekom Sedmohradsku. Majetky v Hradnianskom archidiakonáte (leiace severne od Bánoviec) pripojil Karol Róbert k hradnému panstvu
Trenèín. Majetky v Suchej doline by vak tvorili
príli izolovaný a vzdialený celok. Krá¾ sa preto
rozhodol pripoji dediny Ve¾ké Hoste a Pochabany, ïalej aj Malé Hoste s baòou na zlato (okrem osady imonovce), èas dediny Riadok
(pôvodne asi Hrádok) v susedstve iova a celú
polovicu dediny iov k svojmu bliiemu hradnému panstvu v Topo¾èanoch.11 Tak sa väèia
èas Suchej doliny ocitla v krá¾ovských rukách.

Vznik dediny Zlatníky a jej osudy
v 14. a 15. storoèí
Obdobie vlády anjouovských krá¾ov v rokoch
13211386 sa nieslo v znamení dlhotrvajúceho
vnútorného mieru v krajine a s tým spojenej hospodárskej prosperity. Dotvárala sa sie stredovekých miest a mesteèiek, doosíd¾ovali sa dovtedy menej osídlené regióny a v dôsledku toho
rástol poèet obyvate¾stva. Vetky spomínané
priaznivé trendy sa prejavili aj na strednom
Ponitrí. Pre rastúci poèet obyvate¾stva bolo potrebné zabezpeèi dostatok potravín. Preto sa
rozirovali plochy po¾nohospodársky vyuívanej pôdy na úkor lesov a menili sa na oráèiny,
vinice a pasienky. Anjouovci (èítaj Anuovci)
venovali ve¾kú pozornos baníctvu. Preto podporovali vznik nových banských miest a mesteèiek. Nezanedbávali ani abu na starích náleziskách, ku ktorým patrila aj Suchá dolina.
V Malých Hostiach stúpol poèet obyvate¾ov,
ktorí sa venovali predovetkým povrchovej abe zlata (ryovaním), ale boli aj pokusy s håbkovým dolovaním. Stupeò prosperity tunajieho
náleziska ilustruje aj skutoènos, e práve Malé
Hoste sa stali sídlom stredovekej fary a farského kostola zasväteného sv. Martinovi. Keïe
pôvodný stredoveký kostol zanikol, nevieme
presnejie urèi dobu jeho vzniku. Patrocínium
(zasvätenie) kostola vak hovorí pre 12. resp.
13. stor., ale bez archeologického prieskumu zostávajú tieto tvrdenia iba v polohe pekulácií.12
Povrchové náleziská ltého kovu viedli aiarov stále do vyích polôh. Tak sa zaèalo osíd¾ovanie intravilánu dnených Zlatníkov. Trvalo istotne dlhiu dobu a tento proces sa zavàil
v druhej polovici 14. stor.13 Vznikla tu samostatná obec, ktorá dostala svoj názov od nálezísk zlata vo svojom chotári. Keïe nálezy
drahého kovu sa stávali v dôsledku dlhodobej
intenzívnej exploatácie menej výnosné, èas
tunajieho obyvate¾stva sa musela zákonite preorientova na po¾nohospodárstvo. Rovinatejia
èas chotára bola postupne odlesnená a premenená na po¾nohospodársku pôdu, na ktorej sa
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Donaèná listina krá¾a
igmunda Luxemburského z roku 1389 pre
¾achticov zo Selèian

De¾ba topo¾èianskeho
panstva medzi Michala
Orsága a ¾achticov
z Luèenca (Loonciovcov) v listine krá¾a
Mateja Korvína z roku
1459

pestovali predovetkým obilniny a strukoviny
(penica, jaèmeò, ra, palta, proso, bôb, hrach,
cícer). Ve¾ký význam pre novú osadu mali aj
rozsiahle lesy nachádzajúce sa v Povaskom
Inovci. Ve¾ké mnostvo dreva spotrebovávali
nielen stredovekí hospodári na svojich usadlostiach, ale rovnako bolo potrebné pri banskej èinnosti.

Nástupom krá¾a igmunda Luxemburského
na uhorský trón v roku 1387 sa ve¾mi rýchlo
zaèali meni vlastnícke pomery v krajine. Nový
panovník sa snail získa priazeò najvplyvnejích uhorských ¾achtických rodov bohatými
darmi. Medzi mocné rody patrili aj ¾achtici zo
Seèian (dnes Szécsény v maïarskej èasti Novohradu). Frank a imon synovia Kóòu zo Seèian

23

originÆlXP.qxd

2.5.2006

5:49

Page 24

boli poprednými dvoranmi krá¾ovského dvora.
Krá¾ ignmund ich sluby ocenil darovaním
hradného panstva áov. Uvedomil si vak, e
bude lepie ak hrad áov zostane v jeho rukách
a ako náhradu daroval Frankovi a imonovi
2. decembra 1389 hradné panstvo Topo¾èany.
Slávnostné uvedenie nových majite¾ov do drby sa uskutoènilo a 12. marca roku 1390 za
úèasti zástupcu krá¾a, Nitrianskej kapituly ako
hodnoverného miesta i okolitých ¾achticov.14
V donaènej listine sa uvádza, e súèasou panstva bola aj dedina Zlatníky spolu s baòou na
zlato (possessio Aranyas cum aurifodina).
Treba poveda, e pomery v Zlatníkoch spomínaná zmena vlastníka príli neovplyvnila.
¾achtici zo Seèian sa na svojom panstve
trvalo nezdriavali a jeho správu zverovali do
rúk kastelánov a hospodárskych úradníkov (oficiál a provizor), ktorými obyèajne bývali ¾achtici z najbliieho okolia. Nepochybne vak mali
noví majitelia panstva záujem, aby sa v Zlatníkoch aj naïalej ailo zlato. Z vyaeného zlata
vak museli odvádza banskú daò  urburu.
V 14. stor. predstavovala 1/12 vyaeného kovu
a od roku 1405 krá¾ igmund zníil jej výku na
1/20. Odvádzala sa do najbliej banskej komory, v tomto prípade do Kremnice. Údaje
o mnostve vyaeného zlata v Zlatníkoch sa
nám nezachovali.
Zaèiatkom 15. stor. (roku 1411) si magister
imon zo Seèian a syn jeho nebohého brata
Franka Ladislav rozdelili vetky svoje poèetné
majetky. Topo¾èianske hradné panstvo pripadlo
magistrovi Ladislavovi.15 Nový vlastník sa vak
zo svojho majetku príli dlho neteil. Hoci bol
ete v pomerne mladom veku, váne ochorel.
V roku 1413 nechal spísa testament. V òom
väèinu svojich majetkov odkázal synovcovi
Mikuláovi, matke, manelke a sestrám.16 Jeho
manelke sa a po Ladislavovej smrti narodil
syn, ktorý dostal meno po svojom nebohom
otcovi. Správy otcovských majetkov sa vak
mohol uja a koncom 20. rokov 15. stor. po
dosiahnutí plnoletosti. Bolo to práve v nepokojných èasoch husitských výprav smerujúcich

predovetkým na územie juhozápadného Slovenska. Ladislav sa na svojom panstve v Topo¾èanoch nezdriaval a jeho správu zveril svojmu
vernému kastelánovi Ladislavovi z Bíne a po
òom jeho synovi Mikuláovi.
V roku 1431 tiahli Ponitrím husitské vojská,
ktorých cie¾om bolo doby biskupské sídlo
Nitru. Na pochode sa zmocnili mesta Topo¾èian
a zanechali v òom stálu posádku. Jej velite¾om
bol Ján mikovský zo ïáru.17 Husiti vyberali od
okolitého obyvate¾stva tzv. holdovacie poplatky, èím vlastne zvyovali jeho platobné archy.
Tento stav trval a do jari 1434. Husitská posádka predstavovala hrozbu pre iroké okolie.
Vplyvný uhorský ¾achtic Peter Èech z Levíc
sa rozhodol husitov z Topo¾èian vytlaèi. Na
èele silného vojska obk¾úèil mesto a pokúal sa
ho doby. Posádka sa vak úporne bránila a
Peter Èech bol nakoniec donútený rokova s jej
velite¾om o odchode husitov z Topo¾èian za
výkupné. Najväèiu èiastku zloil práve Peter
a dosiahol, e Ján mikovský so svojimi bojovníkmi odtiahli buï koncom roka 1434, alebo
zaèiatkom nasledujúceho roka. Faktickým drite¾om Topo¾èian sa stal teda Peter Èech. O svoje práva sa vak hlásil aj právoplatný majite¾
Ladislav zo Seèian. Keïe vak neprispel na
vykúpenie svojho panstva z rúk husitov, musel
uzavrie kompromisnú dohodu s Petrom Èechom. Dal mu do zálohu polovicu hradu a vetkých k nemu patriacich dedín. Peter naopak
zasa Ladislavovi odstúpil polovicu mesta Topo¾èian.18 Mierové èasy vak netrvali dlho.
Roku 1440 krá¾ovná vdova Albeta najala oldnierskeho kapitána Jána Jiskru z Brandýsa, aby
hájil jej venné majetky, ktoré sa nachádzali
napospol na území Slovenska. Jiskra do svojho
vojska získal predovetkým bývalých husitských bojovníkov, z ktorých mnohí územie
Slovenska dobre poznali. Medzi nich urèite
patrili Ján z Messenpeku a Blaek z Veselí
(predtým z Borotína), ktorí sa u roku 1439
netajili úmyslom obsadi Topo¾èany. Podarilo
sa im to vak a v nasledujúcom roku v slubách Jána Jiskru. Treba poveda, e v okolí
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Topo¾èian nali rýchlo mnohých spojencov
z radov miestnej ¾achty. Medzi najagilnejích
patrili Tomá Ludanický a Juraj syn ebastiána
z Kruoviec. Spoloène s Jiskrovými vojakmi
bojovali proti tým, èo podporovali kandidatúru
Vladislava Jagelovského na uhorský trón. Pri
týchto vzájomných zápasoch sa obyèajne plienili a vypa¾ovali majetky protivníkov, prièom
najhorie vdy dopadli obyèajní poddaní, ktorí
sa pred útoèníkmi nemali kam uchýli.19 Znovu
museli plati aj holdovacie poplatky, za èo im
velite¾ topo¾èianskej posádky garantoval akú-takú bezpeènos. Tieto kontatovania sa v plnej
miere vzahujú aj na obyvate¾stvo Zlatníkov.
Nevedno vak, èi sa v chotári obce ailo naïalej zlato. Konkrétne doklady pre túto èinnos
z obdobia 15. stor. nám chýbajú.
Vzahy medzi Jiskrovými vojakmi a obyvate¾mi Topo¾èian neboli príli dobré. Tunajia
posádka ohrozovala prosperitu mesta i celého
panstva. Preto Topo¾èanci poiadali krá¾a Vladislava I., aby im pomohol zbavi sa bývalých
husitov. Krá¾ im v tejto záleitosti vyiel v ústrety a uzatvoril 10. novembra 1442 dohodu
s Jánom Èapkom zo Sán. Za odstúpenie mesta
mu daroval dva hrady na Povaí  Starý hrad a
Streèno.20 Z neznámych príèin k realizácii tejto
transakcie nedolo. Preto Vladislav I. v nasledujúcom roku 22. septembra 1443 uzatvoril novú
dohodu s velite¾mi mesta Dobeom z Rohoova
a Jánom Vlkom z Adrpachu. Spomínaní kapitáni poadovali odstupné vo výke 12 tisíc
zlatých, 62 aných koní a 30 vozov na odvezenie ich osobných vecí z Topo¾èian do Trenèína.
Polovica poadovanej sumy mala by vyplatená
do 3 týdòov a zvyok do sviatku sv. Martina
(11. nov.) Velitelia Topo¾èian sa zaviazali, e
okamite prestanú s pustoením okolia a nebudú viac vybera holdovacie poplatky.21 Obyvate¾stvo irokého okolia si mohlo koneène
vydýchnu. Ani táto dohoda sa vak nerealizovala. Vieme to priamo od Jána Jiskru, ktorý
v liste napísanom 13. septembra 1444 oznamuje
mestu Viedni, e znovu získal do svojich rúk
Topo¾èany. Bývalým velite¾om vak musel

vyplati znaènú sumu peòazí. Èas z nich u
splatil, ale ete im zostal dlný 3 tisíc zlatých.
Preto prosil Viedenèanov, aby mu v tejto záleitosti pomohli.22 Jiskra a jeho vojaci zostali
v meste a do roku 1447. V rámci mieru uzavretého s Jánom Huòadym v Rimavskej Sobote
21. júla 1447 Jiskra vydal Topo¾èany (zrejme za
odstupné) do rúk gubernátora krajiny. Ten
z obavy pred moným návratom Jiskrových vojakov vymenoval v meste a troch vojenských
kapitánov  Jána zo algoviec, Blaeja zo águ
a Juraja z Koece.23 Panstvo spolu s hradom
patrilo aj v èase Jiskrovej prítomnosti Ladislavovi zo Seèian, ktorého zastupoval jeho kastelán Mikulá z Bíne.
Jiskrovci a bratríci sa ani neskôr nevzdali
mylienky znovu obsadi mesto a hradné panstvo Topo¾èany. Gubernátor Ján Huòady nerepektoval vlastnícke práva Ladislava zo Seèian a
zaèiatkom 50. rokov 15. stor. odstúpil panstvo
Pangrácovi zo Svätého Mikuláa a Michalovi
Orságovi. Roku 1451 tu obaja významní magnáti táborili aj so svojimi vojenskými oddielmi
a plánovali útok proti banským mestám, ktoré
ovládal Ján Jiskra. Pangrác zo Sv. Mikuláa sa
zmocnil aj Topo¾èianskeho hradu a dral ho vo
svojich rukách a do roku 1457. V tom roku
zmysle bliie neznámej dohody medzi Michalom Orságom a Pangrácom uzavretej okolo
roku 1458 sa výluèným majite¾om panstva stal
Michal Orság, ktorý u predtým získal od krá¾a
Ladislava Pohrobka aj darovaciu listinu. Musel
vak repektova vlastnícke práva Ladislava zo
Seèian minimálne na polovicu hradného panstva a mesta Topo¾èany. Keïe Ladislav nemal
muských potomkov, vetky svoje majetkové
práva preniesol na dcéru Hedvigu a jej manela
Alberta z Luèenca.
V roku 1459 dolo k de¾be Topo¾èianskeho
hradného panstva na dve rovnocenné polovice.
Michal Orság dal k dispozícii Ladislavovi zo
Seèian a jeho zaovi Albertovi z Luèenca polovicu mesta Topo¾èany a pôvodný majite¾ naopak odovzdal Michalovi polovicu hradu a
vetkých dedín panstva. Od tohto roku mali aj
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Zlatníky dvoch zemepánov a tento stav trval a
do konca 16. storoèia. De¾ba prebehla dôsledne
aj v tom, e v kadej dedine si kadý zemepán
ustanovil vlastného richtára.
Michal Orság sa ako verný stúpenec Mateja
Korvína stal uhorským palatínom. Napriek ve¾kému zaneprázdneniu sa staral aj o svoje úctyhodné pozemkové vlastníctvo. Najèastejie navtevoval Topo¾èany a tu datoval aj mnohé listiny. V èase jeho neprítomnosti správu panstva
viedli okolití ¾achtici. V jeho slubách sa v 80.
rokoch spomína napr. Michal z Viesky a Ladislav zo abokriek. Potomkovia Alberta z Luèenca sa na svojom panstve zdriavali ve¾mi zriedka. Preto sa dos èasto stávalo, e tento majetok
dávali do zálohu. Zálonými drite¾mi polovice
panstva boli Frantiek z Chraste (de Harazth)
v rokoch 14881492. Koncom 15. a zaèiatkom
16. stor. sa ako drite¾ panstva spomína krá¾ovský pokladník Blaej z Raky.24
Zlatníky predstavovali na konci stredoveku
stredne ve¾ké sídlo, na ktorom sa nachádzalo
okolo 30 obývaných domov. Zlaté èasy tunajieho baníctva boli zrejme u vtedy minulosou,
prípadne sa ete pokraèovalo v abe v malých
rozmeroch. Väèina obyvate¾stva sa u zaoberala pôdohospodárstvom. Keïe prírodné prostredie nebolo príli priaznivé pre pestovanie
obilnín, venovali sa tunají hospodári dobytkárstvu a vyuívali aj pomerne ve¾ké zalesnené
priestory chotára na abu dreva a obchodovanie s ním. Cirkevne patrili ako filiálka pod
faru v Malých Hostiach. Sem chodili kadú nede¾u a poèas sviatkov na ome, tu uzatvárali
sobáe, krstili svoje deti i pochovávali svojich
zomrelých. Vïaka polohe obce na okraji osídleného priestoru boli aj v búrlivých èasoch
obyèajne uchránení od plieniacich vojsk a mohli sa venova svojej kadodennej práci.
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