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Úvod

Na počiatku vzniku tejto publikácie bol, ako inak, náš záujem o históriu regiónu, ktorý je od r. 1968 
samosprávne zaradený pod hlavičku okresu Veľký Krtíš. Rôzne publikácie sa celkom jednoznačne 
zhodujú, že jednou z hlavných motivácií vzniku nového okresu v tejto oblasti bola nutnosť oživiť 
región, ktorý bol dlhodobo na periférii záujmu, či už vzhľadom na ekonomiku, ale aj iné 
ukazovatele. Nebolo a nie je tomu inak ani z hľadiska histórie či záujmu historikov – historické 
regióny Novohrad a Hont, do ktorých územie okresu patrí, sa v prácach slovenských historikov ako 
nosné témy objavujú len zriedka. A keď už sa tak stane, v Honte sa pozornosť venuje hlavne 
banským mestám, v Novohrade zas zväčša len novovekým dejinám v oblasti okolo Lučenca. 
Pravda, mohli by sme spomenúť aj objektívne dôvody, prečo je tomu tak – na území tohto okresu 
napríklad nebolo ani jedno stredoveké kráľovské mesto (a len jediné zemepánske mestečko), 
zástupcovia tunajšej šľachty a zemianstva zväčša nemali prsty v tvorbe „veľkých“ dejín, a nakoniec 
azda aj preto, že región bol odjakživa etnicky zmiešaný a pre slovenskú historiografiu azda 
nedostatočne slovenský...

Nech sú už dôvody akékoľvek, každý záujemca o históriu jednotlivých sídiel regiónu pomerne 
skoro zistí, že hoci sa aj kvalita a kvantita informácii od sídla k sídlu líši, prameňov v slovenčine je 
poskromne a zväčša čerpajú z diel, ktoré vyšli ešte za čias Rakúsko-Uhorska. Základným dielom 
slovenského historického sídelného miestopisu je trojdielny Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 
(VSO), od vydania ktorého však uplynulo už takmer 40, a aktuálnosti informácií až 45-50 rokov. 
Doteraz je však jediným dielom, kde záujemca nájde aspoň stručnú históriu všetkých v dobe 
vydania existujúcich obcí, ako aj niektorých kedysi samostatných obcí, dnes už len osád (nenájde 
tam však sídla zaniknuté). Zostavovateľom hesiel pre obce nášho regiónu bol podľa dostupných 
informácií Július Alberty, inak aj autor doteraz jedinej historickej syntézy dejín Novohradu 
(Novohrad – Dejiny, 1. časť z r. 1989). Z obsahu jednotlivých hesiel je však zrejmé, že čerpal z 
pomerne starej pramennej bázy, predovšetkým z diela Samu Borovszkého o maďarských župách , 
ktoré vyšlo začiatkom 20. storočia. Pravda, ešte aj v predslove spomenutej syntézy o Novohrade 
Alberty spomína veľmi malú a ťažko dostupnú pramennú základňu, ktorá v čase koncipovania VSO
bola určite o dosť menšia.

O niečo lepšia je potom situácia pre záujemcov, ktorí dokážu pracovať aj s prameňmi v nemeckom 
či latinskom, ale predovšetkým v maďarskom jazyku. Miestopisné diela sa u našich južných 
susedov tešia veľkému záujmu už zhruba od polovice 18. storočia, kedy v latinčine vyšli známe 
„Notície“ slovenského rodáka Mateja Bela. Na jeho dielo, v stručnosti a všeobecnosti mapujúce 
históriu stolíc celého Uhorska, neskôr postupne nadviazali Ján Korabinský, András Vályi, Elek 
Fényes, Dezső Csánki a spomenutý Samu Borovszky. Najdôležitejšie miestopisné dielo však vyšlo 
až v r. 1963, kedy György Györffy vydal prvý diel dodnes neprekonanej monografie Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza, ktoré podrobne zachytáva historický vývoj všetkých uhorských 
sídiel (vrátane dnes zaniknutých) od ich prvej písomnej zmienky až zhruba do polovice 14. storočia.
Györffy mal k dispozícií viac-menej všetky existujúce listiny z tohto obdobia, a spracoval ich 
extenzívne a precízne, hoci menším chybám sa nevyhol. Hlavným nedostatkom diela je tak fakt, že 
heslá s ohľadom na edičným zámerom daný časový rozsah pôsobia nedokončene. Vzhľadom na 
exponenciálny nárast listín, vydávaných v neskoršom období, je však len ťažko predstaviteľné, že 
Györffy alebo iný jednotlivec by dokázal rovnako kvalitne spracovať históriu všetkých uhorských 
sídiel až po bitku pri Moháči. O čosi podobné, ale len v rozsahu historickej stolice Hont, sa pokúsil 
István Bakács v monografii Hont vármegye Mohács előtt (ktorá nadväzuje na staršiu edíciu D. 
Csánkiho), a na jeho príklade môžeme vidieť, že hoci fakticky ide „len“ o zoznam relevantných 
listín ku každému sídlu do r. 1526, rozsah diela je enormný.
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Spomenuli sme tak aj kľúčové diela, z ktorých sme čerpali pri koncipovaní tejto publikácie. Naším 
cieľom bola syntéza dostupných informácií s tým, že v rámci možností sme sa snažili o kritickú 
revíziu, ako aj o dopĺňanie z ďalších zdrojov, vrátane edícií stredovekých prameňov, a následnú 
porovnávaciu analýzu. Vzhľadom k tomu, že tomuto regiónu profesionálni historici doteraz 
venovali len málo pozornosti, azda ani nie je prekvapujúce, že sme dokázali bezpečne doplniť, 
opraviť a vyvrátiť množstvo chybných či neaktuálnych informácií zo starých monografií, ktoré boli 
v takomto stave nezriedka ďalej preberané do publikácií určených pre širšiu verejnosť. Na tomto 
mieste treba zdôrazniť, že toto bádanie nám umožnil predovšetkým postupujúci proces digitalizácie 
stredovekých dokumentov, ktorej venujú veľkú pozornosť hlavne v Maďarsku. Digitalizované 
zbierky listín Maďarského národného archívu (MNL), a tiež digitalizované pramenné edície, online 
dostupné cez stránku projektu Hungaricana, hrali pri základnom výskume a vytváraní vlastnej 
informačnej bázy pre tento projekt kľúčovú úlohu, za čo patrí ich autorom poďakovanie.

V stručnosti ešte pár poznámok k metodológii spracovania informácií. Heslá sú spracované 
slovníkovým „telegrafickým“ spôsobom, inšpirovaným VSO. Pre načrtnutie vývoja v predlistinnom
období sme v krátkosti zhrnuli dostupné poznatky slovenskej toponomastiky, ako aj publikované 
archeologické informácie. Gró publikácie tvorí popis histórie sídiel od prvej písomnej zmienky po 
koniec stredoveku, datovaný bitkou pri Moháči v r. 1526. Snažili sme sa o kombináciu popisného 
spôsobu podľa Györffyho vzoru s priložením signatúry každej spomenutej listiny podľa vzoru 
Bakácsa. Keďže nejde o vedeckú monografiu, namiesto odkazov na aktuálne archívne zbierky či 
konkrétne pramenné edície používame univerzálne signatúry MNL, s ktorými je možné pracovať vo
vyššie spomenutej digitalizovanej databáze listín. 

Prehľad histórie sídiel pokračuje aj v pomoháčskom období, avšak vzhľadom na roztratenosť 
prameňov bez väčšej snahy o úplnosť – chceli sme sa hlavne vyhnúť tomu, čo sme uviedli ako 
nedostatok Györffyho diela. Pre obdobie osmanskej okupácie sme využili nám dostupné edované 
pramene (stoličné a osmanské súpisy), doplnené o prierez digitalizovanými zbierkami MNL (tzv. 
kráľovské knihy a zbierka feudálnych urbárov a súpisov). Z poosmanského obdobia sme 
predovšetkým porovnávali informácie v spomenutých vlastivedných monografiách s informáciami 
uvedenými vo VSO. Nakoniec pre najnovšie dejiny sme použili len od dobovej ideológie očistené 
informácie z VSO, a dôležitejšie informácie z regionálnej literatúry. Všetky odkazy na diela 
Bakácsa, Györffyho, Bela, Vályiho, Fényesa a Borovszkého sú bez detailného poznámkového 
aparátu, keďže tieto je ľahko možné vyhľadať pod heslami o jednotlivých sídlach v tej-ktorej 
publikácii.

Nakoniec treba dodať, že hoci sme sa snažili o čo najúplnejší prehľad stredovekej histórie sídiel, 
predpokladáme, že predovšetkým z obdobia na prelome 15.-16. storočia ešte môže prísť k väčším 
korekciám, keďže vedecky edovaný bol dosiaľ len zlomok existujúcich prameňov z tohto obdobia. 
Naopak, už len málo nových informácii možno očakávať z obdobia od 12. do polovice 14. storočia, 
a aj tie budú skôr materiálno-archeologického než listinného charakteru. Keďže však túto 
publikáciu plánujeme vydať aj v paralelnom digitálnom formáte, určite budeme mať snahu prípadné
nové informácie pridávať, či tie existujúce korigovať. Rozhodne si nemyslíme, že náš výskum už 
dokázal pokryť všetky čiastkové problémy, spojené s osídlením a osídľovaním tohto územia, alebo 
že vyriešil každú otázku, ktorú si bádateľ môže položiť v súvislosti s históriou tunajších sídiel. V 
každom prípade dúfame, že naša práca bude využiteľná (a aj využívaná) ako spoľahlivá pramenná 
báza k ďalšiemu výskumu stredovekej histórie a sídelnej geografie regiónu stredného Poiplia.
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Aba (zanik.)

Pôvod názvu

Neznámy.

Písomná história

V záznamoch z 13. storočia sa objavuje ako samostatné sídlo, situované do polohy medzi Ipeľským 
Predmostím a Tešmákom. Ako majetok (terra) Aba vystupuje v listine z r. 12521, kedy ho od 
jobagiónov hradu Hont s prídomkom (?) de Aba(y) kúpil zvolenský župan Miko. Už ako dedina 
(villa) Oba sa objavuje v metačnej listine z r. 12702, kde jej územie figuruje ako východná hranica 
chotára Tešmáku. V listine z r. 12903 o delení majetku medzi predkami rodu Balaša sa opäť spomína
ako Aba.

Posledná písomná zmienka pochádza z listiny z r. 13474, kedy sa o tunajšie pozemky s kráľom 
sporil syn komesa Bitera z Modrého Kameňa. Majetok v blízkosti Ip. Predmostia sa tu označuje ako
“vyľudnená zem” (terra habitatoribus destituta) Abba. Dá sa predpokladať, že sídlo zaniklo počas 
obdobia feudálnej anarchie a vojen s oligarchami, neskôr už nebolo dosídlené a napokon 
prirodzeným spôsobom zaniklo. Pokiaľ ide o jeho polohu, je tu aj možnosť, že ležalo nie na 
pravom, ale na ľavom brehu Ipľa, teda na území dnešného Maďarska – to však bez poznania 
priebehu pôvodného koryta Ipľa, prípadne bez archeologického výskumu nie je možné určiť.

1 MNL OL DL 65695
2 MNL OL DL 713
3 MNL OL DL 65720
4 MNL OL DL 65753
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Balog nad Ipľom

Najstaršie osídlenie

V chotári obce sa našli predmety, svedčiace o prítomnosti ľudu bukovohorskej kultúry z neolitu, z 
neskorších dôb aj keramika želiezovského a lengyelského typu, predmety z doby bronzovej, a 
urnové polia, patriace k pilinskej kultúre. Stála tu osada ľudu s kanelovanou kultúrou, neskôr i 
sídliská z doby rímskej, veľkomoravskej a poveľkomoravskej5.

Pôvod názvu

Podľa starších prác jazykovedcov ide o názov maďarského pôvodu6 (vo význame ľavý), avšak 
najnovšia teória7 zmieňuje možnosť utvorenia zo starého slovanského názvu pre divoko rastúci pýr 
(plh, plg) zmenou z plg na blg a následným pomaďarčením.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12328, a podľa nej patrilo sídlo (už v tej dobe dedina) kráľovi 
Ondrejovi II., ktorý ho začlenil do svojho zvolenského panstva s tým, že tunajší cirkevný desiatok 
patril ostrihomskej kapitule. Časť územia ale patrila šľachticom menami Feldrik a Raslo, ktorí ju v 
r. 12549 predali Gregorovi zo Sečianok a jeho príbuzným. Ďalšie listiny z r. 125710, 129411, a 132412,
ktoré uvádza Györffy, sú prinajmenej sporné. 

O Balog z tunajšieho regiónu sa už s istotou jedná v prípade záznamu z r. 132913, kedy sa pri 
reambulácii hraníc majetku Kalade ako susedia spomínajú obyvatelia a oficiáli hontianskeho 
župana z dediny Balog, čiže šlo naďalej o kráľovský majetok. Tunajším obyvateľom bolo o rok 
neskôr14 zakázané využívať majetky patriace ku Kalade. Sídlo sa spomína aj v súpise pápežských 
desiatkov z r. 1332–3715, kde vystupuje kňaz Gregor z kostola sv. Mikuláša. Podľa architektúry 
kostola je však zrejmé, že bol postavený najneskôr v druhej polovici 13. st.16, takže je určite starší 
ako tento prvý písomný záznam o ňom.

5 Bialeková, Pramene II, s. 142
6 Stanislav, SjvS I, s. 82
7 Krajčovič, Lexika, In: KS, 3/2007, s. 155
8 MNL OL DF 237412
9 MNL OL DL 391
10 MNL OL DL 65699. Podľa tejto listiny sa poddaní z Turca a Liptova presťahovali na kráľovské majetky Bolug a 

Zequi, a kráľ im listinou objasnil ich povinnosti. Györffyho lokalizácia tohto majetku Bolug je však sporná – 
jediným vodítkom je veta „ Zequi a Bolug, ktoré patria pod Coroch“ (Zequi... et Bolug, que sunt sub Coroch), 
miesto s názvom Coroch však v našom regióne nepoznáme. M. Kučera Coroch stotožňuje s hradom Krušovce pri 
Topoľčanoch. KUČERA, Matúš. State a články k slovenskému stredoveku. Bratislava, 2012, s. 250.

11 MNL OL DL 1399. Pri istej transakcii sa tu spomína lektor budínskej kapituly Ladislav, syn Damu de Bolug, avšak 
len z prídomku je nemožné určiť lokalizáciu tohto sídla. Naviac, listina je podľa všetkého falzifikátom z neskorších 
storočí.

12 MNL OL DL 2241. Tu si istý majetok Bolug rozdelili synovia šľachtica z Topoľčianok, tento aj predchádzajúci 
záznam však spochybňuje samotný Györffy.

13 MNL OL DF 248268
14 MNL OL DF 248183
15 Sedlák, MVS I, s. 27, č. 44
16 HARMINC, Ivan (et. al.). Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava, 1967, s. 29.
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V r. 135117 sa sídlo a sem vedúca cesta spomínajú pri metácii chotára Dolnej Vinice. Pre históriu 
obce sú dôležité dve listiny z r. 137518, na základe ktorých získal Levkeš de Ozlar, uvedený ako 
kráľovský rytier, od kráľa výmenou za majetky vo Zvolenskej stolici dedinu Balog v Honte. V 
ďalšej listine z tohože roku19, potvrdzujúcej jeho práva, sa ako súčasť donácie spomínajú tak 
tamojší poddaní, ako aj kráľovský les, čo vysvetľuje staršie zaradenie do zvolenského lesného 
panstva. Rod de Ozlar pochádzal z Oslár, sídla, ktoré existovalo na území dnešného V. Krtíša a M. 
Kameňa. Potomkovia Levkeša sa s pôvodným prídomkom spomínajú až do r. 141620, ale medzitým 
sa natrvalo presťahovali na nové majetky a založili nový rod s prídomkom de Bolug, s ktorým sa v 
r. 138621 po prvýkrát spomína Levkešov syn Peter. 

V r. 1388-8922 sa názov sídla opäť objavuje pri spore o Kalade, ktorý pokračoval prakticky až do 
začiatku 16. storočia, pričom Balog sa v ňom ako susedný majetok spomína často. V r. 140023 sa 
vykonala reambulácia hraníc medzi Balogom a susedným sídlom Vezche (Ipolyvecze), kde sa 
spomína cesta medzi oboma sídlami, ako aj akési miesto s rybárskymi sieťami. V r. 141324 odkázal 
Ladislav zo Sečian vo svojom testamente dva mladé kone v prospech kostola sv. Mikuláša. V r. 
142325 sa spomína spor o chotárne hranice medzi Balogom, Sečiankami a V. Vsou n. Ipľom, a ešte v
tomže roku26 sa uskutočnila reambulácia, vykonaná na základe informácií od jednotlivých 
majiteľov, keďže staršia metačná listina neexistovala.

V r. 144827 tu zemania z Vinice prepadli a uštvali istého poddaného šahanského konventu. Okolo r. 
145428 Balogyovci zabrali susedný Inánč, a spor oň pokračoval minimálne do r. 148129. V r. 146930 
sa spomína spor v rámci rodiny o rodové majetky, ku ktorým okrem Balogu patrili aj 
Eghazaskewrthes (dnes V. Krtíš) a Saap (dnes Nógrádsáp). Od r. 148231 mali Balogyovci majetky aj
v neďalekom Hrušove. V r. 148632 sa pri ďalšej metácii Vinice spomína sídlo aj cesta z Balogu do 
Leklinca. V r. 149533 sa rodina sporila o podiel na miestnej zemianskej kúrii. V r. 150334 zeman z 
Inánča obvinil Balogyovcov zo zabitia svojho bratranca na ceste medzi oboma sídlami. V r. 150435 
dal Cherubín z Balogu jednu tunajšiu poddanskú usadlosť do zálohu príbuznému, okolo r. 150536 
dal Gregor 6 usadlostí a časť mlyna na Ipli do zálohu Jánovi, v r. 150837 dal Cherubín ďalšie tri 
usadlosti, s poddanými Petrom Veľkým a Blažejom Končíkom, svojmu švagrovi Valentínovi 
Husárovi. Balogyovci a Husárovci sídlo spolu vlastnili prakticky až do zániku Rakúsko-Uhorska.

17 MNL OL DF 283889
18 MNL OL DL 41990
19 MNL OL DF 243822
20 MNL OL DF 243938
21 MNL OL DL 67548
22 MNL OL DF 248205, 248274 a i.
23 MNL OL DF 243885
24 MNL OL DF 266765
25 MNL OL DL 67975
26 MNL OL DF 261411
27 MNL OL DL 14178
28 MNL OL DL 69309
29 MNL OL DL 69509
30 MNL OL DL 74509
31 MNL OL DF 205706
32 MNL OL DL 99746
33 MNL OL DL 74542
34 MNL OL DL 90505
35 MNL OL DF 206796, s. 138
36 MNL OL DF 206796, s. 135
37 MNL OL DF 244215
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V r. 151438 mal časť dediny v zálohu Pavol z Kolár. V r. 151639 si Balogyovci rozdelili časť chotára 
obce, pričom sa tu uvádzajú chotárne názvy lesov Olthylalmas, Naghzeg, Kyszeg, Zyggeth, 
Harazth, Kethgathkwzy, a lúky Despolrethe. V tomže roku40 si Valentín Husár dal potvrdiť 
vlastníctvo štyroch darovaných usadlostí. V r. 152041 dali Balogyovci časť tunajších majetkov do 
zálohu trom Pavlom - bzovíckemu prepoštovi, Pavlovi z Kolár, a Pavlovi z Inánča. V r. 152442 dal 
Cherubín do zálohu polovicu usadlosti s poddanými Matejom Folnaďom a Bricciom Kakašom 
vdove po Gregorovi. Gašpar v tomže roku43 vymenil tunajší podiel brata Františka s Pavlom z Kolár
za podiel v Horši (okr. LV), proti čomu protestovali iní príbuzní44.

Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 154945 patrila obec zemanom. V r. 159846 
protestovali dcéry Mikuláša Balogyho proti zaberaniu majetkov svojimi bratmi. V r. 161547 dostal 
majetky v Balogu za verné služby korune istý Demeter Tibot, v r. 164448 pripadla časť majetkov 
Šóšovcov a Balogyovcov - vrátane viničného vrchu - ostrihomskej kapitule. Od r. 166049 sa tunajšie 
spustnuté majetky spomínajú v súpisoch divínskeho panstva Balašovcov. Súpis z r. 167150 uvádza 
panovníkom za zradu zhabané bývalé majetky Gašpara Balogyho. Obsahuje aj mená hláv rodín z 
ôsmych osídlených a štyroch opustených usadlostí, s priezviskami: Terek, Ďurac, Ďurak, Leštár, 
Lacko, Kocio, Ďemeš a Molnár. Balašovské majetky pripadli v r. 168951 rodu Koháry. 

Korabinsky označuje dedinu za slovenskú, Vályi zasa uvádza, že v jeho časoch sa delila na Horný a 
Dolný Balog. Borovszky okrem Balogyovcov a Husárovcov uvádza majetok Ladislava 
Sentkirályho. Spomína aj hospodárstvo Aladára Husára, ktorý dal v dedine postaviť klasicistickú 
kúriu, časom však prestavanú. V polovici 19. storočia bol v obci pivovar. Baločania boli v okolí 
známi chovom registrovaných švajčiarskych druhov dobytka, a pestovalo sa tu hlavne konope a 
zelenina.

38 MNL OL DF 244236
39 MNL OL DF 244254
40 MNL OL DF 244253
41 MNL OL DF 244285
42 MNL OL DF 244291
43 MNL OL DF 244297
44 MNL OL DF 244295
45 Maksay, s. 371
46   Palásthy II, s. 318, č. 360
47 MNL OL A 57 - 06 - 0210
48 MNL OL A 57 - 09 - 0432
49 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
50 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 153. - No. 021.
51 MNL OL A 57 - 20 - 0026
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Bátorová

Najstaršie osídlenie

Na dolnom konci dediny sa našla ranostredoveká keramika, a lokalizované bolo aj sídlisko z 9.-12. 
storočia52.

Pôvod názvu

Podľa ústnej tradície vtedajší zemepáni pozvali z Oravy a z Trenčína bojovných Slovákov, aby 
bránili územie medzi Opatovskou Novou Vsou a Nenincami pred Turkami. Obec tak vraj svoje 
meno Bátorfalu dostala z dôvodu, že títo osadníci boli smelí (bátor) a úspešne odrážali útoky 
nepriateľa. Skutočnosť je však prozaickejšia – obec dostala meno po svojom vlastníkovi (viď 
nižšie).

Písomná história

Pri určovaní etymológie názvu obce, ako aj prvej písomnej zmienky, sa niektoré pramene 
odvolávajú na listinu z r. 127753, v ktorej sa spomína Bátor z Neniniec (Batur de Nene), ktorého 
majetok ležal v susedstve Záhoriec. Tento Bátor bol synom Vacika, ktorý spolu s bratmi získal od 
kráľa v r. 124354 okrem iných majetkov v regióne aj Nenince. Neninský chotár v tej dobe siahal až 
po Opatovce (Op. N. Ves), a územie dnešnej Bátorovej tak bolo jeho súčasťou, ktorú pri neskoršom 
delení získal Bátor a jeho potomkovia. Pravda, v tej dobe sa ešte nazývalo Neney – takto sa uvádza 
v listine z r. 135855 ako susediaci majetok pri predaji majetkov v Opatovciach.

Vieme, že Bátor mal syna Jakuba, avšak ďalšie mená v tejto línií nepoznáme. Môžeme však 
doložiť, že tento majetok zostal v rukách Vacikovych potomkov - v r. 140556 sa totiž riešil spor 
ohľadom zálohového dlhu na štyri poddanské usadlosti z majetku Nenince, ktoré dal do zálohu istý 
Jakub Bátor. Tento síce nepochádzal priamo z Bátorovej línie, ale bol pravnukom Bátorovho brata 
Chrabora. V r. 140957 došlo k dohode v dlhom spore o hraničný majetok medzi D. Nenincami a 
Opatovcami. Jeho horná polovica pripadla práve Jakubovi, a stala sa základom chotára Bátorovej; 
dolnú polovicu si udržali zemania z Kolár a M. Čalomije.

S týmto Jakubom sa spája aj prvá konkrétna písomná zmienka pod dnešným názvom - v listine z r. 
141258 o predaji D. Lomu figuruje s prídomkom de Bathorfalua. Nový názov sídla Batorfalwa sa v 
prameňoch objavuje v r. 141359, kedy bol Jakubov zálohový dlh na tento majetok voči zemanovi z 
Čiech vyplatený Pavlom z Kolár. Zaujímavý je záznam v listine z r. 141860, kde sa riešilo dedičské 
poradie členov rodu Kolárskych na rodové majetky. Bátorová sa tu uvádza ako „iné Opatovce, či 
Nenince, ktoré sa teraz nazývajú Bátorová“ (alia Apathy sive Nyenee, quae nunc Bathorfalva), čo 
len potvrdzuje, že staršiu históriu tohto sídla musíme hľadať aj pod inými názvami.

52 Bialeková, Pramene II, s. 143
53 MNL OL DL 65712
54 MNL OL DL 43156
55 MNL OL DL 69402
56 MNL OL DF 281849
57 MNL OL DL 69350
58 MNL OL DL 90609
59 MNL OL DL 69371
60 MNL OL DL 10717
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Zaujímavý prípad výmeny majetkov sa spomína v r. 142161 – Jakub Bátor vymenil svoju časť 
Bátorovej s Pavlom z Kolár za majetok Tepe v Biharskej stolici, avšak kvôli nárokom iných dedičov
bol nútený sa ho vzdať, a tak mu ho Pavol zamenil za majetok Kenderes v Hevešskej stolici. Ešte v 
tomže roku dal Pavol Bátorovú do zálohu šľachticom zo Sečan, hoci v nasledujúcom roku bol 
schopný dlh vyrovnať62. V tomže roku63 Jakub a jeho syn Juraj definitívne predali časť majetku 
Pavlovi, ktorý požiadal aj o reambuláciu hraníc64. Podľa tejto je zrejmé, že poloha sídla 
zodpovedala polohe dnešnej obce – ako susedné majetky sa uvádzajú: časť Neniniec patriaca 
Dačovcom, Sklabiná, Peserany, Záhorce a Opatovce. Viedli sem aj cesty zo Sklabinej, Podlužan a 
poľná cesta zo Záhoriec. 

V r. 142365 sa uvádza spor o vyššie spomenutý majetok Kenderes medzi Pavlovym synom 
Ladislavom, a Jakubom (už s prídomkom de Kelenyen, čiže Kleňanský) i jeho príbuzným Bricciom.
Názov obce a zemiansky prídomok sa tu objavujú vo forme Bathornyenye (Bátorove Nenince). V r. 
142666 sa spomínajú spory medzi Kolárskymi a Dačovcami o akýsi dobytok, pričom sa tu 
stretávame aj s menom poddaného Kolárskych, Benediktom Veľkým. V r. 142767 dala Jakubova 
vdova dokumenty k tomuto majetku do cudzích rúk. Ďalší spor medzi príbuznými Jakuba Bátora a 
zemanmi z Kolár ohľadom zámeny majetkov sa riešil v r. 143868. Z r. 145269 poznáme ďalšie dve 
mená poddaných - Peter Balik a Blažej Palik. Listina z r. 145870 rieši spor o nárok dievčenskej 
štvrťky medzi Kolárskymi a zemanmi z Kenderesa, ktorých rodiny boli v tom čase v príbuzenskom 
vzťahu. 

Podľa listiny z r. 147371 mal Bátorovú a ďalšie majetky v držbe spomínaný Briccius, po ktorom ich 
zdedili Šimon z Kolár a Blažej z Kenderesa. O rok neskôr72 ich Blažej získal vyplatením 
Šimonovho zálohového dlhu. V r. 147673 sa s prídomkom de Bathorfalwa spomína istý Ambróz. V r.
148074 sa Kolárski a Kenderesovci opäť sporili, ale v r. 148375 spor vyriešili vzájomnou dohodou 
skrz zálohovanie. Ďalšia reambulácia hraníc pre potreby zemanov z Kolár sa uvádza v bližšie 
nedatovanej listine z konca 15. storočia76. V r. 151677 sa časť sídla spomína ako dedičný majetok 
Vavrinca Luku. V r. 151778 sa uvádzajú mená dvoch tunajších poddaných Pavla z Kolár – Ján Bela a
Gregor Čáky (u Bakácsa ako Čery).

V r. 154179 obdržali potomkovia Kolárskych novú donáciu na všetky dovtedy vlastnené majetky. 
Ďalším dostupným prameňom je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 154980, kde sa Bathorffalwa 

61 MNL OL DF 205836
62 MNL OL DL 69413
63 MNL OL DL 69414
64 MNL OL DL 69420
65 MNL OL DL 69292, 69422
66 MNL OL DL 69436
67 MNL OL DL 69442
68 MNL OL DF 282010
69 Listina nedostupná, prebraté podľa Bakácsa.
70 MNL OL DL 44870
71 MNL OL DL 90619
72 MNL OL DL 17545
73 MNL OL DL 65956
74 MNL OL DL 69508
75 MNL OL DL 45969, 69512, 99741
76 MNL OL DF 206796, s. 113
77 MNL OL DF 205523
78 MNL OL DL 69557
79 MNL OL A 57 - 02 - 0017
80 Maksay, s. 372
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uvádza ako zemiansky majetok. V r. 156081 vyrovnal Benedikt z Plášťoviec, manžel Anny, dcéry 
Pavla z Kolár, nároky Anninej sestry Marty, a v r. 156782 jeho syn Benedikt získal podiely svojho 
brata Jána. V r. 157183 odstúpil Ján z V. Oponíc (okr. TO), ktorého matkou bola Elena z Kolár, svoje
podiely Benediktovi. V r. 157984 sa Benedikt rozdelil o majetky so svojim bratom Jozefom. V r. 
1588-8985 mala tieto majetky v držbe Benediktova dcéra Anna, zastupujúca nedospelého brata 
Jozefa. V r. 159686 Anna protestovala ohľadom výberu desiatkov. V r. 162287 dal Mikuláš Palášty 
svoj majetok do zálohu Štefanovi Litašymu.

V r. 166288 sa Bátorová dostala do rúk Juraja Ilešházyho, kráľovského stolníka a trenčiansko-
liptovského župana. Korabinsky spomína majetky rodu Kubíny, a tiež pestovanie tabaku, vína a 
kukurice. Vályi pridáva tunajšie majetky rodov Koháry a Balogy; Borovszky ešte aj rody Tihány, 
Blaškovič a Egry. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, a tiež chovom 
dobytka a ošípaných.

81    Palásthy II, s. 78, č. 89
82 Tamže, s. 109, č. 122
83 Tamže, s. 132, č. 151
84 Tamže, s. 198, č. 203
85 Tamže, s. 275, č. 291; s. 279, č. 297; s. 280, č. 299
86 Tamže, s. 304, č. 335
87 Tamže, s. 419, č. 491
88 MNL OL A 57 - 10 - 0394
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Beluja (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

V blízkosti dnešného sídla Beluja sa nachádzala osada ľudu kyjatickej kultúry89.

Pôvod názvu

Neznámy (azda od základu biely).

Písomná história

Jediná písomná zmienka o samostatnom sídle Belw sa nachádza v listine z r. 134290, kde sa uvádza 
ako majetok hradu Litava, ktorý kráľ Karol odobral príbuzným Hont-Poznanovcov z rodu de 
Dobrakuta. Podľa mapy 1. vojenského mapovania tu stál majer, na mape druhého a tretieho sa 
uvádza pod menami Puszta Beleh a Belej-pusztatina. Dnes sa tu ešte nachádza niekoľko obývaných 
hospodárskych usadlostí. Osada patrí do katastra obce Čelovce.

89 Beljak, Poiplie, s. 22
90 MNL OL DL 3469
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Brusník

Pôvod názvu

Názov odvodený zo základu brúsiť, podľa jazykovedcov91 konkrétne od brúsenia kameňov na 
stavbu príbytkov. Matej Bel uvádza dve ľudové etymológie názvu obce – z maď. bór (víno) a 
slovenského brusz (brúsiť), čo mala potvrdzovať aj existencia tunajšieho kameňolomu.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 132792, kde sa spomína ako hraničný majetok pri metácii 
chotára susedných Chrťan. Podľa tejto metácie bol tento majetok riekou Ztrigua (dnes Tisovník) 
rozdelený na dve polovice, pričom západnú časť mal v držbe Peter, syn Bitera z Modrého Kameňa; 
a východná patrila sedmohradskému vojvodovi Tomášovi zo Sečan. Táto časť pôvodne patrila rodu 
Strehovských, avšak kráľ ju za zradu zhabal a dal Tomášovi, na ktorého popud sa nová metácia 
vykonala. Potomkovia rodu Strehovských sa v r. 137493 so Sečanskými o túto východnú časť 
sporili. V r. 137794 sa zasa spomína zosnulý Juraj de Boroznuk, ktorého dcéra Elena vrátila jeho 
majetky (západnú časť) príbuzným, pánom Modrého Kameňa. Spor o východnú časť sa urovnal v r.
139395, kedy kňaz Peter, posledný známy zástupca rodu Strehovských, odstúpil Borosnok a ďalšie 
majetky Tomášovym vnukom Frankovi a Šimonovi výmenou za farnosť v ich mestečku Gyöngyös.

Ďalšie správy o sídle máme až z polovice 15. storočia. Listina z r. 144696 pojednáva o sťažnosti 
skupiny zemanov, vedenej Jánom z Mohory, vznesenej voči Balašovcom z M. Kameňa, ktorí vraj 
neoprávnene obsadili množstvo ich majetkov, medzi ktorými sa spomína aj Boroznok. Tá istá 
skupina zemanov v r. 145197 uzavrela dohodu, podľa ktorej mal byť Brusník v prípade úspechu v 
inom spore rozdelený na polovicu. V r. 145698 sa sídlo spomína medzi majetkami, ktoré dal 
Ladislav zo Sečian do zálohu svojim zaťom Albertovi z Lučenca a Michalovi Orságovi de Gwth, a 
v tomže roku99 boli tento a iné majetky prepísané na Ladislavove dcéry. Obaja zaťovia museli v r. 
1457100 svoj nárok brániť proti ďalšej Ladislavovej dedičke Kataríne de Lyndwa, ktorá v r. 1460101 
protestovala proti ich pokusu tieto majetky rozpredať medzi okolitých menších zemanov. Napriek 
tomu tu už v r. 1486102 mali majetky aj zemania z Ľuboriečky, ktorí žiadali zákaz ich využívania pre
rod de Gwth a ich poddaných.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 1549103 sa objavuje vo forme Boroznook, pričom 
vlastníkmi boli rody Balaša, Lošoncy a Vidfy. Osmanský súpis z r. 1554104 uvádza 8 domácností s 
priezviskami: Čontój, Ištóč, Korčok, Andraško, Akloš a Fekiač. Pod názvom Broznok sa spomína v 
súpise z r. 1582105, kedy bol majiteľom Žigmund Balaša a richtárom Krištof Volak. Mená ďalších 

91 Krajčovič, Lexika, In: KS, 6/2007, s. 337
92 MNL OL DL 2420
93 MNL OL DL 41961
94 MNL OL DL 65791
95 MNL OL DF 248668
96 MNL OL DL 13922
97 MNL OL DL 64366
98 MNL OL DL 15105
99 MNL OL DL 59469
100 MNL OL DL 64771
101 MNL OL DL 15440, 15444
102 MOL DL 46039
103 Maksay, s. 501
104 Vass, s. 68
105 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
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poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia106 – konkrétne sú to Tomáš Lašan, Leonard 
Andrášky, Martin Šuľa a Ján Volak. V r. 1597107 si stoličné orgány predvolali tunajšieho poddaného 
Vidfyovcov menom Anton Bíneš. V súpise modrokamenského panstva z r. 1605108 sa uvádzajú 3 
priezviská: Lašan, Bíly a Baláž. V r. 1615109 dostal donáciu na tunajšie majetky istý Demeter Tibot. 
Majetky rodu Vidfy získal v r. 1629110 do zálohu Žigmund Baratnaky.

Tri domácnosti a dvoch želiarov narátal súpis divínskeho panstva v r. 1660111, s priezviskami 
Križko, Sokol, Hartík a Masarovský. O rok neskôr112 donačná listina spomína prechod tunajších 
majetkov z rúk rodu Šóš k rodu Gécy. Časť divínskeho panstva v r. 1684113 pripadla rodu Zičy. V r. 
1685114 patrila časť obce hradnému panstvu Šomoška – uvádzajú sa mená poddaných Fojr, Kóc a 
Lašan. V r. 1690115 získal Gécyovské majetky Ján Boršický, a od neho prešli donáciami v r. 1693116 
a 1695117 do rúk rodu Záturecký. Ešte jeden pozdný súpis z r. 1723118 uvádza priezviská Ďurák, 
Varga, Antal, Baláž, Lašan a Lenhard; a podľa ďalšej donačnej listiny z r. 1726119 patrila časť sídla 
do haličského panstva Forgáčovcov. Podľa Borovszkeho tu v r. 1770 mali majetky rody Balaša, 
Zičy, Majtény a Radvány, v r. 1826 aj Madáčovci.

106 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
107 Oborni, NVJ 68
108 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
109 MNL OL A 57 - 06 - 0210
110 Sugár, s. 47-48 , č. 78-79
111 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
112 MNL OL A 57 - 10 - 0403 / a
113 MNL OL A 57 - 18 - 0404
114 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 051. 
115 MNL OL A 57 - 21 - 0045
116 MNL OL A 57 - 23 - 0224 / a
117 MNL OL A 57 - 23 - 0224
118 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 051 / b.
119 MNL OL A 57 - 35 - 0194
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Bušince

Pôvod názvu

Staršie jazykovedné diela120 naznačujú, že mohlo ísť o názov odvodený od osobného mena, avšak 
podľa novších názorov121 ide o odvodenie od slovesa búšiť, so zdôvodnením o pôde ničenej 
búšením záplav.

Písomná história

Prvá zmienka o sídle pochádza z polovice 13. storočia122, kedy kráľ daroval majetky Zlievce a 
Rendov ostrihomskému kustódovi Mikulášovi. V susedstve majetku Rendov sa uvádza zem Busa 
vo vlastníctve Martina, syna šľachtica menom Zewere, v neskoršom potvrdení z r. 1248123 
zapísaného ako Zuere. J. Stanislav sa domnieva, že ide o prepis mena Zver/Zviera124, čo by 
naznačovalo existenciu šľachty slovenského pôvodu. V r. 1252125 Martin vymenil svoje majetky 
Busan a Ludan (Ludányhalászi) s kráľom za majetok v komitáte Boršod, a kráľ tieto potom daroval 
zvolenskému županovi Mikovi. V r. 1283126 sa pri transakcii okolo majetku Lopus Reu uvádza, že 
tento susedil s dedinou (villa) Busaad. Ešte stále ako majetok komesa Mika sa Bussa spomína pri 
metácii chotára Zlievec v listine z r. 1300127. To je však na viac ako jedno storočie všetko – 
jednoduché potvrdenie prvotnej donačnej listiny kráľom Karolom v r. 1323 žiadne nové informácie 
neprináša. Sporný je aj údaj o farnosti Crursa v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-37, ktorý 
býva stotožňovaný s Bušincami, hoci sa slovný základ v oboch prípadoch očividne líší128.

V r. 1402129 získala časť Bušiniec ako pozostalosť po svojom otcovi Ladislavovi z Lučenca súdnou 
cestou Katarína, manželka šľachtica z Pásztó. Súčasťou tohto majetku bol aj trojkolesový mlyn na 
Ipli, pričom tento fakt na žiadosť Kataríny potvrdili v r. 1405130 aj stoličné autority. V tomže roku131 
sa sídlo uvádza ako miesto, kde sa malo uskutočniť súdne pojednávanie a kam bol predvolaný Ján z
Lučenca, a v r. 1415132 dokonca ako trhové miesto, čo dosvedčuje jeho zvýšený význam minimálne
v rámci Novohradskej stolice. 

V listinách z r. 1428133 a 1430134 sa opäť stretávame s Katarínou, v tej dobe už vdovou po Jurajovi, 
synovi palatína Leštáka z Jelšavy, ktorá mala v Bušinciach svoje sídlo. Táto rodina bola v spore s 
ďarmotskými Balašovcami o neoprávnené zaberanie a využívanie majetkov v Ludányhalászi, čo 
preverovali novohradskí slúžni, avšak v r. 1430 sa už spomína ako zosnulá, a tieto majetky zabrali 
jej príbuzní z Lučenca. Od nich sa časť Bušiniec v r. 1437135 snažila získať iná Katarína, vdova po 
zemanovi z rodu de Azzunfalwa (dnes Ostffyasszonyfa). Kontinuitu vlastníctva v spomenutom 

120 Stanislav, SjvS I, s. 301
121 Krajčovič, Lexika, In: KS, 6/2007, s. 342
122 MNL OL DF 248300
123 MNL OL DF 237955
124 Stanislav, SJvS I, s. 301
125 MNL OL DL 65696
126 MNL OL DL 65717
127 MNL OL DL 65730
128 Sedlák, MVS I, s. 105, č. 625. Podľa Györffyho interpretácie tu ide o obec Kutasó v maďarskej časti Novohradu.
129 MNL OL DL 43634
130 MNL OL DL 86638
131 MNL OL DL 9093
132 MNL OL DL 75411
133 MNL OL DL 39153
134 MNL OL DL 39155
135 MNL OL DL 86355
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„hluchom období“ nám ozrejmuje poznámka na rube, ktorá hovorí, že tento majetok do rodu 
Lučenských priniesla Katarínina stará matka Anič, dcéra Mikuláša, syna Bitera z Modrého Kameňa.

V r. 1447136 sa spomína istý obyvateľ Bušiniec menom Peter Madáč (azda predok strehovského 
rodu Madáčovcov), ktorý bol v spore so zemanom z Ľuboriečky. Podľa listiny z r. 1453137 tu mali 
svojich poddaných Ladislav z Lučenca a Juraj Gróf z Pezinka. V r. 1467138 kráľ za účasť v 
sedmohradskom povstaní odobral Lučenským hrad Divín aj s príslušnými majetkami, medzi 
ktorými sa spomína časť Bušiniec, a daroval ich synom palatína Michala Orsága de Guth. Niektoré 
menšie časti tohto majetku už ale patrili iným zemanom, ktorí v r. 1469139 podali protesty – napr. v 
Bušinciach mali podiely rody de Ramacha a Balašovci z Ďarmot. 

Rod Grófovcov z Pezinka svoj podiel v r. 1473140 predal Jánovi Ungorovi de Nadasd za 250 zlatých 
florénov. Ján Ungor už o dva mesiace neskôr141 dostal od kráľa všetky majetky, ktoré predtým 
patrili Michalovi z Lučenca, ktorý túto donáciu sám odobril. V r. 1502142 tieto majetky jeho synom a
Michalovi zo Szobu potvrdil nový kráľ Vladislav II. V r. 1505143 daroval syn Ján Bušince a ďalšie 
majetky svojej manželke Dorote, pričom sa spomína tunajšia zemianska kúria. V r. 1510144 si svoj 
podiel dal potvrdiť Michal zo Szobu. Obšírnejšie vysvetlenie rodových vzťahov ponúka listina z r. 
1512145 – spomenutý Michal a zosnulý Ján Ungor boli adoptívnymi bratmi, a Michal pre Jánovu 
dcéru Katarínu zabezpečil sobáš s Balašovcami, pričom jej veno pozostávalo z pôvodných 
Ungorovských majetkov v divínskom panstve, vrátane Bušiniec. Katarína však napokon zomrela 
bezdetná, a hrad Divín aj s majetkom Bwssa kráľ v r. 1535146 daroval ostrihomskému arcibiskupovi 
Pavlovi de Warda. 

Je zaujímavé, že sídlo sa nespomína v inak podrobnom portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 
1549. V osmanskom súpise z r. 1554147 však figuruje viac ako 60 mužských mien, hoci daň sa 
platila len z desiatich domácností, takže možno predpokladať, že šlo o pomerne veľké hospodárstva.
Priezviská vtedajších obyvateľov boli: Kiš-Jánoš, Beňa, Bán, Márton, Šuta, Kasa, Ďurka, Naď, 
Šánta, Pereš, Jakša, Kántor, Luča, Černík, Šéréš a Ferenč. V r. 1599148 sa spomína šetrenie 
stoličných úradov ohľadom tunajšieho mlyna Kismalom (Malý mlyn), ktorého názov naznačuje, že 
sídlo malo aspoň dva mlyny. V r. 1600149 žiadal rod Kéry zákaz vnikania na svoje majetky pre 
obyvateľov susedných obcí, vrátane Bušiniec. V r. 1601150 bolo nariadené zníženie odvodov pre 
obce, ktoré platili daň Turkom, s výnimkou štyroch, medzi ktoré patrili i Bušince – dôvod tejto 
výnimky však nepoznáme. V testamente Anny Čerepy z tohože roku151 sa dozvedáme, že svoje 
majetky, medzi ktorými je aj Bwsa, odkázala manželovi a synovi z rodu Vámošy. Súpis desiatkov 
hradu Drégely z r. 1616152 zmieňuje medzi majetkami “okupovanými” Forgáčovcami aj Bušince.

136 MNL OL DL 44472
137 MNL OL DF 268682
138 MNL OL DL 16585
139 MNL OL DL 16805
140 MNL OL DL 17422
141 MNL OL DL 36393
142 MNL OL DL 16167
143 MNL OL DL 73540
144 MNL OL DL 106734
145 MNL OL DL 36404
146 MNL OL A 57 1 303
147 Vass, s. 29
148 Oborni, NVJ 371
149 Oborni, NVJ 408
150 Oborni, NVJ 607
151 Sugár, č. 28, s. 23. Tento majetok bol ale podľa zápisu v Gemerskej stolici, takže nie je jasné, či ide o chybu pri 

lokalizácii (ako to vysvetľuje Sugár) alebo iné rovnomenné sídlo tamže.
152 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 041.
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V r. 1652153 bola na novohradskej kongregácii vznesená požiadavka na reambuláciu hraníc chotárov
V. Zlievec a Bušiniec, ktorá sa ale reálne vykonala až o dva roky neskôr154. Tento dokument je 
zaujímavý aj tým, že podáva podrobnú metáciu chotárnych hraníc – okrem iných sa tu spomínajú 
toponymá Leczni a Czomor (dnes osada Čomor), alebo Bikocz (Bukovec) na hranici s 
dolnostrehovským chotárom. Súpis z r. 1660155 uvádza 17 domácností aj s menami poddaných: Tót, 
Bán, Rigó, Šanta, Varga, Križan, Farkaš, Pástor, Gašpar, Horvát, Kováč a Naď; podľa urbára z r. 
1671156 už Bušince boli centrom rovnomenného dištriktu (officiolatus Bussensis) divínskeho 
panstva Balašovcov. Zmenou vlastníckych pomerov na divínskom panstve tu koncom 17. storočia 
získali majetky aj vplyvné rody Zičy a Koháry157.

Matej Bel väčšinu priestoru venuje príbehu o hrdinstve obrancov protiosmanskej pevnosti, podľa 
všetkého totožnej s lokalitou hrádku na kopci Várhegy. V operáte k prvému voj. mapovaniu sa 
uvádza existencia brodu na Ipli a hustého lesa nad vinicami. Pevnosť spomínajú aj Vályi, Fényes a 
Mocsáry, ktorý ale uvádza, že jej zvyšky a základy stáli neďaleko mlyna pri Ipli, a v r. 1740 boli 
zničené výstavbou domu zemana Mislenického. Borovszky pridáva existenciu starej kúrie, ktorú 
dal postaviť gróf Kálnoky.

V priebehu 18. storočia sa tu konalo niekoľko stoličných zasadnutí (kongregácií), nakoľko 
Novohradská stolica nemala stále sídla. V r. 1740 boli vlastníkmi majetkov v obci rody Zičy, Balaša
a gróf Koháry. V r. 1775 boli v Bušinciach usadené dve cigánske rodiny. V r. 1792 bola postavená 
katolícka škola a byt učiteľa. V r. 1799 boli zemepánmi František Zičy a Pavol Balaša. Začiatkom 
20. storočia bol v Bušinciach už aj mlyn na parný pohon, ktorý patril Antonovi Molnárovi. V 20-
tych rokoch sa v obci postavila sušiareň tabaku. V medzivojnovom období sa začalo s výstavbou 
početných pohraničných opevnení a bunkrov. Obec bola oslobodená 1. januára 1945, a oprava 
poškodených domov a ulíc trvala až do r. 1946. V období r. 1948–1950 bola vybudovaná železničná
trať z Maďarska cez Bušince do Malých Stracín.

153 Tóth, NVJ 1077
154 Tóth, NVJ 1293
155 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
156 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
157 MNL OL A 57 - 18 - 0404, A 57 - 20 - 0026, A 57 - 22 - 0018
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Čebovce

Najstaršie osídlenie

Svedectvom včasného osídlenia sú neolitické nálezy z lokality Pod Čenke, a eneolitické črepy z 
lokality Červona. V tejto lokalite, ležiacej na sever od obce v údolí potoka Bližnava, bol pri prácach
na odkrývaní kameňolomu objavený súbor železných predmetov, neskoršie známy ako 
Veľkomoravský železný depot z Čeboviec158. Z hľadiska osídlenia dôležitými sú lokality návrší 
Zelený hrad a Zámok, z okolia ktorých pochádzajú nálezy z dôb halštatskej, laténskej aj keltskej. V 
lokalite Zámok sa nachádzajú pozostatky stredovekého hradu s jadrom o veľkosti 90 x 35 metrov, 
ktorého výstavba však mohla byť nedokončená159.

Pôvod názvu

Ľudová etymológia k pomenovaniu obce vychádza zo slova csábítáni (odlákať), a spája ho s 
legendou o odlákaní obyvateľov zo Žitného ostrova na tunajšiu pahorkatinu. Staršia jazykoveda160 
sa domnieva, že ide o názov podľa slovanských osobných mien so základom Čab- alebo Čeb-. 

Písomná história

Pokiaľ ide o existenciu tzv. pôvodnej obce Györgymártonfalva, ktorú uvádzajú niektoré staršie 
maďarské pramene161, žiadna známa listina tento údaj nepotvrdzuje. Prvá skutočná písomná 
zmienka pochádza z r. 1272162, kedy sídlo venovala vdova po komesovi Lampertovi z rodu Hont-
Poznan (a zároveň dcéra Mikuláša, predka rodu Balaša) svojmu synovi Demetrovi, správcovi 
lesného panstva Bereg. V držbe predkov Balašovcov bol tento majetok aj v r. 1323163, kedy ho 
zvolenský župan Donč spolu s ďalšími majetkami výmenou prenechal svojim príbuzným, pánom 
Modrého Kameňa. V tomto období tu už stál kostol Panny Márie, ktorého kňazom bol Peter, 
spomínaný v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-37164. V r. 1338165 sa sídlo uvádza v susedstve 
zaniknutého sídla Lehôtka.

Krátka zmena vlastníckych pomerov nastala v r. 1341166, kedy Balašovci sídlo vymenili za majetky 
Litava, Lackov a Trpín (okr. KA) so svojimi príbuznými, pánmi z Litavy. V r. 1345167 sa však Juraj 
(Balaša) ako sused pri spore o Cerovo uvádza s prídomkom de Chaab, čo naznačuje, že 
pravdepodobne nešlo o odstúpenie celej obce, alebo tá výmena vôbec neprebehla. Veľa otázok 
prináša aj listina z r. 1351, kedy zástupcovia rodu de Seplac (azda Krásno, okr. PE) dali časť 
tunajšieho majetku ako náhradu vena manželky jedného z nich, a hoci táto manželka pochádzala z 
rodu zemanov zo susedných Príbeliec a Uňatína (okr. KA), nie je objasnené, kedy a ako majetky v 
Čebovciach získali oni. Naviac, po ďalších asi 70 rokov sa sídlo v listinách neobjavuje, a tieto 
majetkové pomery tak zostávajú nevyjasnené.

158 Bialeková, Pramene II, s. 143
159 Beljak, Poiplie, s. 18-21
160 Stanislav, SjvS I, s. 300
161  Borovszky spomína, že na úpätí akéhosi kopca György Márton stálo sídlo pôvodných obyvateľov, jeho zdroj pre 

túto informáciu však nepoznáme.
162 MNL OL DL 71347
163 MNL OL DL 65737
164 Sedlák, MVS I, s. 33, č. 83
165 MNL OL DL 25093, 70127
166 MNL OL DL 65752
167 MNL OL DL 41011
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V r. 1423168 a 1424169 sa opäť uvádza ako majetok Balašovcov, ktorí sa sporili so zemanmi z 
Dolných Príbeliec, pričom bolo vo veci svedectva predvolaných 14 nemenovaných poddaných z 
Čeboviec. V r. 1430170 sa pri delení majetku D. Príbeliec spomína cesta, vedúca odtiaľ do Čeboviec. 
V r. 1444171 sa okrajovo spomína Michal, syn Kozmu, kňaz z Čeboviec. V r. 1450172 sa Čebovce 
uvádzajú medzi majetkami, ktoré mali pripadnúť šahanskému kláštoru ako náhrada za škody, ktoré 
na jeho majetkoch spáchal Ladislav Balaša a jeho družina. V r. 1452173 a 1455174 sa v listinách 
objavuje meno ďalšieho tunajšieho kňaza Blažeja, v r. 1458175 sa spomína ešte jeden nemenovaný 
tunajší kňaz.

V r. 1462176 poddaní zemanov z Príbeliec a Kosihoviec neoprávnene skosili lúku na majetku 
Ladislava Balašu v Čebovciach. Ten sa neskôr oženil s vdovou po Damiánovi Horvátovi z hradu 
Čabraď, a v r. 1475177 sa tak sídlo spomína pri delení majetkov tohto hradu medzi vdovou a 
Damiánovym bratom Petrom. Detaily tohto delenia sa špecifikovali o rok neskôr178, pričom 
relevantná listina uvádza 10 obývaných a dve opustené usadlosti, ako aj mená vtedajších 
obyvateľov: Damián Kováč, Ján Pintér, iný Ján Pintér, Tomáš Keleč, Michal Šuter, Matej Preber, 
Michal Prater, Pavol Petéč, Mikuláš Aňuš a Demeter Petéč. V r. 1477179 sa testament Ladislavovej 
manželky Eufrozíny zmieňuje o hotovosti, pripravenej na odkúpenie podielu z tohto majetku.

V r. 1479180 prepadli zemania z rodu de Wezeken neďaleko Príbeliec Juraja Katora a vdovu po 
Antonovi Sekerčem, čebovských poddaných Balašovcov, a z ich voza ukradli prepravované víno. V
tomže roku181 sa tí istí zemania spomínajú ako majitelia 15-tich tunajších usadlostí, naviac ale 
neoprávnene zabrali aj kostol s vežou, časť lesa a mlyn, ktoré patrili Balašovcom, a tento spor sa 
musel riešiť vypočutím a zozbieraním svedectiev veľkého množstva zemanov z okolia. Listina tiež 
uvádza mená štyroch hláv rodín, konkrétne kováča Damiána, Mateja Čomboša, Juraja a Michala 
Kačorovcov, ktorých usadlosti dostal rod de Wezeken do zálohu. Tento spor pokračoval ešte v r. 
1480182, a hoci jeho riešenie nepoznáme, môžeme si ho domyslieť, pretože rod de Wezeken sa už 
neskôr v histórií obce nespomína.

Podľa Bakácsa sa v r. 1492183 sa ako právny zástupca v spore Balašovcov spomína istý Michal de 
Chaab. V r. 1505184 sa traja čebovskí poddaní (richtár Štefan Zaťko, prísažní Benedikt Demján a 
Martin Kačor) zúčastnili delenia majetkov medzi zemanmi z Chrastiniec. Zaujímavý je údaj z r. 
1509185, kedy boli na základe podnetu zemana z rodu Dačo neprávom exkomunikovaní traja 

168 MNL OL DL 65860
169 MNL OL DL 65864
170 MNL OL DL 65941
171 MNL OL DL 63954
172 MNL OL DL 14432
173 Listina nedostupná, prebraté podľa Bakácsa.
174 MNL OL DL 14928
175 MNL OL DF 249283
176 MNL OL DL 15776
177 MNL OL DL 65952
178 MNL OL DL 17754, 65952 
179 MNL OL DL 65957
180 MNL OL DL 65963
181 MNL OL DL 65964
182 MNL OL DL 65966, 65967
183 MNL OL DL 65980. Pravdepodobne ide o chybný prepis, podobne ako v listine z r. 1502 (DL 59915), kde zas s 

týmto prídomkom Bakács uvádza istého Štefana. To je však chybné čítanie zápisu v listine, ktorý v skutočnosti znie 
de Thaab, a vzťahuje sa k zaniknutej obci s podobne znejúcim menom, ale v maďarskom Novohrade (dnes 
Tábipuszta).

184 MNL OL DF 282007
185 MNL OL DL 103092
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čebovskí poddaní (Urban Keče, Imrich Sabó a Anton Čomboš). V r. 1517186 sa spomína miestny 
kňaz Ladislav ako svedok testamentu zemana z rodu de Cherhy (asi Čechy). Ďalší tunajší kňaz 
Adam sa spomína v listine z r. 1523187 pri spore zemanov z Chrastiniec a Plášťoviec.

Testament Ondreja z Plášťoviec z r. 1535188 uvádza, že jeho spovedníkom bol tunajší kňaz Valentín 
z farského kostola Panny Márie. V portálnom súpise z r. 1549189 sa sídlo objavuje ako majetok Jána 
Balašu, a Balašovcom patrilo aj o storočie neskôr190, kedy sa spomína v súpise majetkov divínskeho
panstva. Tento obsahuje aj mená poddaných v 19-tich usadlostiach, s priezviskami: Fabián, Ďorď, 
Déneš, Márton, Varga, Benedek, Borba, Saráz, Matič, Šimon, Máč a Naď, ktoré svedčia o prakticky
homogénnom maďarskom osídlení. Balašovci si tunajšie majetky udržali dlhodobo, hoci podľa 
Borovszkého časť obce patrila v 18. storočí Zičyovcom, a v 20. storočí tu vlastnil pôdu aj Albert 
Šomoďy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a povozníctvom, v prvej 
polovici 20. storočia tu ešte tkali plátno.

186 MNL OL DL 95863
187 MNL OL DL 57950
188 Palásthy II, s. 19, č. 28
189 Maksay, s. 372
190 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
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Čechy (zanik.)

Pôvod názvu

Publikácia k jubileu obce Príbelce191 sa odvoláva na štúdiu B. Varsika, podľa ktorého tu šlo o 
kolonizáciu českými prisťahovalcami v 11. až 12. storočí. Túto domnienku podporujú aj iní 
historici192.

Písomná história

Hoci máme k toponymu Chehy a jeho variáciám dostatočné množstvo stredovekých listín, prevažná
väčšina z nich sa nezmieňuje o sídle, ale spomína len príslušníkov miestneho šľachtického rodu. 
Ten sa po prvýkrát objavuje v listine z r. 1257193 pri metácii Príbeliec, kde ako susedia vystupujú 
Adrián a Uz de Chehy, ktorých pôvod či väzby na iné rody sú nejasné. V r. 1292194 odkúpil 
Adriánov syn Gregor časť územia Príbeliec od tamojšieho zemepána, a v r. 1322195 zasa Gregorov 
syn Adrián zakázal príbelským zemanov tento majetok využívať.

K územnému vývoju sa viaže listina z r. 1340196, ktorou Uzov syn Michal ako veno svojej manželky
Kataríny získal časť Neniniec, ktorá pravdepodobne bola základom pre vznik sídla Dolné Čechy. V 
r. 1369197 sa spomína aj potok Chehy; tenže potok a cesta do Čiech potom aj pri metácii H. Neniniec
v r. 1372198.V r. 1393199 sa už po prvýkrát spomínajú dve rôzne sídla – Felseuchehy a Alsochehy 
(Horné a Dolné Čechy). Je pravdepodobné, že k formálnemu rozdeleniu došlo už dávnejšie pred 
týmto dátumom, a v tejto listine sa takto rozlišujú len preto, že sa tu spomínajú dvaja rôzni 
Štefanovia z rovnakého rodu. Ani v nasledujúcom storočí sa obe sídla v prameňoch prakticky 
nerozlišovali, len zriedkavo a vágne ako alia Chehy (iné Čechy).

Otáznym je aj súvis sídla Čechy s majetkom Čenke, ktorý tamojším zemanom patril najneskôr od r. 
1393-1394200, a ktorý mohol byť súčasťou Dolných Čiech. V r. 1430201 sa pri delení Príbeliec 
spomína kúria príbelských zemanov na hranici s chotárom Čiech, ako aj cesta vedúca sem z D. 
Príbeliec. V r. 1433202 tu poddaní z Čeloviec v akomsi dome (azda hostinci) prepadli a ozbíjali 
familiárov rodu de Kaza.

V tomto období sa miestny zemiansky rod podstatne rozrástol, a keďže sa mnoho krstných mien 
dedilo, je veľmi zložité sledovať príbuzenské vzťahy. Jednotliví členovia sa často spomínali ako 
svedkovia či susedia pri hraničných a majetkových sporoch, ale nezriedka aj ako obžalovaní v 
prípadoch násilností voči poddaným. Mikuláš z Čiech bol v r. 1462-64203 hontianskym 
podžupanom. V r. 1476204 sa tu uvádza majetkový podiel Horvátovcov z hradu Čabraď v rozsahu 
štyroch obývaných a troch opustených usadlostí, s menami poddaných: Jakub Jakubčevič, Michal 

191 KAMASOVÁ, Marta. Príbelce 1244 – 1994: 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1994, s. 6.
192 MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin, 2006, s. 385.
193 MNL OL DF 249092
194 MNL OL DL 69211, 69214
195 MNL OL DL 69202
196 MNL OL DF 244320
197 MNL OL DL 70128
198 MNL OL DL 70129
199 MNL OL DL 65820
200 MNL OL DF 249164
201 MNL OL DL 65941
202 MNL OL DL 89922
203 MNL OL DF 249293, 249295, 249297
204 MNL OL DL 65952
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Pravota, Blažej Maruško a Blažej Pintér. V tomže roku205 sa Pavol z Čiech spomína ako 
ostrihomský kanonik.

Zhruba v tejto dobe sa začínajú obe sídla voči sebe viac vymedzovať, a miestni zemania sa častejšie
uvádzajú s prídomkami de Alsochehy a de Felsewchehy. V r. 1487206 sa Horné Čechy uvádzajú ako 
hraničný majetok Obeckova. Ďalším hontianskym podžupanom bol v období r. 1504-11207 Joachim. 
V r. 1513208 dal František do zálohu časť D. Čiech, konkrétne lúku spomínanú pod názvom Parlag 
Reth. V r. 1524209 sa D. Čechy uvádzajú s alternatívnym názvom Zolganene, pod ktorým sa o pár 
desaťročí skôr210 uvádzal aj majetok Čenke. Zeman z Inánča vtedy predal polovicu tunajšej kúrie a 
opustenú poddanskú usadlosť zemanom z Dvorčan.

O osude oboch sídiel počas osmanskej okupácie chýbajú akékoľvek zmienky. V niekoľkých 
súpisoch z r. 1711-1712211 sa objavujú už len Horné Čechy, uvedené ako dedičný majetok rodov 
Pongrác a Laskáry. Ešte jeden záznam z r. 1719212 uvádza novú kráľovskú donáciu na obe sídla pre 
Jána a Juraja Laskáryovcov, ale tu sú uvedené len ako prédiá, teda šlo už len o malú osadu či majer. 
Vályi a Fényes ju tiež uvádzajú len ako samotu, hoci Fényes uvádza, že tu žilo 15 obyvateľov. 

Dnes už z oboch sídiel nezostalo nič, len ich názov sa zachoval v toponyme Čahovský potok 
(uvedený ako Csechovsky potok na mape 2. VM, Čachovský potok na mape 3. VM). Horné Čechy 
sa pravdepodobne nachádzali na mieste, ktoré vyznačuje mapa 3. VM, a Dolné Čechy ležali v okolí 
sídiel Čenke a Šuľka (prípadne šlo o totožné sídlo).

205 MNL OL DL 17842
206 MNL OL DL 19260
207 MNL OL DF 282007
208 MNL OL DL 69552. Je pravdepodobné, že ide o lokalitu totožnú s dnešným toponymom Na parlagu v chotári 

Čeboviec.
209 MNL OL DL 65655
210 MNL OL DF 206796, s. 232
211 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 048., Fasc. 038. - No. 049., Fasc. 038. - No. 050., Fasc. 069. - No. 013.
212 MNL OL A 57 33 14
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Čeláre

Najstaršie osídlenie

Nálezy črepov z ranostredovekého sídliska datovaného do 9.-10. storočia213.

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda214 predpokladá odvodenie od základu čal- vo význame čaliť, čiže kotviť, čo 
vzhľadom na bezprostrednú blízkosť Ipľa môžeme považovať za vierohodné. Tamže je tiež 
spomenutá možnosť z maď. csal- čiže klamať.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z listiny z r. 1262215, ktorá sa týka sporu o farskú príslušnosť 
majetku Beren (Borsosberény). Medzi prísediacimi – staršími farármi novohradského arcidiakonátu 
– sa objavuje aj meno Peuce de Chalar. V tomto prípade nejde o prídomok, označujúci šľachtický 
rod, avšak sídlo malo aj svoju šľachtu, čo dokladajú nasledovné listiny, týkajúce sa miestneho 
šľachtica Koplona. V dvoch presnejšie nedatovaných listinách z konca 13. storočia216 sa najskôr 
spomína Koplon, syn Ondreja, ktorý dostal pokutu za nedostavenie sa pred súd v spore so synmi 
Michala (jedným z nich bol Marcel). Pravdepodobne súvisiaci je obsah druhej listiny, kde sa 
Koplon sporil s Marcelom de Vosian (Varsány) o majetok v Kirti, ktorý napokon aj získal 
vyplatením kompenzácie desiatich strieborných mariek.

Ďalšie dve listiny síce výslovne nezmieňujú Čeláre, ale je s nimi spojená osoba Koplona. V r. 
1301217 sa pri metácii chotára majetku Peschen (Pöstény) ako hraničné body spomínajú aj tri mlyny
na Ipli, z toho jeden patril komesovi Koplonovi. V listine z r. 1327218 sa spomína spor Mikuláša a 
Jána, synov Koplona, s Botom z Kirte. Z prvej polovice 14. storočia219 máme zo súpisu pápežských 
desiatkov ešte zmienku o existencii miestnej farnosti či kostola (avšak bez uvedenia patrocínia), a 
miestneho kňaza menom Mikuláš, neskôr sa však stopa po sídle stráca a všetko nasvedčuje tomu, že
význam Čelár z nejakého dôvodu upadol, keďže ďalšie listiny sa objavujú až v 15. storočí.

V r. 1436220 sa spomína spor ohľadom časti tunajších majetkov medzi vdovou po Jánovi de Chalard,
zvanom Prepošt, a zemanmi z rodov Uza de Panyth a Liptay de Kysfalud. Ďalší predmoháčsky 
doklad je z r. 1492221, a zachytáva pokračovanie sporu medzi Leonardom Uzom a zástupcami rodu 
Liptay o tri poddanské domácnosti a časť mlyna, v ktorom sa uvádzajú aj mená tunajších 
poddaných: Matej Zoľom, Ján Holec a vdova Banga. Liptayovci podľa predložených dôkazov 
vlastnili tieto majetky minimálne po dve generácie, a ich nároky napokon uznal aj oponent. 
Predposledným známym stredovekým záznamom je kópia listiny z r. 1500222, podľa ktorej časť 
Čelár patrila Antonovi z Cerova, ktorý sa sťažoval, že poddaní zo susednej Kirte, patriacej pánom z 

213 Bialeková, Pramene II, s. 144
214 Stanislav, SjvS I, s. 301
215 MNL OL DF 219425
216 MNL OL DL 60129, 60128
217 MNL OL DL 1617
218 MNL OL DL 58458
219 Sedlák, MVS I, s. 102, č. 602
220 MNL OL DL 12964
221 MNL OL DL 67987
222 MNL OL DF 206796, fol. 305
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Drienčan (okr. RS), neoprávnene rúbali drevo v jeho lese Dombyallya. Na prelome r. 1510-1511223 
sa potom ako kráľovský poverenec spomína tunajší šľachtic Žigmund Uza

Zo zápisu z r. 1549224 sa dozvedáme, že Alžbeta, dcéra zemana Tomáša z rodu Penčy, zdedila 
majetky v niekoľkých novohradských obciach, medzi ktorými bola aj časť Čelár (Chalard), 
konkrétne 3 želiarske a 4 opustené usadlosti. Vzhľadom na toto datovanie je prekvapujúce, že 
zmienku o Čelároch nenachádzame v portálnom súpise Novohradskej stolice (tiež 1549) - objavuje 
sa však v osmanskom súpise budínskeho sandžaku z r. 1554225, ktorý uvádza 12 zdanených 
domácností, a takmer 60 mužských mien, s priezviskami: Ištonek, Monda, Lérinc, Sabó, Piroš, 
Kévi, Borzák, Ferenc, Čontoš, Čerešne, Gergel, Filip, Naď, Táltoš, Piroška, Huškó, Iskra, Ňíró, 
Kalapat, Juhás, Móri a Šárkán.

Ďalšie záznamy o sídle máme hlavne z kongregačných zápisníc. V r. 1597226 sa o tunajšie majetky 
sporili zemianske rody Senášy a Žambokréty z Nitrianskej stolice. V r. 1598227 protestovali dcéry 
Mikuláša Balogyho proti zaberaniu majetkov svojimi bratmi. V r. 1600228 predstavitelia rodu Kéry 
zakazovali zaberať svoje majetky a využívať ich osohy obyvateľom susedných dedín, medzi 
ktorými boli aj Čeláre. V tom istom roku229 žaloval Tomáš Čalárdy Michala Baloga za neoprávnené 
obsadenie mlyna v sídle Zelena (asi Zelené, časť Poltára). Tri udalosti boli prejednávané v r. 1602230

– zákaz pre obyvateľov Čelár využívať osohy z prédia Galgóc, a dva zákazy vykonávať transakcie s
tunajšími majetkami Tomáša Žambokrétyho. V r. 1626231 dala Barbora Bernátfy svoje tunajšie 
majetky do zálohu Jurajovi Feldvárymu za 800 florénov, čo bolo potvrdené jágerskou kapitulou. Z 
r. 1653232 máme zmienku o vyčíňaní zemana Štefana Voixta v chotári Čelár, za čo bol dotyčný aj 
súdený.

Zaujímavým dokumentom je urbár zo 70-tych rokov 17. storočia233 – ani nie tak obsahom, ktorý 
nevybočuje z rámca podobných dobových súpisov, ako tým, že ide o súpis pre jedinú dedinu, 
pričom z tej dobe máme zväčša len súpisy pre väčšie panstvá. Dozvedáme sa, že tu bolo spolu 23 
domácností, s menami ako Dragoš, Tót, Major atď. Zemepánmi boli rody Darvaš, Ďurky, Balog a 
Bene, spomínajú sa aj miestne vinice. Čeláre sa objavujú ešte v inventárnom súpise z r. 1680234, s 
menami poddaných Greguš, Tót, Major a Naď. Podľa zápisu z kongregácie z r. 1687235 bol k súdu 
predvolaný obyvateľ Čelár menom Ján Gajda alias Sabó, ktorý zbil svoju matku. Na súd sa ale 
nedostavil, takže za ním boli vyslaní slúžni. V r. 1690236 získal tunajšie majetky rodu Gécy Ján 
Boršický, a od neho prešli donáciami v r. 1693237 a 1695238 do rúk rodu Záturecký.

Matej Bel uvádza existenciu majetkov rodov Darvaš a Horváth de Voxit, vinice, a tiež kostol so 
zvonom, ktorého pôvod náznakom spája s husitmi. Korabinsky uvádza zemepánov Révaya a Pavla 

223 MNL OL DF 250730
224 MNL OL A 57 2 331
225 Káldy, s. 229
226 Oborni, NVJ 12
227  Palásthy II, s. 318, č. 360
228 Oborni, NVJ 408
229 Oborni, NVJ 451
230 Oborni, NVJ 890, 947, 949
231 Sugár, s. 39, č. 64
232 Tóth, NVJ 1129
233 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 012.
234 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 047.
235 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 614
236 MNL OL A 57 - 21 - 0045
237 MNL OL A 57 - 23 - 0224 / a
238 MNL OL A 57 - 23 - 0224
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Prónaya. Operát k vojenskému mapovaniu spomína, že prechod cez Ipeľ, rozvodnený po dažďoch, 
je možný len pešo a len pri mlyne. Mlyn spomína aj Vályi, k Prónayovcom a Révayovcom 
pridávajú Fényes a Mocsáry aj rod Várboy. Borovszky spomína tri zemianske kúrie z druhej 
polovice 18. storočia, ktoré v jeho dobe patrili rodom Vezekény, Žély a Endrédy. Tiež sa uvádza 
veľký statok Štefana Kegleviča, ktorý okrem Čelár zasahoval aj do chotárov Glabušoviec, 
Kováčoviec a Zombora.

Po r. 1725 sa v Čelároch a okolí usádzajú aj Židia, Cigáni a Nemci. Michal Prónay dostal v tomto 
období donáciu na Čeláre a Trebeľovce. Obyvatelia sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, 
chovom dobytka a vinohradníctvom. Dlho sa udržala tradícia pletenia košíkov, tkanie kobercov, 
známe bolo aj kováčske remeslo. V r. 1927 sa dokončuje výstavba kasární, v r. 1937 sa popri hranici
budujú betónové bunkre. Obec bola oslobodená 29. decembra. V r. 1971 došlo k zlúčeniu obcí 
Čeláre, Zombor a Glabušovce pod MNV so sídlom v Čelároch.
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Čelovce

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda239 asi správne predpokladá, že názov je odvodený od základu slovanského 
osobného mena Čal-, resp. Čäl-, Čel-. Nemôžeme súhlasiť s novším názorom240, že ide o základ od 
slovesa čaliť, čiže kotviť, keďže vodný tok, ktorý by umožňoval lodnú dopravu, tu vzhľadom na 
polohu obce byť nemohol.

Písomná história

Pokiaľ ide o prvú písomnú zmienku, pramene sú nejednotné. V listine z r. 1260241 sa pri metácii 
chotára Klenian síce spomína názov Chol, ale napr. v indexe Slov. diplomatára242 je uvedený ako 
osobné meno šľachtica, ktorý mal majetok v susedstve Kleňan. Podľa doloženej metácie to však v 
dôsledku vychádza rovnako – buď šlo o majetok s názvom Chol, alebo tu bol vtedy ešte bezmenný 
majetok šľachtica menom Chol, ktorého meno neskôr prevzal. Pokiaľ ide o ďalšie zdroje, listinu z r.
1277243 nepoznáme. Rok 1269, prebratý z Borovszkého monografie, je prevzatím chybného údaja z 
Fejérovho diplomatára – táto listina je z r. 1296, a ešte ju spomenieme.

Pri takomto opatrnejšom prístupe môžeme za prvú písomnú zmienku pokladať až listinu z r. 
1295244, kde sa pri delení majetku (Kamenných) Kosíh v susedstve spomína dedina (villa) Chal. Jej 
majiteľom bol Štefan z Leseníc, ktorý sa v r. 1296245 dohodol so svojimi susedmi Michalom a 
Martinom z Vinice na priebehu chotárnej hranice medzi Čelovcami a Vinicou. Listinou z r. 1314246 
bola určená aj hranica Čeloviec s K. Kosihami. Sídlo sa tiež nepriamo spomína v súpise pápežských
desiatkov z r. 1332-37247, kedy tu pôsobil kňaz Mikuláš z kostola sv. Štefana kráľa. V r. 1342248 sa 
už sídlo uvádza medzi majetkami hradu Litava, ktorý kráľ skonfiškoval vtedajším vlastníkom z 
rodu de Dobrakuta (Dobra Kuća), ktorí boli za rôzne zločiny odsúdení na smrť. V r. 1351249 sa opäť 
spomína len ako hraničný majetok pri metácii Vinice.

V r. 1387250 získal Čelovce a iné majetky v Honte kráľovskou donáciou Mikuláš z Nagykanizse, 
avšak už v nasledujúcom roku251 ich so zástupcami šľachty zo Sečian vymenil za majetok v 
Šomoďskej stolici. K čelovskému majetku patrilo aj právo výberu mýta, z čoho sa dá predpokladať,
že tadiaľto viedla dôležitá obchodná cesta. Zaujímavým dokumentom je sťažnosť zemana z rodu 
Kakaš de Kaza z r. 1433252, podľa ktorej pri preprave peňazí a cenností do sídla v Sv. Antone (okr. 
BS) prepadla skupina Čelovčanov (správca majetku Sečanských Benče z Kleňan, familiári Anton a 
Tomáš Zlob, a iní poddaní) neďaleko zaniknutého sídla Čechy jeho familiárov, okradli ich o peniaze
a pred zabitím ich vraj zachránila len pomoc zemanov z Čiech. V r. 1456-60253 sa Čelovce 
239 Stanislav, SjvS I, s. 299
240 Krajčovič, Lexika, In: KS, 1/2008, s. 36
241 MNL OL DF 236041
242 MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislava, 1987, s. 519.
243 HARMINC, Ivan (et. al.). Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava, 1967, s. 267.
244 MNL OL DF 205155
245 MNL OL DF 236937
246 MNL OL DL 69311
247 Sedlák, MVS I, s. 27, č. 41
248 MNL OL DL 3469
249 MNL OL DF 236043
250 MNL OL DL 7307
251 MNL OL DL 7428
252 MNL OL DL 89922
253 MNL OL DL 15105, 15440, 59469, 64771

33



niekoľkokrát spomínajú v súvislosti so zánikom panstva Sečanských a delením majetkov medzi 
príbuznými.

V r. 1477254 tu mali majetky zemania z Ludányhalászu a Kalondy, ktorí časť prepustili svojmu 
švagrovi Marekovi z Vátoviec. V tomže roku255 ich poddaní, menovite Mikuláš Zvad, adoptívny syn
Štefana Kormoša, Gregor Naď, Šimon, Valentín a Peter Bydag (?), Štefan a Mikuláš Tancer, Štefan 
Bagic, Matej Svatuš, Filip Levkeš, Gregor Gubernád, Benedikt Dráš, Martin Tiska, Juraj Vavrincov,
Imrich a Ján Cepík, Mikuláš Ľahký, Jakub Bugár, Šimon Kotorgarc, Ondrej Šinka, Ambróz Danč, 
Klement Tancer a Gregor Oroslán, spôsobili škody na majetku Petra Horváta z Čabrade. V r. 1481256

sa spomína istý Ladislav Benče de Csal – zrejme šlo o potomka spomínaného oficiála Sečanských. 
Vyššie spomenutý Marek si Čelovce zvolil za svoje rodové sídlo, a od r. 1496257 sa už v listinách 
objavuje s predikátom de Chal.

V r. 1500258 predal Pavol Benče de Swgod svoju časť tohto majetku Michalovi zo Szobu. Majetky 
zemanov z Kalondy v r. 1504259 dočasne získal rod Orság de Gwth, o rok neskôr260 však ich aj 
Marekov podiel odkúpili Erdédyovci, a pričlenili sídlo k svojmu panstvu Čabraď. V r. 1511261 
získali Erdédyovci aj podiel Michala zo Szobu. Listina z r. 1524262 uvádza mená dvoch poddaných 
Erdédyovcov menami Žigmund Kotorgarc a Ján Ľahký, ktorí v tunajšom chotári prepadli 
poddaných ostrihomskej kapituly. V r. 1525263 sa synovia Ladislava Benčeho de Swgod spomínajú 
aj s prídomkom de Chal.

V súpise z r. 1549264 sa naďalej uvádza ako majetok hradu Čabraď. V tom čase tu ešte stále 
existovala mýtna brána, ale spomína sa už len ako málo výnosná, čo iste súviselo s úpadkom 
dôležitosti tunajšej cesty. Mená a priezviská poddaných uvádza súpis z r. 1602265 – Leštár, Gurac, 
Lány, Šanta, Levkeš, Bertók, Kováč, Varga, Josa, Hegedúš, Tancer, Bud, Berko, Palojtay, Lonsky, 
Sýkora, Polgárik, Miško, Sladovník, Naď, Hrušoy a Šikač. Uvádza sa aj existencia štyroch mlynov,
z toho jeden bol opustený. Prakticky rovnaké mená v pomaďarčenom prepise uvádza aj súpis z r. 
1605266. V r. 1629267 dostal hrad Čabraď aj s majetkami od cisára Peter Koháry, ktorého manželkou 
bola Barbora z rodu Balaša, a o pár dní neskôr tieto majetky previedol na syna Štefana. Borovszky 
uvádza, že v r. 1630 v obci zasadala stoličná kongregácia.

Dynastia Koháry-Coburg si hrad aj s čelovským majetkom udržala až do 19. storočia. Obyvatelia sa
zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, do 18. storočia vinohradníctvom. Až do r. 1967 
bol prístup do obce možný len jedinou cestou, vybudovanou v rokoch 1937-38 ako súčasť trasy 
Trpín - Seľany. Posledný úsek do Selian však nebol dokončený kvôli zmene štátnych hraníc. Obec 
nemala ani vlastnú poštu, a poštári chodili po zásielky počas 1. ČSR asi 10km lesom pešo do 
Vinice, neskôr do Čabradského Vrbovka. Pestovalo sa mnoho ovocia, hlavne známa odroda čerešne 
čelovská chrupka, ktorej sa pri dobrej úrode nazbieralo aj 15 vagónov. Ľudia úrodu nosili pešo do 
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Ďarmot, alebo ju odviezli výkupcovia na vozoch, neskôr autách. Veľa obyvateľov našlo prácu na 
stavbe štátnej cesty do Plášťoviec, kde sa používal aj drvený kameň z obecného kameňolomu na 
Hôrke. Odtiaľ bola vybudovaná aj úzkokoľajná železnica k spomínanej ceste.
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Čenke (zanik.)

Pôvod názvu

Neobjasnený. Azda maďarského pôvodu, ale v listinách sa v blízkosti spomína aj potok Chenkwyze,
ktorý môže mať súvis s týmto pomenovaním.

Písomná história

Uvádza sa ako samostatné malé sídlo, existujúce od konca 14. storočia medzi sídlami Čechy a 
Nenince. Pod názvom Chenketeleke sa objavuje v listinách z r. 1393 a 1394268, kedy patrila rodu de 
Chehy, pričom najprv Margaréta, neskôr aj jej dcéra Anna z tohto rodu vymenili svoj tunajší 
majetok so svojimi príbuznými z druhých Čiech za podiely v Príbelciach a Uňatíne (okr. KA). Na 
základe neskorších záznamov, ktoré ešte spomenieme, môžeme ako materiál k histórii tohto sídla 
použiť aj listiny z r. 1424269 a 1426270, v ktorých ako kráľovský poverenec vystupuje istý Demeter 
Šuľok s prídomkom de Solganyene. V r. 1451271 sa sídlo spomína ako terra Csenke. V listine z r. 
1479272 sa objavujú Elena, manželka Juraja z Plachtiniec, a Veronika, vdova po Mikulášovi de 
Zechyn, ktorým patrili tunajšie majetky. Zaujímavosťou je listina z r. 1486273, kde sa spomína ako 
possesio seu praedium Zoganyenye alias Chenke – alternatívne pomenovanie Zoganyenye 
naznačuje, že mohlo ísť o sídlo služobníctva neninského panstva (z maď. szolga – sluha). Touto 
listinou si polovicu majetku rozdelili zemania z Čiech a Chrastiniec.

V r. 1501274 tu podiel získali zemania z Inánča, v r. 1505275 sa podelili dedičia Chrastinských. O rok 
neskôr276 sa spomína aj rovnomenný potok – Chenkepathak. V r.1517277 odkázal Mikuláš z 
Chrastiniec svoj podiel manželke. V týchto prípadoch sa uvádza už len ako prédium Chenke. Ak 
však budeme sledovať vyššie spomenutý alias, je tu ešte listina z r. 1524278, kde máme názov 
Alsochehy alionomine Zolganene. Naznačuje to určitú súvislosť medzi sídlami Chenke a Dolné 
Čechy, ktoré mohli byť aj totožné. Táto listina tiež podáva svedectvo o existencii tunajšej 
zemianskej kúrie, ktorá sa dostala do vlastníctva zemanov z Dvorčan.

Pokiaľ ide o presnú polohu tohto sídla, dôležité vodítko poskytuje mapa 2. vojenského mapovania, 
kde sa ešte uvádza Csenko szállás, nachádzajúci sa povyše dnešnej osady Šuľka (ktorej názov sa 
mimochodom môže spájať tak s alternatívnym pomenovaním sídla - Solganyene, ako aj s menom 
spomenutého Demetra Šuľoka). Vzhľadom na blízkosť Čahovského (pôvodne Čechovského) 
potoka a ďalšie nepriame indície je celkom pravdepodobné, že malá osada či majer Čenke sa 
nachádzal práve tu.
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Červeňany

Pôvod názvu

Bezpochyby ide o pomenovanie od základu červený, ktorého ekvivalentom (Vereš z vörös) bola 
obec pomenovaná aj v maďarčine. Nie je však zrejmé, ktorý názov bol ten pôvodný (pozri nižšie), a
tak nemôžeme s istotou určiť etnicitu prvých obyvateľov tohto sídla.

Písomná história

Vlastivedný slovník obcí ako prvú písomnú zmienku udáva listinu z r. 1345279, v ktorej sa pri 
transakcii okolo novohradského majetku Harkyan uvádza meno Tomáša, syna Corrarda, šľachtica s 
prídomkom de Werus. V tomto prípade je veľmi ľahké skĺznuť k falošnému dojmu, že Harkyan sú 
Chrťany, a tak Werus budú isto neďaleké Červeňany – to je však chybná dedukcia. Harkyan v tomto
prípade označuje kedysi spoločnú obec na dnes maďarskej strane Ipľa (dnes dve obce Sóshartyan a 
Kishartyan), v ranej histórii ktorej figuruje rod de Wereb (Mátraverebély). A práve synov Corrarda z
tohto rodu nájdeme spomenutých v listinách z r. 1331-1332280, čo znamená, že de Werus je len 
chybný zápis či prepis prídomku de Wereb, a táto listina nemá s Červeňanmi žiadnu spojitosť.

Formu názvu obce, odvodenú od maďarského vörös (červený), tak v predmoháčskych záznamoch 
doložiť nevieme. Môžeme ale predložiť hypotézu, založenú na názve slovenského pôvodu. 
Niekoľko listín zo 14. storočia totiž uvádza existenciu majetku Cherwa (Cerua), ktorý kráľ v r. 
1320281 potvrdil Štefanovi zo Strehovej, a v r. 1393282 ho od Strehovských získala šľachta zo Sečan. 
Žiaľ, ani jeden z týchto dokumentov neposkytuje presnejšiu lokalizáciu tohto neznámeho majetku, a
tak náš predpoklad môžeme postaviť len na geografickej blízkosti ďalších tu menovaných majetkov
– konkrétne šlo o Brusník, Pravicu a predovšetkým Nedelište, ktorého bezprostredné susedstvo 
svedčí v prospech Červeňan.

S istotou však môžeme datovať históriu obce až od 16. storočia. V súpise Novohradskej stolice z r. 
1549283 sa objavuje vo forme Weresfalw, a vlastníkmi boli Balašovci. Osmanský súpis z r. 1554284 
uvádza 7 domácností s priezviskami Ohár, Krastiny, Ďuriny, Palkovič, Kraka, Kristény, Brekčén, 
Podrova a Mlynár. Pod názvom Vereos falw sa spomína v súpise z r. 1582285, kedy bol majiteľom 
Žigmund Balaša a richtárom Štefan Bebek. Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z 
konca storočia286 – konkrétne sú to Pavol Kerčak a Ján Ugrop.

V r. 1656287 sa na stoličnej kongregácii prejednávali násilnosti voči poddaným v Šuli a 
Červeňanoch. 8 domácnosti a troch želiarov narátal súpis divínskeho panstva v r. 1660288, s 
priezviskami Michalovič, Korčok, Mlynár, Ambróz, Krasník, Lomiansky a Toliš, a uvádza sa aj 
existencia dvoch mlynov. V r. 1686289 získal časť divínskeho panstva gróf Štefan Zičy. 
Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 1689290, vedené voči obyvateľom niekoľkých okolitých obcí 
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vrátane Červeňan, ktorí kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť kvôli nespravodlivo vymeraným 
stoličným daniam, čo vraj poškodilo dobré meno stolice. Podľa Borovszkého obec v r. 1770 stále 
vlastnili Zičyovci a Balašovci, neskôr aj gróf Kálnoky.
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Dačove Nenince (Dačovce) (zlúč.)

Pôvod názvu

Pozri Nenince.

Písomná história

V r. 1337291 sa synovia Demetra a Luku z rodu komesa Dubáka dohodli na rozdelení spoločných 
rodových majetkov, ktoré dostali kráľovskou donáciou. Severná polovica rozdeleného majetku 
Nenye pripadla Lukovcom, a z nej sa vyvinulo jadro dnešných (Lukovych) Neniniec, južná časť 
pripadla Dačovcom, a bola známa ako Dolné Nenince, neskôr aj Dačovce (Dachofalwa). Zmena vo 
vlastníckych pomeroch nastala v r. 1376292, kedy ako kompenzáciu za účasť na vražde Mikuláša 
Luku musel Mikuláš Dačo pozostalým prepustiť svoj dedičský podiel z majetku Dachownenye. 
Ešte v r. 1385293 získal Demeter, syn Jána Dača, podiel zemanov z Čalomije v D. Neninciach.V r. 
1405294 žiadal Ján Ďuruš z Kost. Neniniec ako krvnú daň za zabitie svojho sluhu podiely synov 
Pavla Luku v Dolných a Lukovych Neninciach (Lwkanyenye). V r. 1408295 vyrovnali synovia Jána 
Dača nároky zemanov z M. Čalomije a Radvane na ich dedičnú časť Neniniec.

V r. 1410296 Ján, syn Juraja, a Jakub Pišpek, familiári a poddaní Demetra Dača z Neniniec, ďalej 
kováč Ondrej, syn kováča Mikuláša, a Mikuláš, syn Leštáka, poddaní Ďurešovcov z iných Neniniec 
(de alya Nenye), zabili jedného poddaného Kolárskych v Opatovciach. V r. 1422297 sa “iné 
Nenince”, ktoré patrili synom Jána Dača, spomínajú ako hraničný majetok pri metácii chotára 
Bátorovej. Pod novým názvom – Dachoffalwa alio nomine Nyenye – sa sídlo spomína v r. 1427298, 
kedy zeman z Čiech a Demeter Šuľok z iných Neniniec spolu s poddaným Mikulášom Vančekom 
spôsobili škody na majetkoch Lukovcov. V r. 1439299 zbili poddaní zemana z Chrastiniec 
Bartolomeja Malého, poddaného Dačovcov z Neniniec.

V r. 1460 dal Štefan Dačo Tomášovi Lukovi do zálohu usadlosť s poddaným Matejom Kotom a 
polovicu mlyna v Neninciach, ako aj polia a vinice v H. Neninciach. V r. 1468300 získali Lukovci od 
Dačovcov 6 poddanských usadlostí v sídle Dachonyenye. Spor o polovicu mlyna na potoku Belezna
medzi Močkošovcami z Kost. Neniniec a Michalom de Dachofalwa sa riešil v r. 1497301. V r. 
1503302 vyplatili Dačovci nároky príbuzných žien na majetok Dacsonyenye. V r. 1506303 v 
prítomnosti stoličného slúžneho Juraja Dača de Dachofalwa potvrdil Ladislav Luka predaj polovice 
klčoviska Thopolrethe pri Chenkepathaku svojmu bratovi Matejovi. Vdova po Albertovi Lukovi 
predala v r. 1524304 manželovu časť majetku Dachofalva zemanom z Plášťoviec. 
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V r. 1527305 dal Gašpar Dačo polovicu svojho podielu do zálohu Matejovi de Drastha, v r. 1530306 
predal polovicu mlyna na rieke Belezna Plášťovským. V r. 1543307 sa spomína kuriálny majetok 
Plášťovských v blízkosti Gašparovej rezidencie. V r. 1567308 získal Benedikt z Kosihoviec aj 
tunajšie podiely svojho brata Jána. V r. 1578309 žiadala Žofia z Janíka (okr. KE) zákaz transakcií s 
tunajšími majetkami Gašpara Dača, v tomže roku310 Štefan Dačo žiadal Benedikta o navrátenie 
listín k majetkom. V r. 1612311 sa Benedikt presťahoval na Moravu, a svoje majetky dal do zálohu 
Štefanovi Litašymu, pričom Dačovce sa spomínajú už len ako prédium. Z r. 1614-15312 pochádza 
viacero záznamov o delení Benediktovych majetkov medzi dedičov, a vyrovnávaní nárokov dcér. 

V r. 1622313 dal Mikuláš Palášty svoj majetok do zálohu Štefanovi Litašymu. V r. 1630314 sa 
Plášťovskí medzi sebou sporili o neprávom zabratú parcelu. V r. 1639315 dal Ján z Plášťoviec svoj 
podiel do zálohu Judite Bory a jej synovi Štefanovi Sentiványmu. V r. 1643316 dal Mikuláš Palášty 
jedného poddaného do zálohu Gašparovi Ďurkymu, ktorý v r. 1647317 získal do zálohu aj podiel 
Jána Paláštyho na mlyne. Ďalšie osudy sídla doložiť nedokážeme, ale predpokladáme, že postupne 
splynulo s majetkom Lukovcov.
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Dačov Lom

Najstaršie osídlenie

Čiastočné poznatky z chotára (Môstky, Babin vrch, Polomy, Čerťaž) umožňujú predpokladať, že 
kontinuita slovanského osídlenia tu nebola narušená.

Pôvod názvu

Obec vznikla v r. 1943 zlúčením Horného a Dolného Dačovho Lomu. Moderná jazykoveda318 
predpokladá, že ide o názov motivovaný strmými údoliami, pripomínajúcimi zlom v horskom 
chotári.

Písomná história

Györffy ako prvú písomnú zmienku o sídle uvádza údaj zo zakladacej listiny bzovíckeho opátstva z 
r. 1135319, kde sa pri opise hraníc majetku Bzovík uvádza „planina Lom“. R. Marsina320 však 
dokázal, že táto metácia bola do pôv. listiny vsunutá až niekedy na prelome 14. a 15. storočia, takže 
o prvú písomnú zmienku o obci tu určite nejde. Problematický je aj rok 1333, ktorý ako prvú 
zmienku uvádza Vlastivedný slovník obcí. Ten sa odvoláva na regest listiny, uvedenej v málo 
spoľahlivom Fejérovom diplomatári321, ktorý spomína delenie tunajších majetkov – tento akt sa 
však v skutočnosti odohral o 4 roky neskôr.

Skutočnou prvou písomnou zmienkou je tak až listina z r. 1336322, v ktorej sa pri delení majetkov v 
okolí Plachtiniec medzi vnukmi Dubáka (medzi ktorými bol aj Dačo) a Tibu spomína majetok 
(terra) Lowm. Ten pripadol potomkom Dubáka a zakladateľom zemianskych rodov Dačo z 
Plachtiniec a Luka z Neniniec, ktorí si následne v r. 1337323 tieto majetky ešte rozdelili medzi sebou.
Práve z tejto listiny vzišlo rozdelenie chotára na dve časti, z ktorých sa neskôr vyvinuli dve 
samostatné obce, ktoré pretrvali až do 20. storočia. Nemožno ale vylúčiť ani skorší vznik sídla, 
keďže podľa analýzy stavebných prvkov kostola bol tento postavený v románskom slohu v polovici 
13. storočia324. V r. 1338325 sa Lom spomína pri metácii chotára dnes zaniknutého sídla Lehotka, 
ktoré zemania z Plachtiniec odkúpili od zemanov z Litavy.

Unikátnym je záznam z r. 1366326, kde sa pri spore okolo Neniniec ako kráľovský poverenec 
spomína Mikuláš, syn Dača z Plachtiniec, s prídomkom de Lam, čo je prvá zmienka o miestnej 
šľachte. V r. 1372327 sa sídlo ešte spomína v potvrdení listiny z r. 1337, to je však v 14. storočí 
posledná zmienka, čo je škoda, keďže majetkové pomery sa neskôr komplikujú. V r. 1405328 bola 
tretina majetku určená ako krvná daň pre Jána z Kost. Neniniec. V r. 1408329 Dačovi synovia 
vyplatili nároky zemanov z M. Čalomije a Radvane; ešte niekedy skôr získali časť majetku aj 
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šľachtici zo Sečan, ktorí ju v r. 1410330 za verné služby darovali Benediktovi de Swgod.

Neskorý protest Dačovych synov proti využívaniu tunajších majetkov Sečanskými sa spomína v r. 
1412331. V r. 1418332 sa uvádza starší predaj časti majetku Lukovymi vnukmi Sečanským. V r. 
1420333 získal späť zálohovanú časť Lomu Dačov vnuk Demeter. O rok neskôr334 sa s prídomkom 
de Laam spomína Benče (zrejme skrátená forma mena Benedikt) de Swgod. V r. 1424335 získal časť 
Lomu ako veno Pavol de Tegen, v tomže roku336 sa zemania z Neniniec a M. Čalomije sporili o to, 
či istá časť Sucháňa patrí k Lomu alebo Lehôtke, pričom sa spomína 5 poddanských usadlostí v 
susedstve Senohradu, a poddaný Filip.

Ďalšie správy sú z druhej polovice 15. storočia. V r. 1462-66337 sa spomínajú spory okolo 
spoločných majetkov Dačovcov a Lukovcov, ktoré chcel Štefan Dačo najskôr predať, neskôr ich dal
do zálohu rodu de Labatlan, a napokon do ich odstúpil Lukovcom. Z r. 1467338 pochádza zaujímavá 
sťažnosť na neoprávnené vyberanie mýta na verejnej ceste medzi Litavou, Lehôtkou a Lomom. V r. 
1475339 bol spor medzi Horvátovcami a Lukovcami vyriešený navrátením polovice majetkov 
(vrátane Lomu) Neninským. Po smrti Damiana Horváta z litavského hradu sa vdova Eufrozína 
vydala za Ladislava z Ďarmot, čím sa časť tunajších majetkov v r. 1475340 dostala do rúk 
Balašovcov. Tí sa o ne o rok neskôr341 museli podeliť s Damianovym bratom Petrom. Táto listina 
nám predstavuje aj najstaršie poddanské mená: Egídius Ľahký, Anton Iherák, Štefan Leštákovec, 
Mikuláš Barko, Tomáš Števkovic, Gál Števc, a Gregor Ľahký.

V r. 1483342 sa o svoj podiel na majetku Horvátovcov hlásila Damiánova dcéra Žofia, a v tejto 
listine sa po prvýkrát stretávame s oficiálnym názvom Daczolama. Podľa poškodeného dokumentu, 
vydaného zhruba v r. 1484-90343, sa tunajšie majetky snažili získať aj zemania z Chrastiniec. V r. 
1494344 vrátili Lukovci zálohované majetky Dačovcom. V r. 1499345 sa o svoj dedičský podiel na 
Dačovských majetkoch prihlásili dcéry, vydaté za zemanov z rodov Laskáry či Soboňa. V r. 1500346 
predal rod de Swgod svoj podiel Michalovi zo Szobu, pričom sa dozvedáme, že tento majetok sa 
nazýval Kyslam alias Alsolam (Malý, inak Dolný Lom). 

V r. 1503347 predali Soboňovci svoje podiely za 200 florénov späť Dačovcom. Ladislav Dačo o rok 
neskôr348 získal aj podiel Mikuláša de Koros. V r. 1510349 dal Peter Dačo jednu tunajšiu usadlosť s 
poddaným menom Blažej Švec do zálohu zemanom z Kolár. V tomže roku350 tu už mali majetky aj 
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zemania z Plášťoviec, ktorí žiadali zákaz ich využívania pre Dačovcov z Kosihoviec. V r. 1511351 
dal Michal zo Szobu svoj podiel do zálohu Kolárskym.

V r. 1517352 pri transakcii s bzovíckym prepoštstvom použili Balašovci svoj tunajší majetok ako 
garanciu dokončenia obchodu, pričom listina uvádza aj mená vtedajších poddaných: Štefan Farkaš, 
František Gerhát, Albert Korček, Juraj a Benedikt Galovič, Pavol Braho, Ján Panfura, Pavol 
Urbanovič, Peter Lecho, Kristián a Matej Gerhát, a Peter Kolor; mená želiarov boli Ambróz Lecho, 
Tomáš Gerhát, Pavol Ivaniškovič a Valentín Fajkus.V r. 1520353 vyplatil Matej Dačo Margaréte z 
Leseníc zálohový dlh za dve tunajšie usadlosti s poddanými menami Ivaniško, Kristián a Pavol 
Švec. V r. 1521354 prebehlo delenie majetkov medzi Dačovcami a príbuznými. V r. 1525355 
protestovali Dačovci proti predaju majetku Kyslam rodom de Swgod Michalovi zo Szobu a následne
Františkovi Balašovi. V tomže roku356 sa väčšie sídlo uvádza aj pod názvom Horný Lom 
(Felsewlam alio nomine Dacholam), a získalo ho bzovícke prepoštstvo, v r. 1526357 sa obe 
spomínajú v daňovom výmere pre majetky bzovíckeho prepoštstva pod menami Lam superior a 
Lam inferior.

V r. 1527358 dal Gašpar Dačo polovicu svojho podielu do zálohu Matejovi de Drastha, a v r. 1530359 
9 tunajších usadlostí predal a zamenil s Plášťovskými. V r. 1543360 si dedičia Ondreja z Plášťoviec 
rozdelili tunajší majetok na tri časti, a v tomže roku361 sa pri štatúcii jedného podielu spomínajú 
Štefan Svatuš, Imrich Kriško a Anton Žitový, poddaní Dačovcov a Ebeckých. V portálnom súpise 
Hontianskej stolice z r. 1549362 sa stretávame s dvoma sídlami - Dachalom patril rôznym zemanom, 
a Balassalam (predtým Dolný či Malý Lom) Balašovcom. V druhom prípade pravdepodobne nešlo 
o oficiálny názov, pretože v súpisoch samotného panstva Balašovcov tento majetok figuruje tiež 
pod názvom Dačov Lom. V r. 1560363 sa Tomáš Palášty z Kosihovec sťažoval, že vojaci z 
modrokamenského hradu dvakrát vtrhli do pivníc miestneho kňaza na jeho majetku, a ukradli sudy 
vína. V r. 1567364 získal Benedikt z Kosihoviec aj tunajšie podiely svojho brata Jána.

V r. 1578365 žiadala Žofia z Janíka (okr. KE) zákaz transakcií s tunajšími majetkami Gašpara Dača, 
v tomže roku366 Štefan Dačo žiadal Benedikta o navrátenie listín k majetkom. V r. 1579367 sa 
Benedikt rozdelil o majetky so svojim bratom Jozefom. V r. 1581368 dal Mikuláš Palášty tretinu 
svojich majetkov vdove po Tomášovi Paláštym. V r. 1582369 bol richtárom balašovského majetku 
Marek Michal a prísažným Ján Novák. V r. 1585370 zamenil Mikuláš Palášty svoju tunajšiu 
poddanskú parcelu Czighen s Jánom Hidvégym. Mená ďalších poddaných Žigmunda Balašu 
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zachytáva doplnkový súpis z konca storočia371 – Tornoš, Mate, Štetina, Jež, Švec, Sokol, Benčka, 
Kiňo a Beňo.

Už podstatne viac poddaných modrokamenského panstva uvádza súpis z r. 1605372 - medzi 23-oma 
menami nájdeme priezviská ako Jakovík (richtár), Hegedúš, Greguš, Valach, Lešták, Kolár, 
Klimovec, Bartuš, Gál, Korčok, Husár a i. V r. 1612373 sa Benedikt Palášty presťahoval na Moravu, 
a svoje majetky dal do zálohu Štefanovi Litašymu. Z r. 1614-15374 pochádza viacero záznamov o 
delení Benediktovych majetkov medzi dedičov, a vyrovnávaní nárokov dcér. V r. 1632375 dal 
František Palášty svoj podiel do zálohu Ladislavovi Paláštymu. V súpise majetkov Plášťovských z r.
1650376 sa uvádzajú mená poddaných: Jakub Švec, Filip Graus, Miško Martinovič, Tomáš Bradačk, 
Matúšik, a Martin Mesároš.

17 poddanských a 6 želiarskych mien zachytáva súpis majetkov divínskeho panstva z r. 1660377, s 
priezviskami: Šimonov (richtár), Mikušovič, Debnárov, Prístavok, Valachovič, Husárovič, Jančov, 
Gerhard, Lackovič, Slúžkovič, Pavolkin, Škuľavič, Senohrad a Ružav. Čiastkový podiel tu mal aj 
František Žembery, ktorý ho ale v r. 1678378 za zradu voči korune stratil, a panovník ho daroval 
Pavlovi Madáčovi. Súpis z konca 17. storočia379 už uvádza obe obce s menami, pod ktorými boli 
známe až do 20. storočia – Dolný a Horný Dačov Lom (Also et Fölsö Dazoloni). Súpis poddaných 
Ladislava Benického z r. 1710380 uvádza 10 mien, z toho 5 je v kolónke „Utečenci“ - Križko (2x), 
Široň, Ševcov, Matúšik, Ondrášik, Lavrincov, Matejovcy a Dial. Z tohože roku381 je aj súpis pre 
Juraja Gebhardta, ktorý tu mal pôvodne 5 poddaných, z toho dvaja utiekli – Matejko, Dolný, Brlaš, 
Beňov a Bálint. Korabinsky uvádza, že do miestneho kostola chodievali veriaci až z Krupiny.

Sídlo si dlhodobo zachovalo prevažne poľnohospodársky charakter. Súbežne s poľnohospodárskou 
výrobou sa praktizoval chov hovädzieho dobytka a oviec, ktorý sa do väčších rozmerov rozšíril po 
príchode “horniakov”. V r. 1910 odpredala cirkev za 3 400 korún Pavlovi Frankovi cirkevný mlyn, 
ktorý podľa Borovszkého daroval František Balaša miestnemu kostolu sv. Mikuláša už v r. 1516. Na
konci prvej polovice 20. storočia bolo v Dačov Lome päť vodných mlynov: Jonášov, Frankov, 
Lóderov, Hrončokov a Bosákov. Bola tu známa výroba opálok z prútia, dreveného náradia a 
nábytku, predmetov z rohoviny, tkanie plátna a súkna, v zime vyšívanie a paličkovanie čipiek.
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Dolinka

Najstaršie osídlenie

Nález črepov zo sídliska datovaného do 10.-11. storočia382.

Pôvod názvu

Staršia slovenská jazykoveda383 sa aj na základe diel maďarských jazykovedcov prikláňa k názoru, 
že v prípade pôvodného názvu obce – Inam – mohlo ísť o názov kumánskeho pôvodu, azda 
odvodený od osobného kumánskeho mena.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1260384, kedy sa sídlo spomína pri metácii chotára 
Trebušoviec. Listina z r. 1275385 zmieňuje aj miestnu šľachtu, konkrétne Štefana, syna Kiliána de 
Inam, ktorý neoprávnene obsadil Cerovo (okr. KA). V r. 1291386 sa ako svedok pri spore medzi 
zemanmi z Leseníc a ostrihomským arcibiskupstvom spomína tunajší kňaz Martin. Ďalší miestny 
šľachtic, Ladislav de Inam, sa v r. 1328387 uvádza ako spolumajiteľ susedného sídla Inánč, a v r. 
1329388 ako sused pri reambulácii chotárnych hraníc ďalšieho zaniknutého sídla Kalade. V súpise 
pápežských desiatkov z r. 1332-37389 sa uvádza kňaz Blažej z miestneho kostola sv. Juraja.

Málo záznamov existuje z 15. storočia. V r. 1418390 sa Inam opäť spomína pri spore o chotárne 
hranice Trebušoviec, v r. 1481391 pri podobnom spore o hranice susedného Inánča. Presnejšie 
nedatovaná poškodená listina z tohto obdobia392 spomína dohodu o reambulácii hranice tunajších 
majetkov medzi zemanmi z Inánča a Štefanom Radnoltom de Theryen. V r. 1503393 sa v spore 
medzi zemanmi z Inánča a Balogu uvádza cesta z Dolinky do Balogu. V r. 1506394 uzavrel Štefan 
Radnolt dohodu o spoluvlastníctve tohto a iných majetkov so známym právnikom a neskorším 
uhorským palatínom Štefanom de Werbewcz. Bakács ešte v r. 1512395 uvádza pri spore o Kemencze 
meno zemana Štefana de Ihman, jeho súvislosť s týmto sídlom je však otázna396. V r. 1514397 
vyplatil Štefan de Werbewcz zálohový dlh 100 florénov, za ktoré jeho adoptívny otec Juraj Radnolt 
dal tunajší majetok do zálohu Pavlovi z Kolár, avšak hneď ho dal do zálohu ostrihomskej kapitule, a
o rok neskôr398 zasa Petrovi Šimonfymu z Plachtiniec. Štefan ich získal pevne do rúk len v r. 
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1523399, a o dva roky neskôr400 dostal výmenou za novohradské majetky aj ďalšie tunajšie podiely 
od rodu de Bay. Podľa súpisu majetkov z nasledovného roku401 tu tak vlastnil až 28 poddanských 
usadlostí.

V r. 1530402 získala tunajšie majetky ostrihomská kapitula, ktorej ich darovala Štefanova dcéra za 
odslúženie 100 zádušných omší za otca. Podľa portálneho súpisu z r. 1549403 bola jediným 
zemepánom v obci ostrihomská kapitula, avšak časť bývalých Štefanovych majetkov v r. 1550404 
pripadla Jánovi Balašovi. V r. 1635405 (podľa Borovszkého už v r. 1539) získala od kráľa zemiansku
erbovú listinu a novú donáciu na kuriálny pozemok po rodoch de Werbewcz a de Zob rodina 
Bolgárovcov, ktorá prevzala aj predikát de Inam. V r. 1557-58406 sa sídlo spomína v súpisoch 
majetkov hradu Čabraď, pričom za povšimnutie stojí hlavne ten druhý, v ktorom sa objavuje pod 
názvom Zenth Iwan. Mená poddaných nám poskytuje súpis z r. 1605407 – richtárom bol Gál Barla, 
ďalšími poddanými boli dvaja Naďovci, Laca a Juraj Kováč.

V súpise osmanských vyberačov daní z r. 1664 je dedina Nagy Inám zapísaná ako neobývaná. Po 
vyhnaní Turkov vraj bola nová dedina postavená o 2-3 km nižšie ako pôvodná obec (ktorá mala byť
medzi Vinicou a dnešnou Dolinkou). Za významnú udalosť možno považovať miestne voľby 
dôstojníka v r. 1709 za predsedníctva kniežacieho komisára Juraja Gebharda. 23. júla 1709 sa tu 
uskutočnila stoličná kongregácia. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a 
vinohradníctvom. Popri Bolgárovcoch tu mali majetky aj iné zemianske rodiny, napr. Buriš, Radoš, 
Skerlec. V r. 1788 padla obec za obeť požiaru, pričom zhoreli aj obecné listiny.

V r. 1844 bol na Veľkom potoku postavený mlyn, ale kapitula rozkázala túto stavbu zbúrať, pretože 
prehradenie potoka spôsobovalo záplavy. V auguste r. 1848 žiadala obec o vyhostenie jedného 
miestneho obyvateľa-zlodeja, kvôli čomu prišiel tento prípad vyšetriť hlavný slúžny. Kuriálne 
majetky rodov Skerlec a Buriš na konci 19. stor. prešli do cudzích rúk - Borovszky spomína 
vlastníctvo rodov Berzevičy, Móra Ehrensteina a Bélu Lavatku. V r. 1893 bola najväčším 
zemepánom ostrihomská kapitula, v r. 1911 doktor Ondrej Forog z Vinice. Po vzniku I. ČSR boli 
tunajšie veľkostatky čiastočne skonfiškované a ich pôda rozparcelovaná medzi miestnymi roľníkmi 
a novousadlíkmi. V obci bolo v tom čase rozšírené aj včelárstvo.

V r. 1945 bola obec opätovne pripojená k Československu, obyvatelia maďarskej národnosti boli 
zbavení občianskych práv a boli zavreté školy. V januári 1947 bolo 5 rodín deportovaných na 
nútené práce do Čiech, a 37 rodín dostalo v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a 
Maďarskom “bielu kartu” na presídlenie sa do okolia Balatonalmádi, k čomu však nakoniec 
nedošlo. V r. 1975 bol rozobraný starý drevený most na konci obce a do r. 1977 postavený nový.
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Dolná Strehová

Najstaršie osídlenie

V okolí dnešného kúpaliska sa našli zvyšky po osade z doby bronzovej aj včasného stredoveku. V 
okolí osady Dolný Bukovec sa našla keramika, poukazujúca na existenciu osád z doby bronzovej, 
laténskej aj neskorého stredoveku408.

Pôvod názvu

Už staršia jazykoveda409 prišla s názorom, že ide o názov odvodený od staroslovanského koreňa 
strěg- čiže striehnuť, čo by naznačovalo, že okolie obce bolo strategickým priestorom s vojenskými 
hliadkami už za čias Veľkej Moravy.

Písomná história

História územia strehovského chotára je listinami veľmi dobre doložená vo všetkých etapách 
neskorého stredoveku. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1245410, kedy sa s predikátom de 
Strogowa spomína istý Abba, a jeho príbuzní Hont, syn Lavra, a Dedáč, syn Voča; ktorí predali svoj
majetok Iwan (Ivanice, okr. RS) synom istého Milostu. V r. 1269411 sa pri potvrdení hraníc majetku 
Senné spomína aj rieka Strogova či Ztorgova, ktorá je podľa Šmilauera totožná s dnešným potokom 
Tisovník. V r. 1281412 sa spomína Tomáš, syn Tomáša zo Strehovej, ktorý spolu s Michalom, synom 
Folkuša (z rodu Kačic) získal od novohradského arcidiakonátu majetok Peschan (Pöstény). V r. 
1295413 sa Tomáš objavuje už s prídomkom de Draa (zaniknuté sídlo v maď. časti Novohradu). 

V r. 1310414 sa spomína spor ohľadom podielu vena vdovy po Mikovom synovi Buzovovi, ktorý 
napokon urovnal jeho brat Štefan zaplatením 30-tich mariek. V r. 1320415 kráľ potvrdil niektoré 
majetky – medzi ktorými sa spomína Strigwa - Demetrovi, synovi Štefana, čo je vzhľadom na 
ďalšie udalosti zaujímavé. Mnoho zástupcov rodu Strehovských sa totiž podľa všetkých indícií v r. 
1312 zúčastnilo bitky pri Rozhanovciach, na svoje nešťastie však stáli na strane porazených, čo 
víťazný kráľ Karol Robert náležite potrestal. Listinou z r. 1321416 strácajú všetky novohradské 
majetky (spomína sa aj Strugua) synovia Tomáša de Draa, a listinou z r. 1324417 aj vnuci Abu a 
synovia Mika. Všetky tieto majetky pripadli sedmohradskému vojvodovi Tomášovi zo Sečan, čo 
kráľ ešte potvrdil v r. 1327418.

Z tohto obdobia už máme doloženú aj existenciu miestneho kostola, a to hneď dvakrát. Súpis 
pápežských desiatkov z r. 1332-37419 uvádza kňaza Petra z farnosti Stregova, a listina z r. 1338420 
špecifikuje, že kostol bol zasvätený Všechsvätým. O územie D. Strehovej viedli v r. 1374421 spor 

408 Beljak, Poiplie, s. 28
409 Stanislav, SjvS I, s. 302
410 MNL OL DF 263225
411 MNL OL DL 65705
412 MNL OL DL 1103
413 MNL OL DL 1103
414 MNL OL DL 1760
415 MNL OL DL 41961
416 MNL OL DL 2066
417 MNL OL DL 41961
418 MNL OL DL 2420
419 Sedlák, MVS I, s. 100, č. 590
420 MNL OL DL 69218
421 MNL OL DL 41961
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Sečanskí a Demetrov syn Štefan. Nasledovná listina z r. 1393422 potvrdzuje, že Demetrov rod 
pochádzal priamo od Abu, čo je dôkazom, že pôvodný rod Strehovských v tej dobe ešte existoval. 
Jeho posledným známym zástupcom bol Demetrov ďalší syn Peter, ktorý sa však stal kňazom, a 
majetok Ztergua spolu s ďalšími odstúpil Frankovi a Šimonovi zo Sečian výmenou za farnosť v 
Gyöngyösi. V r. 1414423 si kópie dokumentov, vzťahujúce sa okrem iného aj k majetku Stergwa, dali
vyhotoviť synovia Levkeša z Ľuboriečky. V r. 1423424 sa Stregwa spomína medzi mýtnymi 
miestami Novohradskej stolice.

Borovszky uvádza, že v r. 1430 získal Strehovú František Madáč, avšak takúto listinu sme 
nelokalizovali. V r. 1438425 sa o tunajšie majetky sporili zemania z Ľuboriečky. František Madáč sa 
ako obyvateľ Strehovej spomína v r. 1447426, hoci je uvedený ako poddaný Ladislava zo Sečan. Jeho
spor so zemanmi z Ľuboriečky sa vyriešil v nasledujúcom roku427 vyplatením istých kompenzácií, 
pričom sa tu už spomína s prídomkom de Stregwa. V r. 1456428 získali majetky Ladislava zo Sečian 
jeho zaťovia Michal Orság de Gwth a Albert z Lučenca. O rok neskôr429 tento prevod napadla ďalšia
Ladislavova dcéra Katarína de Lyndwa. Tento spor pokračoval aj v r. 1460430, kedy sa Katarína 
snažila zabrániť druhej strane, aby tieto majetky (v Strehovej to boli 2 poddanské usadlosti) rozdala 
medzi svojich familiárov (medzi inými aj Mikuláša Madáča), pričom sa tu objavuje aj zmienka o 
mlyne na rieke Ztregowa. Tento protest nebol úspešný, pretože v r. 1461431 dostali obaja zaťovia 
novú donáciu na tieto majetky.

V r. 1486432 sa o tieto majetky sporili zemania z Ľuboriečky s Ladislavom Orságom. V r. 1487433 
dáva Ladislav z Lučenca Ondrejovi a Ladislavovi Madáčovcom do zálohu časť strehovského 
majetku. V r. 1519434 potvrdzuje kráľ Madáčovcom vlastníctvo majetkov Kľačany a Podlužianka, a 
tiež častí majetkov Strehová a Žihľava. V r. 1520435 sa Madáčovci (už s prídomkom de 
Alsostrygowa) sporili so zemanom z Kalondy, a v Strehovej sa malo uskutočniť aj verejné 
vypočutie svedkov v tejto veci. V r. 1523436 sa spomína spor medzi dvoma vetvami strehovských 
Madáčovcov o bližšie nešpecifikované majetky v Novohrade. V r. 1526437 patrila polovica majetku 
Antonovi Lošoncymu, ktorý ju však dal do zálohu Ladislavovi Lukovi z Vidinej.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 1549438 sa ako majitelia obce spomínajú Štefan a 
Martin Madáčovci. Osmanský súpis z r. 1554439 narátal 20 domácnosti a dva mlyny, s priezviskami 
poddaných: Domokoš, Čintó, Ďurán, Budetini, Opren, Ďurko, Naď, Korilán, Turčáň, Likitor, Korán,
Buha, Terečke, Kelemen, Hegedúš, Závodka, Sabó, Táltoš a Takčáň. V r. 1557440 sa spomína 
donácia na za zradu zhabané Madáčovské majetky pre Valentina Siláďyho a Wolfganga Wesera, 

422 MNL OL DF 248668
423 MNL OL DL 43250
424 MNL OL DF 248615
425 MNL OL DL 44216
426 MNL OL DL 72331
427 MNL OL DL 72333
428 MNL OL DL 15105, 59469
429 MNL OL DL 64771
430 MNL OL DL 15440, 15444
431 MNL OL DL 59489
432 MNL OL DL 46039
433 MNL OL DL 59752
434 MNL OL DL 24435
435 MNL OL DL 72369
436 MNL OL DL 98006, 98007
437 MNL OL DL 98009
438 Maksay, s. 499
439 Vass, s. 65
440 MNL OL A 57 - 03 - 0416
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avšak už zhruba o mesiac neskôr441 dostal na tunajší majetok donáciu Vavrinec Madáč. V r. 1560442 
sa medzi majetkami, ktoré cisárskou donáciou získal Krištof Orság de Guth, spomína aj Ztregowa. 
Tento šľachtic však zomrel bez dedičov, a tak jeho majetky kráľ v r. 1569443 daroval Františkovi 
Terekovi de Enying. V r. 1601444 žiadal Žigmund Balaša zákaz pre obyvateľov Hornej aj Dolnej 
Strehovej vstupovať na jeho majetky v Kľačanoch a Podlužianke. Jozef Palášty žiadal to isté v r. 
1602445 ohľadom svojich majetkov vo Vátovciach, pričom je zaujímavé, že obec sa tu uvádza pod 
názvom Nagysztregova (čiže Veľká Strehová).

Začiatkom druhej polovice 17. storočia sa Dolná Strehová stáva aj miestom konania stoličných 
kongregácii – v období 1653-55 sa tak stalo päťkrát, a to i napriek tomu, že v r. 1653446 sa obec 
spomína ako spustnutá. V r. 1654447 sa riešil spor medzi Imrichom Balašom a zemanom Krištofom 
Kováčom o navrátenie zálohového dlhu, ktorý pozostával aj z dvoch poddanských domácností v D. 
Strehovej. V r. 1656448 sa spomína istý cisársky zbeh a jeho družina, ktorí plienili okolie, vrátane 
majetkov Jána Madáča v D. Strehovej. V období 1670-71449 sa riešili tri spory ohľadne hraníc 
strehovského chotára a neoprávneného využívania susedných majetkov Rároš a Ľuboriečka. Zákazy
využívania okolitých majetkov pre obyvateľov oboch obcí Strehová boli vydané aj v r. 1686450 a 
1687451. V tomže roku452 žiadali obyvatelia obce v zastúpení richtára Michala Križana a jeho 
podriadených Pavla a Mateja Severíniovcov isté svedectvo od svojho bývalého farára Baltazára 
Niklecia, toho času pôsobiaceho v B. Bystrici. V r. 1689453 žiadali strehovskí zemania stoličné úrady
o relokáciu miestneho mosta, a v tomže roku454 vyčlenili obyvatelia 10 toliarov na boj proti 
požiarom. V júni tohože roku455 sa ešte spomínajú akési problémy okolo voľby richtára.

Korabinsky uvádza netradičnú zmienku, že za pôsobenia kňaza Pilárika tu vraj žil 120-ročný muž 
menom Lazar. Od 17. storočia je obec spojená s menami viacerých literátov, z ktorých viacerí patrili
k príslušníkom Madáčovského rodu. Madáčovci odjakživa pripisovali vzdelanosti veľký význam, 
čo sa v 1. polovici 17. stor. prejavilo založením latinskej strednej školy. Podporoval ju práve člen 
strehovského šľachtického rodu Ján Madáč. Na škole dokonca v r. 1693 študoval aj známy 
polyhistor Matej Bel. Urbársky súpis z r. 1770 uvádza niekoľko mien zemepánov - Peter Révay, 
Juraj Baroš, Daniel Tihány, Michal Fay, František Darvaš, rodina Batsmegeyi a Peter Mikula - no 
meno Madáčovcov tu nefiguruje. Vdova po Jánovi sa presťahovala do Vacova, a jej syn Alexander 
sa vrátil do Strehovej až v r. 1798. O rok neskôr zrenovoval kaštieľ, v r. 1811 dal postaviť nový 
kostol, faru a školu pre katolíkov.

Počas dvadsiatych rokov 20. stor. sa na rozpredávaný Madáčovský majetok prisťahovali 
novousadlíci z Podpoľania, čím sa rozrastajú okolité osady Prieloh, D. Bukovec a H. Bukovec. 
Hrozba II. sv. vojny spôsobila, že v r. 1937 sa začali v okolí obce budovať železobetónové bunkre. 
Po Viedenskej arbitráži pripadla časť chotára Maďarsku, v obci bola zriadená finančná stráž a začal 

441 MNL OL A 57 - 03 - 0421
442 MNL OL A 57 - 03 - 0833
443 MNL OL A 57 - 03 - 1275
444 Oborni, NVJ 498
445 Oborni, NVJ 892
446 Tóth, NVJ 1124
447 Tóth, NVJ 1221
448 Tóth, NVJ 1470
449 Jancsó, NVJ III 40, 106, 117
450 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 102, 132
451 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 159
452 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 348
453 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 635
454 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 636
455 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 664

49



pracovať colný úrad. Veľkou zmenou prešla obec v r. 1940, kedy úplne zanikol Madáčovský 
majetok a kaštieľ pripadol obci. Na základe Benešovych dekrétov boli v r. 1946 z osady Horný 
Bukovec vysťahovaní občania nemeckej národnosti a ich majetok bol odovzdaný do správy obce.
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Dolné Plachtince

Najstaršie osídlenie

Črepy zo sídliska či sídlisk z 9.-14. storočia456.

Pôvod názvu

Staršia457 aj novšia458 jazykoveda sa zhodujú, že ide o názov zo slova plachta, čo naznačuje 
existenciu sídla špecializovaných remeselníkov, vyrábajúcich plachty pre veľkomoravský kniežací, 
neskôr azda aj pre uhorský kráľovský dvor.

Písomná história

D. Plachtince sú nepriamo doložené už pred zmienkou o druhých Plachtinciach (1243) – listina z r. 
1245459 žiada o potvrdenie majetkov, ktoré kráľ daroval istému komesovi Martinovi, a ten ich ešte 
pred tatárskym vpádom (pred r. 1241) vo svojom testamente odkázal novozaloženému kláštoru v 
Šahách. V tejto listine sa už jednoznačne uvádzajú dve rovnomenné dediny (villa) Polohta či 
Plahta, pričom časť patriaca kláštoru ležala na západ od dnešného Plachtinského potoka a susedila s
Príbelcami. V r. 1264460 odkúpilo šahanské prepoštstvo aj polovicu plachtinského chotára na 
východnej strane potoka, ktorá patrila komesovi Póšovi a jeho synom z rodu Turdoš, a spojením 
týchto majetkov sa utvoril chotár D. Plachtiniec v podobe, ktorá pretrvala stáročia.

Ďalšia listina sa okolo r. 1272461 okrajovo zmieňuje o mýtnici prepoštstva na ich majetku v 
Plachtinciach. Györffy potom naznačuje, že to bolo práve prepoštstvo, ktoré dalo postaviť hrad 
Palota na mieste dnešného Hájnického kameňa. O ňom sa zmieňuje listina z r. 1306462, kedy ho od 
Demetra alebo Donča, predkov Balašovcov, vybojoval kráľ Karol. V r. 1323463 sa sídlo Palahta 
uvádza medzi majetkami, ktoré zvolenský župan Donč vymenil s majiteľmi Modrého Kameňa za 
majetky na Považí. Podľa listiny z r. 1335464 tento majetok dočasne obsadili Balašovci, avšak o dva 
roky neskôr465 ho v spore s prepoštstvom prepustili druhej strane. Otázny je zápis v súpise 
pápežských desiatkov z obdobia 1332-37466, v ktorom sa objavuje kňaz Ján z kostola sv. Michala v 
Plachtinciach. V r. 1343467 a opätovne v r. 1347468 bolo šahanskému kláštoru potvrdené právo na 
mýto.

Dlhé obdobie sporov šahanského prepoštstva s okolitými zemanmi začína v r. 1412469, kedy kláštor 
protestoval proti zaberaniu pôdy zemepánmi zo susedných Plachtiniec. Zaujímavý je záznam z r. 

456 Bialeková, Pramene II, s. 144-145
457 Stanislav, SjvS I, s. 300, 303
458 Krajčovič, Kroniky, s. 176
459 MNL OL DL 287
460 MNL OL DL 571
461 MNL OL DL 785
462 MNL OL DL 90340
463 MNL OL DL 65737
464 MNL OL DL 3091
465 MNL OL DL 3091, 65747
466 Bakács tento kostol spája nepriamo s Dolnými Plachtincami, Györffy a Sedlák (MVS I, s. 33, č. 84) naopak 

naznačujú, že šlo o Stredné Plachtince.
467 MNL OL DL 785, 3445
468 MNL OL DL 469, 893, 3445
469 MNL OL DL 9909
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1418470, kedy vraj istého Pavla, poddaného z Plachtiniec, na ceste z Litavy prepadli a ozbíjali 
pomocníci výbercu mýta. V r. 1424471 Ondrej z Plachtiniec prepadol a okradol poddaných konventu 
Mareka a Filipa, synov Juraja Kardoša, a v tomže roku472 Dominik z K. Kosíh ukradol koňa 
poddanému Štefanovi Uhrínovi. V r. 1430473 sa obec spomína pri metácii Dolných Príbeliec. V r. 
1435474 sa v spore o obeckovskú farnosť spomína kňaz z Plachtiniec. Dôležité sú záznamy zo sporu 
rodov Chrastinských a Dačovcov z r. 1436-37475, v ktorých sa po prvýkrát stretávame s názvom vo 
forme Alsopalahta; ako aj s menami poddaných Filipa a Bertóka, synov Juraja Kardoša.

Ďalšie mená pochádzajú zo sporov s Petrom z Horných Plachtiniec z r. 1438-39476, ktorý sústavne 
napádal a ohrozoval poddaných prepoštstva, konkrétne týchto: Michal a Mikuláš Bobák, Mikuláš 
Danič, Peter Faber, Tomáš Kerek, Damián z Očovej, Peter Sedmák, Ján Vach, Michal a Matej 
synovia Pavla, Sebastián, a Gregor, syn Michala. Ešte v r. 1439477 sa riešila ďalšia ozbrojená 
potýčka plachtinských zemanov s poddanými, ktorá sa odohrala v hornoplachtinskej krčme. V r. 
1444478 a 1446479 sa prepoštstvo dostalo do sporu s Balašovcami, ktorí napádali a ničili ich majetky, 
a dokonca dočasne zabrali D. Plachtince a pripojili ich k modrokamenskému panstvu.

Pokračovanie mal aj spor Petra z H. Plachtiniec s prepoštstvom a dolnoplachtinskými poddanými v 
r. 1449-50480 – Peter najprv bral cirkevné desiatky z miestnych viníc, neskôr napadol a vyhrážal sa 
richtárovi Vidovi, synovi Michala Bobáka, aj prísažnému Ladislavovi Kardošovi, pričom richtára 
vystrašil natoľko, že ten sa odsťahoval. K tomu sa v r. 1450481 opäť pridali nájazdy kompánie 
Ladislava Balašu, ktorá vyplienila a zničila cirkevné zásoby a záhrady. To očividne posmelilo aj 
ďalších zemanov z okolia, keďže ešte v tom roku482 sa prepoštstvo sťažovalo na výčiny pánov z 
Obeckova a M. Krtíša, ktorí kradli drevo, napádali poddaných (Ondrej Turóc, Mikuláš, istý tesár) 
atď. V r. 1454483 sa uvádzajú spory obeckovskými zemanmi o klčovisko, poplatky zo zálohovaných 
lúk, ako aj o hranice oboch majetkov, aj s menami dvoch plachtinských poddaných Demetra Uhrína
a Alberta, syna Benedikta. V r. 1455484 sa spomína spor prepoštstva s Lukovcami z Neniniec, ktorí 
odohnali a pobili ich stádo ošípaných.

V r. 1461485 plachtinskí zemania Peter a Juraj prepadli a zbili ďalších poddaných konventu, a taktiež
svojvoľne oslobodili zlodeja, ktorého v D. Plachtinciach chytil miestny obyvateľ. V r. 1465486 zasa 
ďalšie konflikty vyvolali zemania z iných Plachtiniec a Hradzan. Tu sa spomína aj existencia mlyna
v chotári D. Plachtiniec. V tomže roku487 sa zasa Ján z Neniniec vyhrážal zničením celej dediny. Pre
vývoj obce absolútne najvýznamnejšia listina bola vydaná 21. júna 1465488, a kráľ Matej ňou D. 
Plachtinciam udelil právo sobotňajších jarmokov a veľkého každoročného trhu na sviatok sv. 

470 MNL OL DF 249193
471 MNL OL DL 11563
472 MNL OL DL 11564
473 MNL OL DL 65941
474 MNL OL DL 65876
475 MNL OL DL 12983, 12984
476 MNL OL DL 13178, 13200, 13282, 13199, 13237, 13238, 13246, 13318
477 MNL OL DL 13321, 13332, 13357
478 MNL OL DL 13806
479 MNL OL DL 13980
480 MNL OL DL 14264, 14270, 14350, 14439
481 MNL OL DL 14432
482 MNL OL DL 14441, 14442
483 MNL OL DL 14862, 14863, 14864
484 MNL OL DL 14923
485 MNL OL DL 15658, 15659
486 MNL OL DL 16214, 16216
487 MNL OL DL 16217, 16218
488 MNL OL DL 16227, 16228
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Martina, čím obec povýšil nad štandardnú dedinu – skutočným mestečkom sa však nikdy nestala. V 
r. 1469-70489 sa spomína Juraj, syn Petra z H. Plachtiniec, ktorý bol po smrti otca predvolaný pred 
súd za všetky činy proti majetku šahanského prepoštstva, a musel tieto škody nahradiť časťou 
majetku. Susediace dediny sa tu označujú ako zemianske a prepoštské Plachtince (Palohta 
nobilium, Palohta prepositi). V r. 1473490 iní plachtinskí zemania prepadli a okradli 
dolnoplachtinských poddaných Štefana a Filipa, synov Mateja Urbana. 

V r. 1476491 Lukovci uniesli poddaného konventu Gregora na svoj majetok, a požadovali za neho 
výkupné. V r. 1477492 sa pri čítaní testamentu manželky Ladislava z Ďarmot spomína aj kňaz 
Kristián z prepoštských Plachtiniec. Aj v r. 1487 sa sídlo pri metácii Obeckova uvádza pod názvom 
Praeposthpalohthaya. V r. 1494493 žiadal šahanský prepošt o reambuláciu hraníc (D.) Plachtiniec, čo
sa aj vykonalo, aj keď obhliadka potvrdila niektoré nezrovnalosti. Listina však potvrdzuje, že 
prepoštstvo vlastnilo celé, nedelené územie D. Plachtiniec, až po hranice s V. a M. Krtíšom, 
Obeckovom, Príbelcami a Hradzanmi. V r. 1496494 tento spor pokračoval odročením, po ktorom sa 
situácia pravdepodobne ukľudnila, pretože do r. 1526 už ďalšie listiny tento majetok nespomínajú.

V 16. a 17. storočí sa sídlo často spomína pod názvom Wasarospaloytha (Trhové Plachtince), ako je
tomu aj v súpise Hontianskej stolice z r. 1549495, kedy ho stále vlastnilo šahanské prepoštstvo. Mená
poddaných poskytuje súpis z r. 1605496 – Somor, Andok, Mato, Banič, Bobák, Tibri, Fodor, Triba, 
Matoš, Varga, Naď, Urban, Krapka, Bata, Kučik, Krasko, Guska, Križanko, Kováč, Mako, Ivaško, 
Molnár, Fanfora, Jončok, Tormiš, Erdég, Jančin, Menik, Belik, Uhrina, Portiš, Majdoš, Fodor, 
Lacko a Bohar. Borovszky uvádza, že v r. 1646 sa tu konala stoličná kongregácia. Zhruba od 
polovice 17. storočia sa názov obce ustálil na dnešnej verzii. V súpisoch z r. 1685497 a 1687498 sa 
stále uvádza ako majetok prepoštstva. Mária Terézia v r. 1776499 darovala tunajšie cirkevné majetky 
rožňavskej kapitule, ktorej patrili v období 1776-1848, a ktorá tu dala stavať klenbové pivnice. 
Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po r. 1918. V r. 1930 zničil požiar polovicu obce. 
Ešte v 30. rokoch 20. storočia ženy vyšívali a tkali plátno na zárobok.

489 MNL OL DL 16918, 16920, 16965
490 MNL OL DL 17426, 17427
491 MNL OL DL 17894
492 MNL OL DL 65958
493 MNL OL DL 20165
494 MNL OL DL 20430
495 Maksay, s. 378
496 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
497 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 048. - No. 081.
498 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 069. - No. 002.
499 MNL OL A 57 - 50 - 0118, A  57 - 50 - 0119
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Dolné Strháre

Najstaršie osídlenie

Nález črepov zo zaniknutej stredovekej dediny z 12.-15. storočia. Archeologický prieskum ruiny 
kostola datuje jeho vznik do 11.-12. storočia500.

Pôvod názvu

Podľa jazykovedcov501 je názov obce odvodený od povolania struhár, struhári, čo boli remeselníci 
zaoberajúci sa strúhaním dreva a výrobou menších drevených predmetov. Keďže ide o slovo 
slovenského pôvodu, dá sa predpokladať, že osada týchto remeselníkov tu mohla existovať už od 
čias Veľkej Moravy.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1243502, kedy kráľ za verné služby daroval majetok Vzturgar a 
iné majetky komesom menami Dona, Vacik, Dubák a Tiba. Listina spomína, že šlo pôvodne o 
majetok kráľovských dvorníkov, teda poddaných, zabezpečujúcich rôzne služby pre kráľovský 
dvor, čo podporuje teóriu o vzniku názvu podľa struhárov. V tejto dobe už preukázateľne existovali 
dva rovnomenné samostatné majetky, čo dosvedčuje listina z r. 1244503, ktorou istý Godus, syn Senu
z rodu Scemura, a jeho sused Ján, predali svoj podiel v dedine (villa) Stregar aj s majetkovým 
príslušenstvom Mikovi, synovi Detrika, predkovi rodu Balaša. Rod Scemura v r. 1247504 predal 
ďalšie štyri pätiny svojho podielu na majetku Stugar svojim príbuzným Alexandrovi a Leštákovi, 
avšak už o dva mesiace neskôr505 kráľ tieto podiely s rodom Scemura vymenil za majetok Kued 
(zaniknutá obec pri Kolárove, okr. KN), a daroval ich Mikovi. 

V r. 1250-51506 sa spomína Vacikov syn Šupk z dediny (villa) Ztragar, takže oba samostatné 
majetky mali rozsah plnohodnotnej dediny. Vzhľadom k tomu, že dvorníkov v okolí medzičasom 
pribudlo, sa kráľ v r. 1260507 rozhodol vrátiť im ich pôvodný majetok späť, pričom Vacikovych 
synov odškodnil majetkami v Kleňanoch a Trebušovciach. V nasledujúcich rokoch však o Strháre 
vypukol spor, ktorého riešenie prináša až listina z r. 1273508 - pred ostrihomskú kapitulu sa dostavili 
zástupcovia dvorníkov menami Eliáš a Julián, ktorí uznali nároky Mikovho syna Oguča na územie 
Ztorgar, a od sporu odstúpili. Balašovci tým podľa všetkého získali územie oboch dedín, ktoré tak v
záznamoch z ďalších storočí vystupujú pod spoločným názvom. V r. 1278509 sa zástupcovia rodov 
Balaša a de Ozlar (Osláre) dohodli na spoločných hraniciach medzi Oslármi a Strhármi. Podľa 
Šmilauerovej schémy510 viedla táto hranica zhruba od sídla Slatinka ponad kopec Babka a popod 
modrokamenský hrad ku Koziemu vrchu a riečke Krtíš pod ním, čo dokazuje, že šlo o územie 
nielen dnešných D. a H. Strhár, ale aj veľkej časti M. Kameňa.

500 Bialeková, Pramene II, s. 145
501 Krajčovič, Kroniky, s. 172
502 MNL OL DL 43156
503 MNL OL DL 65689
504 MNL OL DL 40021
505 MNL OL DL 71340
506 MNL OL DL 65694
507 MNL OL DF 236041
508 MNL OL DL 65709
509 MNL OL DL 69195
510 Šmilauer, Vodopis, s. 141
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Ďalšia zmienka o sídle pochádza zo súpisu pápežských desiatkov z obdobia 1332-37511, v ktorom sa
spomína kňaz Peter z farnosti Straguar. Táto je pravdepodobne totožná s lokalitou starého kostola v 
D. Strhároch512. Podľa veľkosti benefícia kňaza a vymeraného desiatku šlo spolu s kostolom v 
Sennom o najväčšiu farnosť v novohradskej časti nášho okresu. V ďalších rokoch sa s názvom 
sídla v rôznych podobách stretávame hlavne pri menách Balašovcov, z ktorých niekoľkí používali 
tunajší prídomok – v r. 1365513 a 1370514 to bol Blažej, syn Mikuláša (de Stragar, Stragary, 
Ztergrad, Ztergaar, Ztargar), a v r. 1390515 Katarína, vdova po Mikulášovi (de Eztergar). Ešte v r. 
1390516 bol Blažejov maloletý syn Mikuláš predvolaný k súdu ohľadom nezrovnalostí v spore o 
majetok Struga.

Len dva známe záznamy pochádzajú z 15. storočia - v r. 1412517 sa potomkovia Dubáka domáhali 
potvrdenia svojich nárokov z najstaršej listiny z r. 1243. Keďže v tej šlo o rôzne majetky, nie je 
jasné, či si nárokovali aj na časť niektorej z dvoch dedín Strháre, ktoré v tej dobe už pevne patrili 
Balašovcom. Potvrdenie ich dlhodobého vlastníctva poskytuje aj listina z r. 1475518, v ktorej sa 
spomínajú poddaní Ladislava Balašu zo Strhár a Slatinky, ktorí boli okradnutí a uväznení kdesi pri 
dedine Cheregh (Cered alebo Csörög). Posledný známy stredoveký záznam je z posledného 
desaťročia519 pred Moháčom, kedy kastelán Balašovcov spolu so slobodnými poddanými z M. 
Stracín a Strhár spôsobil majetkové škody vo V. Stracinách.

V súpise Novohradskej stolice z r. 1549520 sa objavuje vo forme Alsostregaar, a vlastníkmi boli stále
Balašovci. Osmanský súpis z r. 1554521 uvádza 8 domácností s priezviskami: Kočmár, Staniš, Sokol,
Šándor, Bán, Mihálik, Vaška, Ludovík a Pohát, pričom obec mala kňaza aj pisára. Pod názvom Also
Ztrihar sa spomína v súpise z r. 1582522, kedy bol majiteľom Žigmund Balaša a richtárom Juraj 
Frička. Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia523 – Krčmár, Rako, 
Husár, Varga, Skola, Nemčák, Boháč, Mače, Lačag, Kompán, Kirjak; dalej želiari: Bozár, Zoko, 
Igaš, Leoč a Etveš.

Je zrejmé, že obec bola správnym centrom Balašovského panstva pre širšie okolie, čomu 
nasvedčujú aj zápisy z kongregácii z r. 1597-99524, kedy sa rôzne pojednávania či verbovanie vojska
odohrávali práve tu. V r. 1599525 sa spomína niekoľko sporov tunajších poddaných s okolitými 
dedinami (Pôtor, Vieska), v r. 1601-3526 spor o zálohový dlh medzi Balašovcami a Šóšovcami, v r. 
1602527 sa tu zhromažďovali protiosmanské vojská, a v tomže roku528 bol pred stoličné orgány 

511 Sedlák, MVS I, s. 105, č. 624
512  DRENKO, Zoltán. Zaniknuté stredoveké kostoly v Dolných Strhároch. In Archeologické výskumy a nálezy na 
Slovensku, 1975, s. 85-86.
513 MNL OL DL 65769
514 MNL OL DL 65782, 65783
515 MNL OL DL 65813, 65814. Je možné, že Mikulášova rodina krátkodobo obývala predpokladaný zaniknutý hrádok 

nad H. Strhármi, alebo mohli mať kúriu v D. Strhároch – ani jednu z týchto hypotéz však listiny nepotvrdzujú.
516 MNL OL DL 65812
517 MNL OL DL 43156
518 MNL OL DL 65950
519 MNL OL DL 95879
520 Maksay, s. 518
521 Vass, s. 48
522 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
523 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
524 Oborni, NVJ 105, 334, 356
525 Oborni, NVJ 385, 389
526 Oborni, NVJ 625, 958, 1009
527 Oborni, NVJ 843
528 Oborni, NVJ 884
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povolaný tunajší obyvateľ Pavol Tarnócy. Súpis modrokamenského panstva z r. 1605529 prináša až 
28 mien poddaných (richtárom bol Ondrej Varga), ktoré sú viac-menej totožné so staršími údajmi.

25 domácností a troch želiarov uvádza súpis divínskeho panstva z r. 1660530, s priezviskami Varga, 
Králik, Bán, Borovický, Keľo, Nemeček, Šándor, Kováč, Gajdoš, Gauden, Martalúz, Pravec, 
Lackovič, Sekel, Kramár, Záhradník, Mesiar a Harác. Borovszky v r. 1663 spomína akýsi ojedinelý 
nájazd Tatárov, ktorí vraj prenasledovali obyvateľov až do lesov nad Brusníkom, a zničili pritom aj 
tunajšie cirkevné dokumenty. Prakticky rovnaké mená poddaných ako v r. 1660 obsahuje aj súpis z 
r. 1681531, richtárom bol Juraj Gauden. V r. 1686532 tu ako súčasť divínskych majetkov získal podiel 
gróf Zičy. V r. 1688533 vydali Koháryovci zákaz využívať ich majetky pre obyvateľov susedných 
obcí, vrátane oboch Strhár. V r. 1689534 sa spomína renovácia tunajšieho kostola, pričom prišli na 
pretras aj otázky jeho príjmov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, vinice tu spomína už Matej Bel. V
18. a 19. storočí tu väčšinu majetkov vlastnili rody Balaša, Zičy a Forgáč. V obdobiach 1950-1968 a
1970-1988 bola na kataster obce v dôsledku banskej činnosti a poddolovania oblasti vyhlásená 
stavebná uzávera, pričom dolná (západná) časť obce, nazývaná Tabáň, bola z rovnakého dôvodu 
vysťahovaná, a v r. 1987 zrovnaná so zemou.

529 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
530 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
531 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
532 MNL OL A 57 - 18 - 0404
533 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
534 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 703

56



Dvorčany (zanik.)

Najstaršie osídlenie

Stopy ranostredovekého osídlenia a črepy po zaniknutej dedine z neskorého stredoveku535. Veľké 
slovansko-avarské pohrebisko, v odbornej literatúre spájané so Želovcami, tiež pôvodne ležalo v 
chotári tohto sídla.

Pôvod názvu

Podľa najstarších foriem zápisu názvu je zrejmý slovenský pôvod sídla. Novšie výklady536 
predpokladajú vznik zo slova dvorec, čo bolo honosnejšie panské sídlo a hospodárska jednotka v 
časoch Veľkej Moravy, a dvorčania boli ľudia, ktorí pre tento majetok zabezpečovali všetky 
potrebné náležitosti.

Písomná história

Ako Dorchan sa sídlo po prvýkrát spomína už v r. 1290537 v rámci výmeny majetkov medzi 
predkami rodu Balaša, pričom sa tu uvádza, že pôvodný vlastník, komes Peter, ho získal od kráľa 
Ladislava IV., čiže ešte pred r. 1290. V metačnej listine z r. 1292538 sa situuje na sever od Olovár. 
Listinou z r. 1326539 daroval Peter z rodu Balaša majetok Doarchan za verné služby svojmu 
familiárovi Jánovi v plnom rozsahu pôvodných hraníc. Ten si ho však následne rozdelil so svojim 
otcom a bratom, a tak v ďalšej listine z r. 1365540 sa už Ján uvádza s prídomkom de Kisduorchan, čo
dokazuje, že z tohto majetku vznikli dve sídla (Malé Dvorčany sa neskôr premenovali na Peserany).

História hlavnej obce pokračuje listinou z r. 1398541, kde sa v komplikovanom spore o hranice 
majetkov v okolí Príbeliec objavuje Ján, syn Došu z Dvorčan, ktorý sa tu ale zaujímavo uvádza aj s 
prídomkom de Pribel. Z r. 1435542 máme potvrdenie, že sídlo malo svojho kňaza, a teda aj kostol, 
čo naznačuje, že v širšom okolí patrilo k tým významnejším. V r. 1448543 sa majetok Doorchan 
rozdelil, a polovica sa dostala do zálohového vlastníctva zemana z M. Krtíša. V r. 1452544 síce 
Mikuláš Doša zálohový dlh splatil, ale ešte v decembri toho roku545 dal opäť svoju časť do zálohu 
Balašovcom z Ďarmot. Tento dlh splatil v r. 1454546, ale neskôr musel majetok znovu založiť, 
pretože v r. 1460547 bol obvinený zo zabratia tohto majetku bez splatenia dlhu.

V r. 1462548 bol Mikulášov majetok násilne zabratý Ladislavom Balašom, z čoho bol dotyčný aj 
obvinený. Presnejšie nedatovaná listina zhruba z tohto obdobia549 spomína žiadosť miestnych 
producentov vína o odpustenie cirkevného desiatku z vína na dobu 10 rokov, čomu ostrihomský 

535 Bialeková, Pramene II, s. 161
536 Krajčovič, Kroniky, s. 211
537 MNL OL DL 65720
538 MNL OL DL 84677
539 MNL OL DL 65739
540 MNL OL DL 65769
541 MNL OL DL 65941
542 MNL OL DL 65876
543 MNL OL DL 39126
544 MNL OL DL 44632
545 MNL OL DL 65900
546 MNL OL DL 65903
547 MNL OL DL 65914
548 MNL OL DL 15776
549 MNL OL DL 48242
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arcibiskup vyhovel. V r. 1471550 vyplatili miestni zemania podiel dcéry zosnulého Gašpara na 
majetku Dworchan, a v nasledujúcom roku551 aj podiel Došovej dcéry Kláry. V r. 1477552 sa tu 
uskutočnilo čítanie poslednej vôle zosnulej manželky Ladislava Balašu, pričom sa spomína aj 
tunajší kňaz Matej, v tom čase 33-ročný. V r. 1486553 sa Juraj z Dvorčan spomína ako kastelán 
hradu Litava (Čabraď). V r. 1503554 sa miestni zemania Pavol a Matej dohodli na majetkovom 
vyrovnaní, pričom sa tu spomína 8 usadlostí, z toho 3 opustené, ako aj vinice a viničný vrch s 
poddaným Petrom Anderkom.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 1549555 sa Dorczaan uvádza ako vlastníctvo 
modrokamenských Balašovcov. Podľa zápisu zo stoličnej kongregácie z r. 1598556 sa o prédium 
Dorchány sporili Balašovci a Šóšovci. Ako prédium bez obyvateľov v chotári Želoviec sa spomína 
aj v urbári z r. 1605557. Aj v neskoršom urbári z r. 1660558 sa tento majetok spomína ako opustený – 
boli tu len hospodárske lesy a vinice. Donáciou z r. 1686559 pripadol spolu s množstvom ďalších 
sídiel a majetkov rodu Zičy, čo je aj posledná písomná zmienka, ktorú sa nám podarilo dohľadať. 
Neobjavuje sa ani na neskorších vojenských mapách, takže ako sídlo zanikol úplne. Zostal po ňom 
len chotárny názov, ktorý umožňuje presnú lokalizáciu neďaleko bývalých kúpeľov Šóšár, pod 
kopcom Boží vrch (Istenhegy).

550 MNL OL DL 65947
551 MNL OL DL 57202
552 MNL OL DL 65958
553 MNL OL DF 249358
554 MNL OL DF 247974
555 Maksay, s. 503
556 Oborni, NVJ 192
557 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
558 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
559 MNL OL A 57 - 18 - 0404
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Ďurkovce

Pôvod názvu

Staršie jazykovedné diela560 predpokladajú na základe vývinu hláskoslovia slovenský pôvod názvu 
obce, azda od osobného mena.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1337561, kedy sa pri delení Trebušoviec v susedstve uvádza 
dedina (villa) Gyurk. V r. 1351562 sa spomína pri metácii časti susednej Vinice, a v tomže roku563 sa 
dve vetvy miestneho zemianskeho rodu dohodli na urovnaní sporu o tunajšie majetky. Zástupcovia 
tohto rodu boli pravdepodobne spríbuznení so šľachtou zo Sečan, s ktorou ich spája mnoho listín, 
napr. aj záznam z r. 1360564, podľa ktorého mal v Ďurkovciach majetok Štefan de Olsouzechen. Pri 
delení Ďurkoviec medzi miestnymi zemanmi v r. 1378565 sa ako susediace sídla uvádzajú Širákov, 
Vinica a Hrušov, ako aj miestna cesta do K. Kosíh. V r. 1404566 sa spomína kúria trebušovských 
zemanov v blízkosti hranice s Ďurkovcami. V r. 1408567 sa zemania z K. Kosíh sporili s vdovou po 
Demetrovi z Cerova, ktorá mala časť tunajšieho majetku v zálohu, pričom jej poddaní pôsobili 
škody v okolí. V r. 1415568 sa opäť okrajovo spomína cesta z Kosíh do Ďurkoviec. Zaujímavá je 
listina z r. 1424569, v ktorej sa pri spore o Plachtince ako svedok kapituly spomína kňaz Mikuláš z 
Ďurkoviec, čo by mohlo znamenať, že aj toto sídlo malo svoj kostol.

V r. 1425570 boli Ďurkovskí nútení dať časť sídla do zálohu zemanom z Kosíh. V r. 1436571 získal 
časť Ďurkoviec istý Blažej z Hugyagu, neurodzeného pôvodu, ktorý tento majetok vyženil svadbou 
s dcérou šľachtica zo Sečan. O rok neskôr572 sa sídlo spomína pri delení Širákova. Sečanskí svoj 
zvyšný podiel v r. 1457573 predali spomenutému Blažejovi, ktorý medzitým zmenil prídomok aj 
sídlo presťahovaním sa do Pösténypuszty. V r. 1463574 sa o svoj podiel sporili zemania z K. Kosíh. 
V r. 1469575 a 1470576 sa Sečanskí sťažovali, že ich ďurkovský majetok je napádaný vzdialenými 
príbuznými a susedmi, ktorí zbili ich poddaného kováča Imricha, vyrúbali les a páchali ďalšie 
škody. Tento spor pokračoval aj v r. 1478577, a tu sa uvádzajú mená ďalších štyroch poddaných: 
Anton a Pavol Fiaš, Štefan Kozymor a Štefan Kiš. Popritom sa spomínajú miestne potoky 
Pozthochapataka, Wodwapathaka, viničný vrch Balynthhegye a cesta do Vinice.

560 Stanislav, SjvS I, s. 300
561 MNL OL DL 69327
562 MNL OL DF 236043
563 MNL OL DL 41164
564 MNL OL DL 41466
565 MNL OL DL 46777
566 MNL OL DL 69327
567 MNL OL DF 274408
568 MNL OL DL 10157
569 MNL OL DL 11565
570 MNL OL DF 261332
571 MNL OL DL 98190
572 MNL OL DL 95821
573 MNL OL DL 44817
574 MNL OL DL 15791
575 MNL OL DL 69491
576 MNL OL DL 69493
577 MNL OL DF 205240

59



V r. 1478578 tu mali majetky aj zemania z Inánča, v r. 1490579 proti štatúcii v prospech Mikuláša z 
Ďurkoviec protestovali zemania zo Sečan, Pösténypuszty a Temeškezu. V r. 1506580 sa spomína spor
o chotárne hranice so zemanmi zo Seľan. V r. 1517581 dal ostrihomský arcibiskup Mikulášovi z 
Balogu výmenou za jeho tunajší majetok dva domy v Pešti a Ostrihome; o rok neskôr582 dal ďalší 
dom v Budíne výmenou za podiel Sečanských. Z doby osmanskej okupácie žiadne listiny 
nepoznáme – obec nie je uvedená ani v portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 1549. Z 
novovekých kompendií Vályi uvádza existenciu viničných vrchov a dobrého vína, Fényes ako 
vlastníkov spomína potomkov rodiny Ďurkovských, ale Borovszky už uvádza majetky grófa 
Ladislava Telekyho a baróna Ladislava Majtényho.

578 MNL OL DL 69506
579 MNL OL DF 272133
580 MNL OL DL 46777
581 MNL OL DL 22983
582 MNL OL DL 23072
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Falkosnyenye (zanik.)

Pôvod názvu

Neznámy, zrejme podľa osobného mena, ktorého nositeľa však nepoznáme.

Písomná história

Zmienky o tomto sídle sú len kusé. Po prvýkrát sa spomína v r. 1366583, kedy majetok 
Ffalkwsnyenye získali Peter, Ján a Ladislav, synovia Benedikta Ďureša z Kostolných Neniniec 
(Eghazasnyenye). Ide tu len o štatúciu, bez vysvetlenia, ako sa k tomuto majetku dostali. Azda z 
rodu jedného z týchto synov pochádzal Ján, zvaný Rušaš, ktorý sa s prídomkom de Falkosnyenye 
uvádza v r. 1412 ako jeden z príjemcov donácie na majetok Kozard, a tiež ako majiteľ malého sídla 
Selce (Zelche), lokalizovaného medzi Sklabinou a Nenincami, ktoré tiež získal donáciou, a ktoré v 
r. 1415584 predal Mikulášovi z rodu Balaša. Tenže Ján sa ešte raz spomína v listine z r. 1423585, 
pojednávajúcej o spore s Gašparom z Ip. Úľan, avšak nevieme, čoho sa spor týkal. Z týchto troch 
listín však nie je možné interpolovať pôvod, polohu ani ďalšie osudy tohto sídla.

583 MNL OL DL 41689
584 MNL OL DL 65849
585 MNL OL DL 28962
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Glabušovce

Pôvod názvu

Staršie jazykovedné diela586 odvodzujú názov od slovanského základu glab- vo význame hlodať.

Písomná história

Podľa Borovszkého patrili Glabušovce ešte pred prvou písomnou zmienkou známemu rodu Kačic, 
avšak prvá známa listina z r. 1297587 tento rod vôbec nespomína. V nej sa uvádza, že svoj majetok 
Galabuch vymenili komes Biter a jeho syn Ján s komesom Mikom za majetok Olcharzk 
(Ovčiarsko, okr. ZA). To znamená, že prvými doloženými majiteľmi boli predkovia rodu Balaša, a 
nie Kačicovci. Tí ho však získali neskôr – ešte v tom istom roku588 totiž Miko majetky Galabuch a 
Halaz (Ludányhalászi) dal ako vyrovnanie nároku vena magistrom Šimonovi a Tomášovi, synom 
Michala, vnukom Folkuša. Práve Folkuš bol zakladateľom najdôležitejšej vetvy rodu Kačic, z ktorej
okrem významného rodu de Zechen (Sečanský) vzniklo aj viacero menších rodov – konkrétne 
Šimon bol zakladateľom rodu Rado-Palasth, kým Tomáš bol jedným z predkov rodu Ľuborečských.

V r. 1366589 požiadal Tomášov syn Folkuš (II.) z Ľuboriečky o vydanie odpisu pôvodnej 
nadobúdacej listiny, čo kráľ nariadil vykonať kapitule vo Vacove. Môžeme teda predpokladať, že v 
tejto dobe Glabušovce ešte stále vlastnili Ľuborečskí, aj keď konkrétny dôvod vyhotovenia odpisu 
nepoznáme. Už menej pravdepodobné je to pri zmienke z r. 1418590, ktorá je len odpisom tej 
pôvodnej v spore medzi Balašovcami a Ľuborečskými ohľadom majetku Halaz. Ďalšia listina z r. 
1419591, ktorou mal kráľ darovať nitrianskemu biskupovi Ladislavovi a jeho bratom z rodu de 
Demend (Demandice, okr. LV) okrem iných majetkov aj časť Glabušoviec, je považovaná za 
falzum.

V r. 1431592 sa spomína spor zemanov z rodu de Laposrew proti Jánovi, synovi Demetra Veselého, 
poddanému Mikuláša, syna Bekeho de Nowak z Glabušoviec. Čoho sa spor týkal, nevieme – listina 
uvádza len jeho anulovanie, takže sa asi vyriešil dohodou. Pretrvávajúci majetkový podiel 
Ľuborečských dokazuje listina z r. 1437593, ktorou Ján z tohto rodu dal okrem iných majetkov aj dve
tunajšie poddanské usadlosti do zálohu synom Jakuba Baraca, za čo zinkasoval 20 zlatých florénov. 
Či tieto majetky ešte Ľuborečskí niekedy získali späť, nevieme, ale určite si ich neudržali. V listine 
z r. 1525594 sa totiž ako ich vlastník uvádza vtedajší palatín Štefan de Werbewcz, ktorý ich vymenil s
rodom de Bay za Dolinku v Hontianskej stolici.

Len veľmi málo záznamov máme z čias osmanskej okupácie. Borovszky zdôvodňuje chýbajúce 
údaje zo súpisu z r. 1549 tým, že všetci obyvatelia utiekli nevedno kam. Osmanský súpis 
budínskeho sandžaku z r. 1554595 však uvádza 10 zdanených domácností, s priezviskami 
poddaných: Botor, Šašák, Lásló, Orbán, Kováč, Koron, Petre, Demján, Hašek, Bakoša, Saul a Báči. 

586 Stanislav, SjvS I, s. 84, 301
587 MNL OL DL 65722
588 MNL OL DL 1484
589 MNL OL DL 1484,
590 MNL OL DL 1484
591 MNL OL DL 67974
592 MNL OL DL 43891
593 MNL OL DF 275711
594 MNL OL DL 66059
595 Káldy, s. 229
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Jediná zmienka zo záznamov z novohradských kongregácii z r. 1599596 sa však opäť zmieňuje o 
tom, že Turci úplne vyplienili celú dedinu aj s obyvateľstvom. Borovszky spomína transakciu z r. 
1629, kedy Juraj Terči vymenil tunajšie majetky s Ondrejom Rádayom. Ešte aj v súpisoch z 
prelomu 17. a 18. storočia597 sa udávajú len 3 opustené štvrtiny poddanských usadlostí, ich 
majiteľmi boli Forgáčovci zo Sečan. V r. 1718598 tu mal majetky Michal Darvaš, od r. 1728599 Pavol 
Prónay.

Matej Bel spomína tunajšie vinice a víno, ktoré vraj patrilo medzi najlepšie v Novohrade. Vályi 
uvádza majetky Rádayovcov, Fényes zasa Beneovcov. Borovszky ešte pridáva Pavla Trášyho, 
neskôr Vincenta Jankoviča, ktorý si tu postavil zemiansku kúriu. Od r. 1800 zhruba do konca 19. st. 
bola v obci aj ľudová škola, ktorú tiež založil V. Jankovič. V písomnostiach z r. 1887 sa spomína 
blízky majer Gyürkavolgy, na ktorom sa nachádzala sýpka a kováčska dielňa. Obyvatelia sa 
zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V r. 1923 bol na veľkostatku Alexandra Bleiera 
štrajk poľnohospodárskych robotníkov. Po vojne sa tu krátkodobo ťažilo hnedé uhlie.

596 Oborni, NVJ 321
597 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 042., Fasc. 032. - No. 043.
598 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 060 / b.
599 MNL OL A 57 - 36 - 0308 / b
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Gurkfolua (zanik.)

Pôvod názvu

Určite od osobného mena („Ďurkova dedina“), avšak jeho nositeľ je neznámy.

Písomná história

Jediná písomná zmienka pochádza z r. 1323600, kde sa spomína ako jedno z mnohých sídiel pri Ipli, 
ktoré zvolenský župan Donč vymenil so svojimi príbuznými za majetky na severe dnešného 
Slovenska. Györffy ho situuje medzi Straciny a Novú Ves, vychádzajúc z poradia, v akom sú sídla v
listine uvedené. Pri absencii akýchkoľvek ďalších podrobností a iných listinných záznamov je to 
síce jediná možnosť, ale v tomto priestore a regióne ani na podrobných názvoslovných mapách 
žiadne podobné toponymum nenachádzame (pokiaľ len nejde o Ďurkovce, čo je ale veľmi 
nepravdepodobné), a tak je poloha a ďalší osud tohto sídla neznáma. 

600 MNL OL DL 65737
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Horná Strehová

Najstaršie osídlenie

Nález črepov z mladohradištného sídliska z obdobia 10.-12. storočia601.

Pôvod názvu

Pozri Dolná Strehová.

Písomná história

Z r. 1341602 pochádza sťažnosť Juraja, syna Jána de Stregaua, na susedného zemepána z Kľačan, 
ktorý mal odlákať jeho dvoch strehovských poddaných Petra a Beňuša na svoj majetok 
Podlužianka. Práve majetok tohto Juraja, pravdepodobne nespriazneného s rodom Strehovských z 
D. Strehovej, sa podľa všetkého vyvinul v sídlo, ktoré dnes poznáme ako Hornú Strehovú. Juraj bol 
bratrancom vnukov Bitera z Modrého Kameňa, ktorí mu v r. 1349603 prepustili majetky Stregoua a 
Chrťany, okrem časti strehovského chotára, ktorá pripadla kostolu v Sennom. Zaujímavé je, že Juraj
sa v tejto listine uvádza s prídomkom de Beny (Bíňa, okr. NZ), a neskôr v listine z r. 1377604 ako de 
Boroznuk (Brusník). Tu sa už ale označuje ako zosnulý, a oba jemu prepustené majetky vrátila jeho 
dcéra Elena späť pánom z Modrého Kameňa. V r. 1424605 dal Mikuláš z Ďarmot niektoré svoje 
majetky, vrátane (Hornej) Strehovej, ktoré už predtým boli v zálohovom vlastníctve, do nového 
zálohu za 50 florénov Jánovi zo Zlievec, hlavnému notárovi dvorského sudcu. Z ďalších viac ako 
100 rokov žiadne záznamy nepoznáme.

Pod terajším názvom sa sídlo po prvýkrát objavuje v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 
1549606, a to vo forme Felsewstragowaa, pričom sa ako jeho vlastník uvádza Imrich Balaša. Pod 
trochu skomoleným názvom Feolsio Ztryhoua sa spomína v súpise z r. 1582607, kedy bol richtárom 
Matej Vano a prísažným Blažej Komár. Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z 
konca storočia608 – konkrétne Matej Lištár, Ján Komár a Juraj Komár. V r. 1599609 zakázal zeman z 
rodu Madáč poddaným z Ľuboriečky vnikať na jeho územie Kissztregova (Malá Strehová) – je 
možné, že šlo o iné meno pre Hornú Strehovú. V r. 1600610 boli pred stoličné orgány predvolaní 
dvaja miestni poddaní Žigmunda Balašu, menami Martin Kalmár a Juraj Erdég. V r. 1601611 vydali 
zákazy ohľadom vnikania na majetky Kľačany a Podlužianka aj pre tunajších obyvateľov tak 
Balašovci, ako aj Madáčovci. V súpise modrokamenského panstva z r. 1605612 sa uvádza už 15 mien
– Lešták, Bano, Miháľov, Žigmund, Beňo, Póc, Kalmár, Sabó, Labar, Kráľ, Bobák, Maško, Račka a
Rosa.

601 Bialeková, Pramene II, s. 145-146.
602 MNL OL DL 39130
603 MNL OL DL 65756
604 MNL OL DL 65791
605 MNL OL DL 65862
606 Maksay, s. 505
607 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
608 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
609 Oborni, NVJ 374
610 Oborni, NVJ 442
611 Oborni, NVJ 497, 498
612 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
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V r. 1652613 sa obec spomína ako miesto prejednávania akejsi záležitosti ohľadom Žofie z rodu 
Madáč, manželky Jána Koromzaya. 18 domácností narátal súpis divínskeho panstva v r. 1660614, 
zväčša s podobnými priezviskami ako v r. 1605 – Gečov, Žigmond, Kramár, Kováč, Šándor, Bobák,
Sega, Póc, Poliak, Ďuroš a Vanov. Kontinuitu tohto prevažne slovenského osídlenia potvrdzuje aj 
ďalší súpis z konca 17. storočia615 – richtárom bol Alexander Paľov, mená poddaných zasa Bobák, 
Kalmár, Ďuroš, Vaškol, Rác, Kováč, Žigmond, Viktas a Polišik. Zákaz využívania okolitých 
majetkov pre obyvateľov oboch obcí Strehová bol vydaný aj v r. 1686616. V r. 1689617 vydal 
podobný zákaz pre poddaných z H. Strehovej aj Ján Rožňay.

V r. 1717618 sa sídlo uvádza medzi majetkami skonfiškovanými Jánovi Koromzayovi. Borovszky v 
r. 1770 uvádza ako vlastníkov rody Zičy, Balaša, Baroš a istého Ondreja Saba, neskôr aj grófa 
Kálnokyho. V 18. storočí tu bol v prevádzke obecný pivovar. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom. Ešte v polovici 20. storočia sa kraslice ozdobovali batikovou technikou s 
pomocou trubičky.

613 Tóth, NVJ 1023
614 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
615 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 094 / b.
616 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 102
617 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 670
618 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 005 / a.
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Horné Plachtince

Pôvod názvu

Pozri Dolné Plachtince.

Písomná história

Prvá presne datovaná písomná zmienka pochádza z r. 1243619, kedy kráľ za verné služby daroval 
zem Palahta, dovtedy v správe komitátneho hradu Hont, spolu s ďalšími majetkami komesom z 
rodu istého Narada menami Dona, Vacik, Dubák a Tiba. V zázname z r. 1245620, ktorého metačná 
časť pochádza zo stratenej listiny vydanej pred tatárskym vpádom (1241), však už existuje zmienka 
o „druhej dedine Plachtince“ (alter villa Platha), ktorej chotár podľa všetkých indícii zaberal 
priestor celej Plachtinskej doliny. V r. 1257621 sa Dubákov syn Demeter spomína ako sused 
šľachtica z Príbeliec. V r. 1336622 si dedičia Tibu a Dubáka majetky rozdelili, pričom hranicou bola 
riečka Curtus (dnes Plachtinský potok) – zem na západ od riečky pripadla potomkom Tibu (asi 
vrátane H. Plachtiniec), východná časť zasa potomkom Dubáka (pravdepodobne základ pre Stredné 
Plachtince). V r. 1337623 sa pri spore o D. Plachtince ako svedok spomína Tibov vnuk Štefan s 
prídomkom de Palotha superior.

Ďalších takmer 100 rokov o sídle nič bližšie nevieme, a to predovšetkým kvôli komplikovanému 
rozlišovaniu viacerých rovnomenných sídiel, a ešte komplikovanejšiemu rozlišovaniu príslušníkov 
jednotlivých zemianskych rodov, ktoré vzišli z Dubákovych potomkov. Aj neskôr je územný vývin 
nejasný, a s istotou tak môžeme sledovať len záležitosti tých zemanov, ktorí používali prídomok „z 
Horných Plachtiniec“, po druhýkrát použitý v r. 1427624 Alexom. V spore z r. 1438-39625 sa spomína 
Peter de superiori Palatha, obžalovaný z mnohých prečinov (krádež, únos, zmrzačenie atď.), 
ktorých sa dopustil na poddaných šahanského prepoštstva z D. Plachtiniec. Ešte v r. 1439626 sa 
riešila ďalšia ozbrojená potýčka plachtinských zemanov (vrátane hornoplachtinského Františka 
Verebeša) s týmito poddanými, ktorá sa odohrala v hornoplachtinskej krčme kováča Petra. 

V r. 1464-65627 sa ako kráľovský poverenec spomína Ladislav de Felsewpalahtha. V r. 1475628 sa pri
spore o ukradnuté dokumenty spomína Ladislav Verebeš z H. Plachtiniec. V r. 1477629 sa pri čítaní 
testamentu manželky Ladislava Balašu ako jeden zo svedkov objavuje tunajší zeman David (40-
ročný); v r. 1484630 ako ďalší kráľovský poverenec Anton. V r. 1504631 sa zemania z H. Plachtiniec 
sťažovali, že ich majetky obsadil František Balaša. Posledným známym predmoháčskym záznamom
je listina z r. 1515632, v ktorej sa pri istom spore ostrihomského arcibiskupstva spomína aj Peter z H.
Plachtiniec.

619 MNL OL DL 43156
620 MNL OL DL 287
621 MNL OL DF 249092
622 MNL OL DL 40717
623 MNL OL DL 65747, 3091
624 MNL OL DL 43704
625 MNL OL DL 13178, 13200, 13282, 13199, 13237, 13238, 13246, 13318, 13356
626 MNL OL DL 13321, 13332, 13357
627 MNL OL DL 16231, 65925, 65937, 
628 MNL OL DF 205432, 205953
629 MNL OL DL 65958
630 MNL OL DF 205655
631 MNL OL DF 208951
632 MNL OL DF 236119
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Z obdobia osmanskej okupácie máme len minimum správ. Ako Felsewpaloytha sa objavuje v súpise
majetkov Hontianskej stolice z r. 1549633, pričom bola vo vlastníctve rôznych zemanov. Otázny je 
osmanský súpis z r. 1554634, ktorý uvádza sídlo Szentmihalpolajta (Svätomichalské Plachtince), 
azda pomenované podľa patróna kostola. Zápis tvrdí, že tieto Plachtince patrili do 
modrokamenského panstva Balašovcov. Uvedené sú aj mená poddaných – Kontáš, Kováč, Kalmár, 
Ašák, Krištoň, Polajtay, Čibor, Torok, Adam, Keresteš, Varga, Očár, Hánč, Naď, Martin a Podár. V 
r. 1567635 vydal panovník novú donáciu na majetok Felsewpaloitha pre tunajších zemanov. 

V r. 1686636 sa v zápise z kongregácie novohradskej šľachty spomína žiadosť zemanov z V. Krtíša o 
zákaz pre poddaných okolitých obcí - vrátane H. Plachtiniec - zasahovať do ich majetkových práv. 
Ešte jeden zápis je v bližšie nedatovanom súpise zo 17. storočia637, kde sa ako majitelia uvádzajú 
rody Madáč a Ostrolúcky. Borovszky neskôr pridáva majetkové podiely rodov Blaškovič, Kačkovič
a Sebastiány. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V obci boli tri mlyny 
– Karlov, Sľúkov a Lúčny-Šľamiarov. Od r. 1818 sa v H. a S. Plachtinciach pokúšali viacerí 
podnikatelia ťažiť hnedé uhlie, dolované primitívnou technikou.

633 Maksay, s. 373
634 Vass, s. 81
635 MNL OL A 57 - 03 - 1178
636 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 61
637 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 058.
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Horné Strháre

Pôvod názvu

Pozri Dolné Strháre

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1243638, kedy kráľ za verné služby daroval majetok Vzturgar a 
iné majetky komesom menami Dona, Vacik, Dubák a Tiba. Listina spomína, že šlo pôvodne o 
majetok kráľovských dvorníkov, teda poddaných, zabezpečujúcich rôzne služby pre kráľovský 
dvor, čo podporuje teóriu o vzniku názvu podľa struhárov. V tejto dobe už preukázateľne existovali 
dva rovnomenné samostatné majetky, čo dosvedčuje listina z r. 1244639, ktorou istý Godus, syn Senu
z rodu Scemura, a jeho sused Ján, predali svoj podiel v dedine (villa) Stregar aj s majetkovým 
príslušenstvom Mikovi, synovi Detrika, predkovi rodu Balaša. Rod Scemura v r. 1247640 predal 
ďalšie štyri pätiny svojho podielu na majetku Stugar svojim príbuzným Alexandrovi a Leštákovi, 
avšak už o dva mesiace neskôr641 kráľ tieto podiely s rodom Scemura vymenil za majetok Kued 
(zaniknutá obec pri Kolárove, okr. KN), a daroval ich Mikovi. 

V r. 1250-51642 sa spomína Vacikov syn Šupk z dediny (villa) Ztragar, takže oba samostatné 
majetky mali rozsah plnohodnotnej dediny. Vzhľadom k tomu, že dvorníkov v okolí medzičasom 
pribudlo, sa kráľ v r. 1260643 rozhodol vrátiť im ich pôvodný majetok späť, pričom Vacikovych 
synov odškodnil majetkami v Kleňanoch a Trebušovciach. V nasledujúcich rokoch však o Strháre 
vypukol spor, ktorého riešenie prináša až listina z r. 1273644 - pred ostrihomskú kapitulu sa dostavili 
zástupcovia dvorníkov menami Eliáš a Julián, ktorí uznali nároky Mikovho syna Oguča na územie 
Ztorgar, a od sporu odstúpili. Balašovci tým podľa všetkého získali územie oboch dedín, ktoré tak v
záznamoch z ďalších storočí vystupujú pod spoločným názvom. V r. 1278645 sa zástupcovia rodov 
Balaša a de Ozlar (Osláre) dohodli na spoločných hraniciach medzi Oslármi a Strhármi. Podľa 
Šmilauerovej schémy646 viedla táto hranica zhruba od sídla Slatinka ponad kopec Babka a popod 
modrokamenský hrad ku Koziemu vrchu a riečke Krtíš pod ním, čo dokazuje, že šlo o územie 
nielen dnešných D. a H. Strhár, ale aj veľkej časti M. Kameňa.

Ďalšia zmienka o sídle pochádza zo súpisu pápežských desiatkov z obdobia 1332-37647, v ktorom sa
spomína kňaz Peter z farnosti Straguar. Táto je pravdepodobne totožná s lokalitou starého kostola v 
D. Strhároch648. Podľa veľkosti benefícia kňaza a vymeraného desiatku šlo spolu s kostolom v 
Sennom o najväčšiu farnosť v novohradskej časti nášho okresu. V ďalších rokoch sa s názvom 
sídla v rôznych podobách stretávame hlavne pri menách Balašovcov, z ktorých niekoľkí používali 
tunajší prídomok – v r. 1365649 a 1370650 to bol Blažej, syn Mikuláša (de Stragar, Stragary, 

638 MNL OL DL 43156
639 MNL OL DL 65689
640 MNL OL DL 40021
641 MNL OL DL 71340
642 MNL OL DL 65694
643 MNL OL DF 236041
644 MNL OL DL 65709
645 MNL OL DL 69195
646 Šmilauer, Vodopis, s. 141
647 Sedlák, MVS I, s. 105, č. 624
648  DRENKO, Zoltán. Zaniknuté stredoveké kostoly v Dolných Strhároch. In Archeologické výskumy a nálezy na 
Slovensku, 1975, s. 85-86.
649 MNL OL DL 65769
650 MNL OL DL 65782, 65783
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Ztergrad, Ztergaar, Ztargar), a v r. 1390651 Katarína, vdova po Mikulášovi (de Eztergar). Ešte v r. 
1390652 bol Blažejov maloletý syn Mikuláš predvolaný k súdu ohľadom nezrovnalostí v spore o 
majetok Struga.

Len dva známe záznamy pochádzajú z 15. storočia - v r. 1412653 sa potomkovia Dubáka domáhali 
potvrdenia svojich nárokov z najstaršej listiny z r. 1243. Keďže v tej šlo o rôzne majetky, nie je 
jasné, či si nárokovali aj na časť niektorej z dvoch dedín Strháre, ktoré v tej dobe už pevne patrili 
Balašovcom. Potvrdenie ich dlhodobého vlastníctva poskytuje aj listina z r. 1475654, v ktorej sa 
spomínajú poddaní Ladislava Balašu zo Strhár a Slatinky, ktorí boli okradnutí a uväznení kdesi pri 
dedine Cheregh (Cered alebo Csörög). Posledný známy stredoveký záznam je z posledného 
desaťročia655 pred Moháčom, kedy kastelán Balašovcov spolu so slobodnými poddanými z M. 
Stracín a Strhár spôsobil majetkové škody vo V. Stracinách.

V súpise Novohradskej stolice z r. 1549656 sa objavuje vo forme Felsewstregaar, a vlastníkmi boli 
stále Balašovci. Osmanský súpis z r. 1554657 uvádza 10 domácností s priezviskami: Tót, Važan, Gál, 
Budák, Selešény, Pástor, Móňár, Dóša, Eďéd, Kéšd, Ďura, Báčin, Sabó, Dolmán, Kováč, Sekerňe, 
Višár a Katka, pričom obec mala aj zemiansky mlyn. Pod názvom Felseő Strihar sa spomína v 
súpise z r. 1582658, kedy bol majiteľom Žigmund Balaša, richtárom Ambróz Baček, a prísažnými 
Križo Honág a Juraj Višňa. Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia659 
– Vojvoda, Skrina, Pastorok, Ranko, Višniar, Galovik, Magát, Holý, Finka, Benza, Mančár, Baláž a 
Benko. Tento záznam poskytuje aj dôkaz o existencii dnes zaniknutého hrádku, či skôr opevneného
kaštieľa (castellum), v ktorom Balašovci po obsadení M. Kameňa prechodne sídlili. V r. 1599660 boli
pred stoličné orgány predvolaní dvaja poddaní menami Ondrej Mančár a Baláž Kadanc. V r. 1602661

sa niekoľkokrát spomína spor medzi Balašovcami a zemanom Ostrolúckym o vlastníctvo pôdy a 
poddaných v H. Strhároch. Súpis modrokamenského panstva z r. 1605662 obsahuje už len 7 mien s 
priezviskami: Sabó, Višniar, Beňek, Mošč, Holý, Ďurčky a Mančár.

V r. 1652663 stoličné orgány prejednávali reambuláciu hraníc niektorých sídiel vrátane H. Strhár. 11 
domácností narátal súpis divínskeho panstva v r. 1660664, s priezviskami Višniar (richtár), Riman, 
Bojný, Kisel, Krajčikovič a Valach. V r. 1672665 sa časť obce spomína ako majetok kráľovskej 
pokladnice, a uvádza sa aj meno miestneho obyvateľa Benedikta Vargu. V r. 1686666 získal časť 
divínskych majetkov gróf Zičy. V r. 1688667 vydali Koháryovci zákaz využívať ich majetky pre 
obyvateľov susedných obcí, vrátane oboch Strhár. Zaujímavosťou je pojednávanie z tohože roku668 

651 MNL OL DL 65813, 65814. Je možné, že Mikulášova rodina krátkodobo obývala predpokladaný zaniknutý hrádok 
nad H. Strhármi, alebo mohli mať kúriu v D. Strhároch – ani jednu z týchto hypotéz však stredoveké listiny 
nepotvrdzujú.

652 MNL OL DL 65812
653 MNL OL DL 43156
654 MNL OL DL 65950
655 MNL OL DL 95879
656 Maksay, s. 518
657 Vass, s. 48
658 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
659 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
660 Oborni, NVJ 324, 325
661 Oborni, NVJ 860, 912, 920, 937
662 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
663 Tóth, NVJ 1078
664 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
665 Jancsó, NVJ III 272
666 MNL OL A 57 - 18 - 0404
667 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
668 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 663
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ohľadom exhumácie akýchsi múdrych žien (vediem či bosoriek) z H. Strhár a Pravice, ktoré vraj 
nevedno za akým účelom vykopali miestni obyvatelia. V r. 1689669 sa spomína rekonštrukcia 
dolnostrhárskeho kostola, pod ktorý patrili aj veriaci z H. Strhár.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a remeslami (kolári, metlári). Obec 
bola strediskom pletenia slamených výrobkov (slamenice, koterce, úle, lyžičníky, mierky a i.), a 
darilo sa tu aj včelárstvu. Zaujímavý je údaj z lexikónu Korabinského, ktorý pri tomto hesle 
ikonkou uvádza existenciu sklenej huty. Fényes, a hlavne Mocsáry farbisto opisujú históriu spred 
prvej známej listinnej zmienky, a tvrdia, že začiatkom 13. storočia tu bolo dôležité hospodárske 
mestečko, kostol a hrad. Je otázne, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, aj keď existencia hrádku či 
opevneného kaštieľa bola okrem už spomenutého záznamu dokázaná aj terénnym prieskumom670.

669 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 703
670 Nejde však o v stredovekých listinách doložený hrad Strahora, ktorý sem mylne lokalizuje aj Borovszky.
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Hradzany (zanik.)

Najstaršie osídlenie

Nález črepov zo sídliska z 9. -12. storočia671. Neďaleko mlyna sa našla keramika kyjatickej 
kultúry672.

Pôvod názvu

Neznámy, hoci môžeme uvažovať o odvodení od slova hrádza, keďže tu bol starý mlyn, alebo od 
slova hrad, a to v súvislosti s predpokladanou existenciou hradu Palota na vrchole Hájnického 
kameňa.

Písomná história

V listinách sa po prvýkrát objavuje v r. 1454673, kedy sa ako poverenci dvorského sudcu spomínajú 
Anton a Sebastián de Hregyen. Ďalšia zmienka je z r. 1465674, kde sa v spore so šahanským 
prepoštstvom spomínajú miestni zemania Štefan a Sebastián de Hredzen. V r. 1471675 sa na majetku 
Redzen uvádza mlyn. Štefan sa ďalej spomína ako svedok pri spore medzi rodmi Balaša a de 
Wezeken v doklade z r. 1479676. V reambulačnom zápise pre D. Plachtince z r. 1494677 nachádzame 
zmienku o verejnej ceste, spájajúcej sídlo Rezen a Veľký Krtíš. Niekoľko ďalších listín okrajovo 
spomína miestnych zemanov, a v r. 1516678 sa ako majiteľ časti majetku spomína Juraj Dorčány z 
Peseran, ktorý ho zamenil s Ondrejom Orbonázom zo Sudíc (Szügy), proti čomu o rok neskôr679 
protestoval Ján Balaša z Ďarmot. Názov sídla je tu vo forme Rezen alionomine Kyspaloytha, čiže 
sídlo sa iným menom nazývalo Malé Plachtince. 

V r. 1578680 sa dedičia Orbonázovcov sporili o majetkové listiny s príbuzným Jurajom Neverym. V 
r. 1663681 daroval cisár Leopold tunajšie majetky novozámockému nadporučíkovi Štefanovi 
Boronkayovi. Niekoľko obydlí v predpokladanej polohe na severozápadnom svahu Hájnického 
kameňa sa objavuje aj na mapách vojenských mapovaní. Názov sídla sa zachoval v pomenovaní 
mlyna v údolí, konkrétne Redcény m. na mape druhého, a Hredzeny m. na mape tretieho mapovania.
Chotárne názvy Hradzany, Hradziansky mlyn a pod. možno nájsť v katastri obce Stredné Plachtince
aj na dnešných mapách.

671 Bialeková, Pramene II, s. 156
672 Beljak, Poiplie, s. 52
673 MNL OL DL 14862, 14863, 14864
674 MNL OL DL 16214, 16216
675 MNL OL DL 105773
676 MNL OL DL 65964
677 MNL OL DL 20165
678 MNL OL DL 72359
679 MNL OL DL 66022
680 Palásthy II, s. 179, č. 191
681 MNL OL A 57 - 13 - 0030
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Hrušov

Najstaršie osídlenie

V intraviláne obce sa našiel hrobový inventár zo staršieho novoveku, v polohe Hrac zasa stopy po 
výšinnom sídlisku z neskorej doby bronzovej682.

Pôvod názvu

K pôvodu najstaršieho mena obce, ktoré sa zachovalo dodnes, sa viaže legenda o veľkom výskyte 
ovocia divých hrušiek v chotári obce. Slovenský pôvod názvu je zrejmý, a tak ho jazykovedci683 
zväčša nekomentujú. Maďarizačný názov Magasmajtény (v preklade Vysoký Majthény) mohol 
súvisieť s vlastníckymi vzťahmi zemianskej rodiny Majtényovcov, avšak žiadny známy prameň túto
teóriu doposiaľ nepotvrdil.

Písomná história

Čo sa týka prvej písomnej zmienky, je nutné spomenúť údaj z listiny z r. 1232684, ktorou kráľ Ondrej
II. zahrnul niekoľko dedín v Tekove a Honte do jurisdikcie zvolenského panstva. Okrem iných sa tu
z tohto regiónu spomínajú sídla Nek, Bolug a podľa nášho názoru aj Hurov, pričom to posledné 
doposiaľ v odbornej literatúre identifikované nebolo. Aj vzhľadom na relatívnu blízkosť Vinice a 
Balogu n. Ipľom sa domnievame, že ide o Hrušov, keďže z 13. storočia máme viacero ďalších 
záznamov, vrátane zmienky o zástupcovi šľachtického rodu, ktoré poukazujú na dlhodobejší vývin 
sídla.

Ďalšia písomná zmienka pochádza z r. 1272685, a spomína sa tu Adrián, syn Mikuláša de Horussou, 
ktorý predal svoje majetky pri riečke Krtíš v Novohradskom komitáte Petrovi, synovi Mika. V r. 
1279686 sa pri delení majetkov v Plášťovciach v metácii spomína hydronymum Hurusso potoka. V r.
1285687 sa sídlo Huruso uvádza pri deľbe majetku medzi Demetrom a Deršom z rodu Hont-Poznan, 
pričom sa stalo súčasťou Demetrovho hradného panstva Drégely. Neskôr sa ale muselo dostať k 
Deršovi, pretože v r. 1312688 ako jeho majiteľ vystupuje Deršov syn Mikuláš z Túroviec (okr. LV). 
Ten predal svoje majetky Hrušov a Vinica synom Chrabora z rodu komesa Dubáka. Otáznym je 
záznam v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-1337, ktorý uvádza existenciu kostola sv. Martina 
v sídle Gressu – doterajšie bádanie však v tomto prípade o spojitosti s Hrušovom neuvažovalo689.

V r. 1342690 sa sídlo opäť uvádza medzi majetkami hradu Litava, ktorý kráľ odňal vtedajším 
vlastníkom z rodu de Dobrakuta (Dobra Kuća), za rôzne zločiny odsúdeným na smrť. V r. 1378691 
sa Hrwssow spomína pri metácii chotára Ďurkoviec. V r. 1382692 tento majetok kráľovskou 

682 Beljak, Poiplie, s. 32
683 Stanislav, SjvS I, s. 305
684 MNL OL DF 237412
685 MNL OL DL 65708
686 MNL OL DF 281794
687 MNL OL DL 41783
688 MNL OL DF 243701
689 Györffy predpokladá, že Gressu je skomolený názov pre Devičie, avšak jeho argumentácia sa opiera o hypotetickú 

formu názvu, ktorá sa v ním zozbieraných listinách vôbec nevyskytuje. Sedlák (MVS I, s. 23, č. 16) v podstate bez 
komentára (okrem zmienky o čítaní niektorých znakov v úvode) preberá jeho závery.

690 MNL OL DL 3469
691 MNL OL DL 46777
692 MNL OL DF 248902
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donáciou dostali Peter a Pavol z Oslár, a v r. 1388693 sa vykonala štatúcia v ich prospech. Ďalších 
takmer 100 rokov žiadne správy nemáme, ale aj v r. 1482694 tu majetky stále mali potomkovia 
Oslárskych, už používajúci prídomok de Balogh. Touto listinou ich síce na čas dali do zálohu 
istému Ondrejovi de Gywregh, ale v ďalších dokumentoch z prelomu 15. a 16. st.695 sa opäť uvádza 
ich vlastníctvo. V r. 1503696 sa spomína Dorota z rodu de Balogh, ktorá dala dve tunajšie usadlosti 
na čas do zálohu Rolandovi Dačovi z Neniniec. V r. 1508697 získal od Balogyovcov jednu hrušovskú
usadlosť s poddaným menom Červenák aj istý Valentín Husár, ktorý sa do rodiny priženil.

V r. 1514698 dal Juraj Balogy z Krtíša polovicu svojho podielu Pavlovi z Kolár. V r. 1516699 bola 
vykonaná štatúcia majetkov v prospech Valentína Husára. Z Balogyovcov sa medzičasom vyčlenila 
vetva s prídomkom de Fywr (Rúbaň, okr. NZ), ktorej členovia dali v r. 1520700 svoje podiely do 
zálohu Pavlovi z Kolár, Pavlovi z Inánča, a bzovíckemu prepoštovi Pavlovi. V r. 1523701 Balogyovci
predali ďalšiu usadlosť s poddaným menom Mikuláš Ďure Pavlovi z Kolár, a o rok neskôr702 aj 
ďalšie dve s poddanými menami Urban Katko a Ján Mičke, proti čomu neskôr703 protestovali iní 
Balogyovci. V r. 1525704 musel Valentín z Balogu dať Pavlovi z Kolár do zálohu ešte jednu 
hrušovskú usadlosť s poddaným menom Tomáš Demjén; v tomže roku Balogyovci vyplatili iný 
zálohový dlh voči bzovíckemu prepoštovi705.

Podľa stoličného portálneho súpisu z r. 1549706 patrila obec Žigmundovi Balašovi a rôznym menším
pánom. V r. 1558707 a 1602708 sa spomína mlyn hrušovských poddaných v chotári Vinice. V r. 
1598709 protestovali dcéry Mikuláša Balogyho proti zaberaniu majetkov svojimi bratmi. V r. 1603710 
sa o majetkové listiny sporili Balogyovci s Jozefom Paláštym. Listina z r. 1604711 pojednáva o 
svedectve ohľadom hraníc hrušovského chotára so susednými sídlami. Mená niekoľkých 
poddaných istého Lukáša Naďa poskytuje súpis z r. 1605712 - Balaši (richtár), Domokoš, Adam, 
Sabó, Kováč, Hlický, Dijenóš, Agora, Liptay a Sakáč, väčšie majetky tu ale stále vlastnili aj 
Balogyovci a Forgáčovci. V r. 1613713 získal Sebastián Balogy spät časť majetku, ktorú mal v držbe 
Jozef Palášty. O rok neskôr714 sa riešil spor ohľadom ošípaných hrušovských poddaných Martina 
Balogyho, ktoré sa bez dovolenia pásli na kleňanskom majetku Paláštyovcov. 

693 MNL OL DF 248901
694 MNL OL DF 205706
695 MNL OL DF 206796, s. 134, 135, 151
696 MNL OL DF 281939
697 MNL OL DF 244215
698 MNL OL DF 244236
699 MNL OL DF 244253
700 MNL OL DF 244285
701 MNL OL DL 47513
702 MNL OL DL 47547
703 MNL OL DF 244295
704 MNL OL DL 69592
705 MNL OL DF 235404
706 Maksay, s. 377
707 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 050.
708 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 086.
709   Palásthy II, s. 318, č. 360
710 Tamže, s. 339, č. 390
711 Tamže, s. 341, č. 396
712 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
713   Palásthy II, s. 368, č. 430
714 Tamže, s. 378, č. 441
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V r. 1644715 za zradu zhabané majetky Sebastiána Balogyho získalo ostrihomské arcibiskupstvo. V r.
1657716 patrila časť hrušovských majetkov ku bzovíckemu panstvu Pavla Fánčyho, ktorý ich 
testamentom zanechal svojej manželke z rodu Balaša. Tá svoju časť vlastným testamentom z r. 
1667717 odkázala bzovíckemu prepoštstvu, druhú čas venoval Pavlov brat, ostrihomský kanonik, 
arcibiskupstvu, ktoré v r. 1670718 získalo aj majetky prepoštstva. Čiastočný úpadok majetkovej 
držby Balogyovcov dokladá súpis z r. 1671719, podľa ktorého boli majetky Gašpara Balogyho za 
zradu zhabané kráľovskými úradníkmi. Súpis spomína aj tunajšie vinice a zachytáva ďalšie mená 
poddaných – Enický, Balážovič, Hudec, Boriščin, Hajnal, Baltazárovič, Mečky, Laco a Michalovič.

V 19. storočí patrila časť obce Husárovcom a časť ostrihomskej kapitule. Ako protiopatrenie voči 
vysokej nezamestnanosti štát koncom 30. rokov financoval stavbu tzv. južnej magistrály smerom na
Krupinu a Levice, ktorá prechádzala hranicou chotára obce. Hrušov sa tak dočkal spojenia so 
svetom, keďže k tejto ceste bola v r. 1942 postavená prípojka z obce, ústiaca pri osade Beluja. 
Obyvatelia obce sa od najstarších čias živili poľnohospodárstvom. Okrem pestovania bežných 
plodín sa zaoberali chovom dobytka, oviec a vinohradníctvom.

715 MNL OL A 57 - 09 - 0432
716 MNL OL A 57 - 14 - 0178 / a, A 57 - 12 - 0015
717 MNL OL A 57 - 47 - 0136 / a
718 MNL OL A 57 - 14 - 0178
719 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 153. - No. 021.
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Chrastince

Pôvod názvu

Pôvodný názov Gyormoth je menom jedného zo staromaďarských kmeňov. Najstaršia forma 
prefixu Harazti, čiže chrastie, pribudla až po rozdelení chotára pôvodného spoločného sídla. Podľa 
starších výkladov720 ide o maďarské slovo prevzaté zo slovanských jazykov. Novšie výklady721 
zdôrazňujú strážnu úlohu kmeňa Ďarmat, pričom tunajšie chrastie malo slúžiť ako ochrana 
kmeňového strážneho stanovišťa722.

Písomná história

Györffy ako prvú nepriamu zmienku uvádza listinu z r. 1247723, v ktorej opísaný chotár Ďarmot 
siahal až na hranice majetkov komesa Poznana (Koláre a Čalomija) a k Trebušovskému potoku, čo 
mohlo zahŕňať aj dnešné územie Chrastiniec. Celý tento majetok od kráľa dostal Mikuláš, syn 
Detrika, predka rodu Balaša, ktorý si toto územie udržal po ďalšie storočia. Po nezhodách medzi 
širším príbuzenstvom tohto rodu, ktoré skončili ozbrojenou potýčkou o Ďarmoty, sa chotár sídla 
rozdelil. Listina z r. 1290724 uvádza 5 dedín (villarum) na pravom brehu Ipľa, ktoré získal Mikulášov
syn Demeter, pričom jednou z nich boli aj Chrastince (Haraztigyormoth). Počas vojen s oligarchami
ich pravdepodobne obsadil Matúš z Trenčína, po ktorého smrti sa dostali do rúk kráľa. V r. 1323725 
vymenil kráľov dôverník, zvolenský župan Donč, svoje majetky pri Ipli, vrátane Chrastiniec, so 
svojimi príbuznými Petrom, synom Bitera, a Jurajom, synom Mikuláša. V tomže roku726 nariadil 
kráľ Karol šetrenie ohľadom komitátnej príslušnosti troch obcí vo vlastníctve Petra, ktoré ležali na 
rozhraní Hontu a Novohradu, a medzi ktorými sa spomína aj „polovica dediny Ďarmoty“.

Iný Juraj, syn Petra, vlastnil sídlo v r. 1373727, kedy žaloval zemana z Trebušoviec, ktorý mal týrať 
jeho chrastinského poddaného Pavla, syn Banka. Spor medzi týmito feudálmi (azda pokračovanie 
toho istého) sa spomína aj v r. 1385728. V r. 1386729 najprv kráľovná Mária vydala donáciu na 
Chrastince pre šľachtu zo Sečan, avšak ešte v tomže roku730 sa tento majetok stal predmetom 
delenia medzi Balašovcami, pričom sa vdova po Jurajovi a jeho bratranci Blažej a Ján dohodli, že 
Chrastince patria vdove. V r. 1395731 tu prebývali Blažejov maloletý syn Mikuláš a jeho právny 
zástupca, ktorí boli predvolaní pred súd v istom spore so zemanmi z Leseníc. Aj napriek tomu si 
Sečanskí dali v r. 1408732 potvrdiť donáciu kráľovnej Márie, avšak informácie o prípadnom spore s 
Balašovcami nemáme.

Od r. 1418733 sa v listinách objavujú aj dve vetvy miestneho zemianskeho rodu de Harazty, z 
ktorých jedna bola odnožou Balašovcov, a jej zakladateľom bol vyššie spomenutý Ján. V r. 1439734 

720 Stanislav, SjvS I, s. 299
721 Krajčovič, Kroniky, s. 103, 126, 156
722 Krajčovič, Lexika, In: KS, 4/2009, s. 217
723 MNL OL DF 248913
724 MNL OL DL 65721
725 MNL OL DL 65737
726 MNL OL DL 65735
727 MNL OL DL 65779, 65780
728 MNL OL DL 39162
729 MNL OL DF 266400
730 MNL OL DL 65805
731 MNL OL DL 65825
732 MNL OL DF 249168
733 MNL OL DF 281870
734 MNL OL DL 13320
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sa chrastinskí zemania sporili s Dačovcami z Neniniec, pričom sa názov sídla uvádza v unikátnej 
forme Kezew alionomine Harasth. V r. 1454735 tu mali sídlo aj synovia Mikuláša. V r. 1473736 
poddaní hradu Litava (Čabraď) spôsobili škody na lese v Chrastinciach. V r. 1476737 tu mal majetky 
Matej z M. Krtíša, ktorý ich dal do zálohu zemanovi zo Širákova, a rovnakú transakciu si 
zopakovali aj o sedem rokov neskôr738. V r. 1477739 protestoval František Balaša proti predaju 
tunajších majetkov svojou švagrovou Katarínou, ešte v tomže roku740 jej ich však dohodou 
prepustil.

V r. 1489741 sa o listiny ku Chrastinciam sporili Pírovskí a Dačovci, avšak dospeli k mierovej 
dohode. Časť Chrastiniec, ktorú da Matej z Krtíša širákovským zemanom, sa podľa listiny z r. 
1490742 nazývala Rohothalya, a Širákovskí sa o ňu sporili s Pírovskými. V tomto období sa v 
listinách často spomína meno istého Františka de Harazth, avšak tento s Chrastincami nemal nič 
spoločné743. V r. 1505744 si Chrastinskí rozdelili majetky medzi sebou, a na základe dedičských práv 
sa v r. 1512745 museli podeliť aj s rodmi Dačo, Plášťovský a Pírovský. V r. 1513746 predal zeman z 
Píroviec svoj podiel Dačovcom a Plášťovským. V r. 1517747 mal tunajší zeman Mikuláš okrem 
miestnych majetky aj v Kleňanoch a Kosihovciach, ktoré daroval svojej manželke. V r. 1523748 
napadli poddaní Ondreja z Plášťoviec Jána z Chrastiniec, nadávali mu a ničili jeho majetok, pričom 
sa spomína aj cesta z Chrastiniec do Kosihoviec.

V r. 1544749 predala Barbora zo Širákova svoj podiel na majetku Kis-Haraszti Benediktovi 
Paláštymu, ktorý v r. 1550750 získal aj druhú polovicu, uvedenú pod názvom Kisharaszti alio 
nomine Keszihocz. Podľa portálneho súpisu z r. 1549751 boli tunajšími zemepánmi Ján z Chrastiniec 
a Ján Balaša. V r. 1612752 sa Benedikt Palášty presťahoval na Moravu, a svoje majetky dal do zálohu
Štefanovi Litašymu, pričom Chrastince sa spomínajú len ako prédium. Z r. 1614-15753 pochádza 
viacero záznamov o delení Benediktovych majetkov medzi dedičov, a vyrovnávaní nárokov dcér. V 
r. 1643754 dal Mikuláš Palášty svoj podiel do zálohu Gašparovi Ďurkymu.

735 MNL OL DL 65902
736 MNL OL DL 95838
737 MNL OL DL 95859
738 MNL OL DL 95846
739 MNL OL DL 65959
740 MNL OL DL 65960
741 MNL OL DF 206796, s. 168
742 MNL OL DL 95859
743 Množstvo dokumentov k tejto osobe uvádza predovšetkým Bakács, podľa ktorého sa František v r. 1493 oženil s 

vdovou po Jánovi Čechovi z Levíc, čím získal aj levické hradné panstvo, a jeho meno sa tak neskôr spomína v 
mnohých sporoch o tento, ako aj majetky v stredoslovenských banských mestách (hlavne v Pukanci). Nezdá sa však,
že by malo ísť o zástupcu rodu z nášho regiónu, keďže už pred touto zmienkou sa rovnomenný šľachtic vyskytuje v 
sporoch o majetky v stoliciach Čanád či Pešť (kde Chrastinskí nevlastnili nič), a neskôr sa spomína ako bosniansky 
a slavónsky bán. 

744 MNL OL DF 282007
745 MNL OL DL 95859
746 MNL OL DF 281957
747 MNL OL DL 106083, s. 396
748 MNL OL DL 57950
749 Palásthy II, s. 46, č. 49
750 Tamže, s. 57, č. 66
751 Maksay, s. 374
752 Palásthy II, s. 361, č. 419; s. 365, č. 426
753 Tamže, s. 380, č. 443; s. 388, č. 454; s. 390, č. 455
754 Tamže, s. 479, č. 577
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V r. 1660755 sa v súpise divínskeho panstva spomína už len ako samota bez obyvateľov. V r. 1662756 
sa dostala do rúk Juraja Ilešházyho, kráľovského stolníka a trenčianskeho župana. Ešte v r. 1678757 
sa uvádza pod názvom Gyarmathpuszta. V r. 1684758 sa spolu s väčšinou divínskeho panstva dostala
do rúk Koháryovcov, neskôr Zičyovcov. V 18. storočí boli zemepánmi zemania z Ďurkoviec, v 
prvej pol. 19. storočia patrila rodu Zičy a barónovi Ladislavovi Majténymu. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Okolo r. 1911 tu mal väčší majetok tzv. Zičyho seniorát.

755 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
756 MNL OL A 57 - 10 - 0394
757 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 002.
758 MNL OL A 57 - 18 - 0404
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Chrťany

Pôvod názvu

Stará759 aj nová760 jazykoveda sa zhodujú na význame od slova chrt, a následne chrťania, teda 
služobníci, ktorí sa starali o poľovníckych psov, prípadne ich tiež vodili na lov761.

Písomná história

Podľa Györffyho sa tento majetok nepriamo uvádza už v listine z r. 1271762, kedy sa pri delení 
majetku medzi príslušníkmi rodu Kačic a následnej metácii okolia Pravice v susedstve spomína 
nemenovaný majetok komesa Štefana, syna Abu. Už pod názvom Harkyan je sídlo uvedené v listine
z r. 1327763, ktorou Štefanovi synovia za zradu tento majetok stratili, a kráľ ho obratom previedol do
vlastníctva Tomáša zo Sečan. V r. 1349764 však časť Chrťan vlastnili predkovia Balašovcov, ktorí ju 
prepustili svojmu bratrancovi Jurajovi. Zaujímavé je, že Juraj v tejto listine sa uvádza s prídomkom 
de Beny, a neskôr v listine z r. 1377765 ako de Boroznuk (Brusník). Tu sa už ale označuje ako 
zosnulý, a tento majetok vrátila jeho dcéra Elena späť pánom z Modrého Kameňa.

V r. 1388766 dali Frank a Šimon, vnuci Tomáša zo Sečan, svoju časť majetku Harkyan výmenou 
Mikulášovi, synovi Rada z Plášťoviec. Ďalšiu časť Sečanským v r. 1393767 odstúpil Peter, syn 
Demetra zo Strehovej. V r. 1438768 sa o tento majetok sporili zemania z Ľuboriečky. Listina z r. 
1446769 pojednáva o sťažnosti skupiny zemanov, vznesenej voči Balašovcom z M. Kameňa, ktorí 
vraj neoprávnene obsadili množstvo ich majetkov, medzi ktorými sa spomína aj Hartyan. O rok 
neskôr770 sa objavila sťažnosť zemana z Ľuboriečky na Petra Madáča z Bušiniec, ktorý mal 
napadnúť dvoch jeho familiárov z Chrťan. V tomže roku771 sa spomína aj medzi majetkami, ktoré 
ako odúmrť po Michalovi Radovi z Plášťoviec pripadli korune, a guvernér Huňady ich dal svojmu 
zaťovi Františkovi Gerebovi.

Ďalšie informácie máme až zo 16. storočia. V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 1549772 sa 
objavuje vo forme Harthyan, a vlastníkmi boli rody Balaša, Liberčey a Bakoš. Osmanský súpis z r. 
1554773 uvádza 20 domácností s priezviskami: Mondok, Novák, Hriniský, Raskó, Naď a Pástor. Pod
názvom Hartyan sa spomína v súpise z r. 1582774, kedy bol majiteľom Žigmund Balaša a richtárom 
Klement Ďurica. Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia775 – 
konkrétne sú to Peter Gál a Ondrej Zalay.

759 Stanislav, SjvS I, s. 302
760 Krajčovič, Kroniky, s. 181
761 Krajčovič, Lexika, In: KS, 4/2009, s. 218
762 MNL OL DL 757
763 MNL OL DL 2420
764 MNL OL DL 65756
765 MNL OL DL 65791
766 MNL OL DL 30294
767 MNL OL DF 248668
768 MNL OL DL 44216
769 MNL OL DL 13922
770 MNL OL DL 44472
771 MNL OL DL 44453
772 Maksay, s. 506
773 Vass, s. 46
774 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
775 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
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Až 6 zápisov, týkajúcich sa tohto sídla, nachádzame v zápisniciach z kongregácii novohradskej 
šľachty z r. 1601-1602 – najprv šlo o zálohovanie troch tunajších opustených poddanských 
usadlostí, patriacich Michalovi Dúbravickému, v prospech Juraja Terčyho776. Ten sa neskôr dostal 
do sporu s Ondrejom Benem, ktorého familiári odohnali Terčyho dobytok (spomína sa tu aj 
zemianska kúria)777. Dúbravický dal ďalšiu časť Chrtian do zálohu Mikulášovi Jelšicovi778. V 
ďalších troch zápisoch779 sa pravdepodobne k svedectvu v týchto sporoch predvolávali aj tunajší 
poddaní – spomínajú sa mená Peter Gál zvaný Veľký, Peter Naď a Štefan Husár.

Štyri domácnosti narátal súpis divínskeho panstva v r. 1660780, s priezviskami Gubáč a Tomkov. Tu 
sa už uvádza pod názvom Tott Harttyan (Slovenské Chrťany), čím sa diferencuje od dvoch 
rovnomenných obcí v maď. časti Novohradu. Podľa sťažnosti grófa Zičyho (ktorý tu získal majetky
v r. 1686781) z r. 1687782 sa zdá, že vedľa seba existovali tak majetok (possessio) Tóthartyan, ako aj 
prédium Hartyan (pravdepodobne dnešná časť obce zvaná Jazero). Podobne ako Zičy zakázal hneď 
v nasledujúcom roku783 obyvateľom tohto majetku využívať prédium aj František Buľovský. Operát
k vojenskému mapovaniu, a neskôr aj Fényes potvrdzujú existenciu osady Jazero (vo voj. mape pod
skomoleným názvom Toth Hrya Szallas), ktorá podľa všetkého vznikla na podklade náboženskej 
nekompatibility obyvateľstva (podľa Fényesa obývali pôvodnú obec len evanjelici, a Jazero len 
katolíci). 

Podľa Borovszkého tu v r. 1770 mali majetky rody Ďurky, Kopčány, Laskáry, Šréter, Horváty, 
Kalmár a Dúbravický, neskôr Zičyovci a Balašovci. V 18. storočí tu dolovali železnú rudu. 
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chodili na sezónne práce na Dolnú zem.

776 Oborni, NVJ 638
777 Oborni, NVJ 734
778 Oborni, NVJ 875
779 Oborni, NVJ 805, 900, 901
780 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
781 MNL OL A 57 - 18 - 0404
782 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 213
783 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 421
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Iliašov (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

Z archeologických nálezov vyplýva, že na území Iliašova žili ľudia nepretržite už od neolitu784. 
Samozrejme, aj na území samotného okresu sú sídla, ktorých kataster vydal aj staršie nálezy, ale 
Iliašov je fenoménom v tom, že prakticky každé prehistorické a protohistorické obdobie je doložené
nálezmi, dokladajúcimi mimoriadne dlhú neprerušenú kontinuitu tunajšieho osídlenia, ktorú od 
stredoveku dopĺňajú aj listinné záznamy.

Pôvod názvu

Podľa najstarších dokladov je nesporné, že názov obce pochádza od osobného mena Eliáš, avšak 
jeho nositeľ je neznámy.

Písomná história

Prvá písomná zmienka o sídle je v listine z r. 1290785, ktorou Miko a Biter, predkovia Balašovcov, 
odškodnili Demetra, syna Mikuláša, istými majetkami pri Ipli, z ktorých jeden sa nazýval 
Elyasfolua. V r. 1323786 tieto majetky ich vtedajší majiteľ, zvolenský župan Donč, vymenil s 
Biterovym synom Petrom za hrad Sučany a ďalšie majetky na severe dnešného Slovenska. V r. 
1370787 vzniesol Biterov vnuk Juraj sťažnosť na Štefana z Trebušoviec, ktorý surovo zbil jeho 
poddaného Jakuba z majetku Elyesfalua, a tiež odmietal vrátiť jeho ďalších poddaných Pavla a 
Petra, ktorí do Trebušoviec ušli bez vyrovnania svojich podlžností.

Pri delení majetkov, zachytenom v listine z r. 1386788, sa spomínajú tunajšie vinice, ktoré pripadli 
vdove po Jurajovi. V r. 1394789 žaloval Peter z Leseníc maloletého Mikuláša, ktorého starý otec 
Juraj neprávom zabral 50 jutár pôdy z jeho majetku Nová Ves (pri Opatovciach), a pripojil ho k 
svojmu majetku Illyesfalwa. V r. 1423790 sa medzi majetkami, ktoré dali Mikulášovi synovia do 
zálohu Mikulášovi de Zaadok výmenou za 166 nových florénov, spomína časť sídla Elyefalwa, 
neďaleký mlyn, a most s mýtom, spájajúci toto sídlo s Ďarmotami. Podľa všetkého bol zálohový 
dlh neskôr splatený, pretože v r. 1477791 boli majetok opäť vo vlastníctve rodu Balaša, ktorého dve 
vetvy sa sporili o právo predaja.

Balašovci sa ako majitelia objavujú aj v portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 1549792, pričom 
Illyefalva s 12-timi portami patrila medzi väčšie sídla. Týmto zápisom sa ale prameňmi doložená 
história nepretržitého osídlenia končí – sídlo podľa všetkého padlo za obeť osmanskému plieneniu. 
Ako prédium Illyesy sa znovu spomína až v niekoľkých súpisoch divínskeho panstva Balašovcov z 
druhej polovice 17. storočia793, ale bez akejkoľvek zmienky o obyvateľstve. Po prerozdelení 

784 Bialeková, Pramene II, s. 154-155
785 MNL OL DF 208783, DL 65721
786 MNL OL DL 65737
787 MNL OL DL 65773
788 MNL OL DL 65805
789 MNL OL DL 65822
790 MNL OL DL 99625
791 MNL OL DL 65959, 65960
792 Maksay, s. 374
793 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057., Fasc. 006. - No. 058 / b., Fasc. 087. - No. 002., Fasc. 084. - No. 094 / b.,

Fasc. 084. - No. 095., E 156 - b. - Fasc. 011. - No. 031.
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majetkov divínskeho panstva v r. 1684794 sa čiastočne ocitlo v rukách rodov Zičy a Koháry. Podľa 
mapy z konca 18. storočia tu stál len majer. Pod názvom Illési puszta sa objavuje na mape druhého 
vojenského mapovania a v záznamoch z r. 1874-75795, kedy bolo súčasťou želovského majetku 
Zičyovcov. V tej dobe malo už 114 obyvateľov maďarskej národnosti a prevažne katolíckeho 
vierovyznania. Od r. 1881796 sa uvádza ako časť mesta Balašské Ďarmoty. 

Málo známou smutnou kapitolou v dejinách tohto sídla sú udalosti zo začiatku júna r. 1944797, kedy 
tu na niekoľko dní vznikol improvizovaný koncentračný tábor pre Židov z B. Ďarmot. Na dobu 
štyroch dní bolo v jednej hospodárskej budove (sušiarni tabaku) uväznených viac ako 4000 ľudí, 
strážených žandármi. 10. a 12. júna boli prevezení na železničnú stanicu do B. Ďarmot, a odtiaľ 
transportovaní do nechválne známeho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Dnešný Iliašov 
tvoria len dva rodinné domy, a azda najzaostalejšia rómska kolónia v okrese, ktorá sídli v 
rozpadnutých budovách poľnohospodárskeho družstva. Osada patrí do katastra Slovenských 
Ďarmot. 

794 MNL OL A 57 - 18 - 0404, A 57 - 20 - 0026
795 Shvoy, s. 292, 378
796 Galcsik, s. 82
797 http://degob.org/index.php?showarticle=2033 (Citované 4.8. 2016) 
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Inánč (zanik.)

Najstaršie osídlenie

Na mieste bývalej dediny sa našli stredoveké črepy datované do 11.-14. storočia798.

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda799 konštatuje len toľko, že ide o neslovanský názov. Podobne ako v prípade 
pôvodného názvu susednej Dolinky (Inam) môže ísť o slovo kumánskeho pôvodu. Niektoré listiny 
ale uvádzajú variácie názvov vo forme Iwanch či Iuanych, čo môže naznačovať aj slovanský pôvod 
odvodený od vlastného mena Ivan.

Písomná história

V prvej písomnej zmienke z r. 1328800 sa spomína už existujúci rod de Inanch, takže samotné sídlo 
je určite staršie. Ján z Inánča najskôr odkúpil druhú polovicu rozdeleného majetku, a potom sídlo 
ako celok daroval svojej dcére a zaťovi Jánovi de Lachky. O rok neskôr801 sa obaja spomínajú ako 
svedkovia pri metácii susedného sídla Kalade. V r. 1384802 daroval Jánov syn Mikuláš 2 tunajšie 
kúrie svojej dcére Barbore a zaťovi Pavlovi z K. Kosíh. Samotné sídlo sa v prvej polovici 15. 
storočia803 často spomína pri spore o hranice susedného sídla Kalade.V r. 1400804 dal Juraj de 
Borfew 7 tunajších usadlostí do zálohu Mikulášovmu synovi Matejovi, neskôr805 zasa Štefanovi z 
Balogu. Štefanova vdova so synmi boli okolo r. 1454806 obvinení z neoprávneného zabratia tohto 
majetku, proti ktorému v r. 1457807 protestoval Juraj de Borfew.

V r. 1465808 vyplatil Matejov syn Štefan zálohový dlh voči Balogyovcom. V r. 1481809 žiadali tunajší
zemania o reambuláciu hraníc tohto sídla, ktoré spoluvlastnil aj Benedikt de Theryen810.V r. 1493811 
získal Ondrej z Inánča od svojho príbuzného, Štefanovho syna Michala, do zálohu aj časti majetkov
v Širákove, Ďurkovciach a priamo v Inánči. Na prelome storočí812 dal Gregor z Plášťoviec svoj 
tunajší majetok do zálohu Pavlovi z Kolár, a rovnako tak813 urobil aj Ondrej z Inánča. V r. 1502814 sa
o tunajšie majetky sporili Balogyovci. Ondrej v r. 1508815 znova zálohoval tri tunajšie usadlosti s 
poddanými Mikulášom Tótom, Michalom Mlynárom a Petrom Krajčírom Pavlovi z Kolár, a rok 
neskôr816 vyplatil nárok Dominikovej dcéry Barbory na tento majetok. V r. 1510817 dali Pavlovi z 

798 Bialeková, Pramene II, s. 142
799 Stanislav, SjvS I, s. 298, 305
800 MNL OL DL 69205
801 MNL OL DF 248274
802 MNL OL DL 69262
803 MNL OL DF 248216, 248217 a i.
804 MNL OL DL 72326
805 MNL OL DL 69627
806 MNL OL DL 69309
807 MNL OL DL 69628
808 MNL OL DL 69483
809 MNL OL DL 69509
810 MNL OL DL 69626
811 Listina nedostupná, citované podľa Bakácsa.
812 MNL OL DF 206796, s. 143
813 Palásthy I, s. 376, č. 230
814 MNL OL DF 206796, s. 246
815 MNL OL DL 72353
816 MNL OL DF 281950
817 MNL OL DF 206796, s. 143
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Kolár do zálohu tunajšie majetky aj iní zemania z Plášťoviec, pričom sa spomína aj mlyn na Ipli. V 
r. 1523818 sa uvádza zámena poddanských usadlostí v Inánči a Širákove.

V r. 1544819 dostal kráľovskú donáciu na majetok Iwancz, vrátane mlyna, istý Juraj de Zondy. V 
portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 1549820 sa uvádza ako zemiansky majetok. V r. 1557-58821 
sa objavuje v súpisoch majetkov hradu Čabraď. Posledná známa zmienka o zástupcovi 
samostatného rodu de Inanch pochádza z r. 1558822, kedy Ján vystupuje ako sused a svedok v spore 
o sídla patriace do Novohradskej stolice. Samotné sídlo pravdepodobne zaniklo už koncom 16. 
storočia, prídomok de Inanch však naďalej používali zemania z novohradského Obeckova – mnoho 
dokladov o dvojitom prídomku tohto rodu nájdeme v zápisoch z novohradských kongregácii z 
obdobia 1597-1689823. Dá sa preto predpokladať, že oba rody boli pokrvne spriaznené, hoci doklad 
o takomto spojení chýba.

Z neskorších vlastivedných monografií sídlo spomínajú ešte Vályi a Fényes, obaja však už len ako 
osadu. Už pri letmom pohľade na podobnosť názvov dvoch susedných sídiel – Inanch a Inam (dnes 
Dolinka) – je zrejmé, že je medzi nimi určitá súvislosť. V najstarších časoch určite nešlo o rovnaké 
sídlo, keďže každé malo vlastnú históriu aj vlastnú šľachtu. Trochu nejasností v tomto ohľade 
prináša metačná listina z r. 1481, kde sa síce častejšie sa uvádza ako dve samostatné obce (Inanch 
et Inam), ale v jednom prípade sa uvádza aj ako jeden názov (Inanch alias Inam). Poloha 
zaniknutého sídla je pomerne presne určená dodnes zachovaným toponymom Iňanec, ktoré sa na 
mapách nachádza na východnom okraji obce Balog n. Ipľom.

818 MNL OL DL 69581
819 MNL OL A 57 - 02 - 0096
820 Maksay, s. 374
821 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 048., Fasc. 023. - No. 007 / a., Fasc. 076. - No. 011 / b.
822 BÁRTFAI-SZABÓ László. A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. 1252-1732. Budapest, 1911, s. 

657
823 Oborni, NVJ 33, Tóth, NVJ 1171, Jancsó, NVJ III 17, Jancsó-Jusztin, NVJ IV 299 a i.
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Ipeľské Predmostie

Najstaršie osídlenie

Na území dnešnej obce Ipeľské Predmostie bolo osídlenie v eneolite, sídliská kultúry s kanelovanou
keramikou, maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, halštatské, laténske so žiarovým 
pohrebiskom, rímsko-barbarské, slovanské zo 7.-8. storočia a z doby veľkomoravskej824. 

Pôvod názvu

Z názvu je zrejmé, že vznikol na označenie sídla, ktoré ležalo pri dôležitom premostení cez rieku 
Ipeľ. Už od najstaršej písomnej zmienky sa spomína len v maďarskom tvare (Hídvég), a zrejme je 
tak staromaďarského pôvodu.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1252825, kedy kráľ Belo IV. tento majetok daroval 
zvolenskému županovi Mikovi, predkovi rodu Balaša. Györffy ako relevantnú uvádza aj listinu z r. 
1258826, ktorú kráľ vydal a pečatil v Ip. Predmostí, čo naznačuje, že sídlo stálo pri dôležitej 
komunikácii, a bolo dostatočne rozvinuté na to, aby mohlo hostiť aj kráľovský dvor. V r. 1270827 
bola pôvodná donácia potvrdená aj pre Mikovych synov. Pri majetkovom vyrovnaní medzi 
Mikovymi potomkami a dedičmi sa v r. 1290828 uvádza existencia dreveného hradu na ostrove na 
Ipli. Už v r. 1293829 malo sídlo právo trhu, čo je vôbec najstarší doklad o takomto práve v našom 
regióne. V období feudálnej anarchie ho obsadil Matúš z Trenčína, ale po jeho smrti v r. 1321830 ho 
kráľ Karol Róbert vrátil Balašovcom.

V r. 1331831 je potvrdená existencia dôležitej hradskej cesty, ktorá viedla do Plášťoviec. Súpis 
pápežských desiatkov z r. 1332-37832 uvádza meno kňaza Konzolina z kostola Panny Márie v sídle 
Chievek, a podľa výšky desiatku sa zdá, že šlo o najväčšiu farnosť v hontianskej časti dnešného 
okresu. Všetky tieto fakty naznačujú, že už od najstarších čias šlo o významné sídlo, a jeho význam 
ešte vzrástol okolo r. 1341833, z ktorého máme prvý záznam o usporiadaní kongregácie (stoličného 
zhromaždenia) hontianskej šľachty. Presné záznamy o počte tu uskutočnených kongregácii 
neexistujú (poznáme asi 100 dátumov v rozpätí 160-tich rokov834), ale šľachta sa tu viac-menej 
pravidelne stretávala až do začiatku 16. storočia, hoci ku koncu tohto obdobia sa častejším miestom 
týchto stretnutí stala Vinica.

Zaujímavou je listina z r. 1347835, v ktorej sa Peter z Ďarmot sťažuje, že kráľ Karol neprávom zabral
jeho majetky Hydweg a Abba, a požaduje, aby ich kráľovi dedičia nemohli využívať. Regestár listín 
rodu Balaša síce túto označuje listinu za falzum, avšak faktom zostáva, že po tomto roku sa už 

824 Bialeková, Pramene II, s. 146-147
825 MNL OL DL 65706
826 MNL OL DL 475
827 MNL OL DL 65706
828 MNL OL DL 65720
829 MNL OL DF 248317
830 MNL OL DL 65733
831 MNL OL DF 281835
832 Sedlák, MVS I, s. 23, č. 17
833 MNL OL DF 266372
834 Väčšina listín, uvedených v Bakácsovej monografii, svedčí len o konaní kongregácií a udalostiach na nich 

prejednávaných, a k samotnému sídlu Ip. Predmostie informácie neposkytuje.
835 MNL OL DL 65753
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Balašovci ako majitelia sídla nespomínajú. V r. 1351836 sa prejednával spor o mýtne poplatky, ktoré 
mali obyvatelia Predmostia platiť šahanskému kláštoru. Listina z r. 1359837 potvrdzuje, že sídlo bolo
v tej dobe už kráľovským majetkom a jeho obyvatelia priamymi poddanými kráľa. Tí žiadali, aby sa
susedný Olvár, patriaci kláštoru v Šahách, stal súčasťou ich chotára, čomu však palatín nevyhovel. 

V r. 1399838 sa sídlo spomína pri metácii susedných majetkov Olvár a Tešmák (obe okr. LV), a 
taktiež sa tu zmieňuje stará cesta z Olvára do Predmostia, a verejná cesta z Plášťoviec do 
Predmostia. Sondou do každodenného života je listina z r. 1400839, ktorá riešila spor medzi 
šahanským kláštorom a obyvateľmi Predmostia, ktorých pánom (azda kráľovym zástupcom) bol Ján
de Tar. Kláštor sa sťažoval, že predstavení obce, menovite Peter Červený, richtár Ondrej zvaný 
Domadický (de Dalmad), Peter Čigan, Peter, syn Mikeša, Ján Čech, Peter a Kozma, zle zachádzali s
jeho poddanými – najprv dlhodobo väznili dvoch šahanských poddaných, ktorí však patrili pod 
cirkevnú jurisdikciu; neskôr zasa tunajší obyvatelia napadli a zbili ďalších dvoch poddaných 
kláštora.

V r. 1405840 sa Hydweg spomína pri sčítaní mýtnych miest a celoplošnej úprave mýtnych pravidiel 
na území Hontu a Novohradu. Existenciu mýtnej brány priamo v tomto sídle potom potvrdzuje 
listina z r. 1412841, v ktorej kráľ vyzýva hontianske mýtne miesta, aby prestali žiadať mýto od 
obyvateľov Sebechlieb (okr. KA), ktorí boli od platby oslobodení. Tento dokument už potvrdzuje, 
že Predmostie malo štatút mestečka (oppidum), čím sa stalo prvým, a napokon aj jediným sídlom 
na území dnešného okresu, ktoré ho bezpečne získalo ešte v stredoveku. V r. 1417842 sa spomína pri 
nariadení kráľa o povinnosti používať len spoplatnené cesty, vedúce do Šiah. V r. 1418843 sa 
pripomína existencia miestneho kňaza, ktorý spadal do pôsobnosti ostrihomskej arcidiecézy, v r. 
1423844 sa potom opäť spomína ako mýtne miesto. 

Dôležitú zmenu zachytáva listina z r. 1438845, podľa ktorej daroval nový kráľ Albrecht niekoľko 
majetkov v Honte a Novohrade, okrem iného aj hrad Drégely a mestečko Hydweg vrátane mýtneho 
práva, ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi, čím sa sídlo na dlhú dobu stalo cirkevným majetkom,
a ešte v tomže roku846 získalo aj výnimky z niektorých odvodových povinností voči korune. V r. 
1449847 nariadil guvernér Ján Huňady stavbu nových mostov cez potoky Iskorňa a Paraša, pretože 
cesty z Predmostia smerom na Túrovce, Plášťovce a Semerovce, ako aj smerom na Vyškovce a 
Ostrihom boli za dažďov veľmi blatisté a ťažko prejazdné pre vozy a koče. V r. 1464848 sa v 
súvislosti s vyplatením krvnej dane za zabitého príbuzného spomínajú miestni obyvatelia Anna, 
vdova po Šimonovi Vajdovi, ďalej Pavol Kečkeš, Jakub, syn Pavla, Blažej Čeleng, Martin, syn 
Mateja a jeho brat Anton. 

V súvislosti s opakovanými výzvami na výnimku z mýta pre Sebechlebčanov sa sídlo opäť spomína

836 MNL OL DL 4206
837 MNL OL DL 1514
838 MNL OL DL 8490
839 MNL OL DL 8532
840 MNL OL DL 69504
841 MNL OL DF 238593
842 MNL OL DL 10559
843 MNL OL DF 266440
844 MNL OL DF 248615
845 MNL OL DF 248261
846 MNL OL DF 248624
847 MNL OL DL 14315
848 MNL OL DF 208627
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v r. 1465849 a 1473850. V r. 1470851 sa pri štatúcii Sečianok a V. Vsi ako sused spomína istý Peter Tury
de Hydweg, nie je ale jasné, či ide o šľachtica, alebo len oficiála ostrihomskej kapituly. V tomže 
roku852 sa spomína miestny kňaz Ján, ktorý sa ako svedok pri čítaní testamentu istej šľachtičnej 
objavuje aj v r. 1477853, a napokon ešte raz v r. 1493854, kedy bol zároveň aj hontianskym 
vicearcidiakonom. V r. 1490855 sa istý Imrich de Ztharchan uvádza ako súdny úradník z Predmostia.

Z r. 1495856 pochádza sťažnosť šahanského konventu na poddaných ostrihomskej kapituly z 
Predmostia, ktorí sa sústavne vyhýbajú plateniu mýta na cestách do a zo Šiah, a dokonca si vyjazdili
novú cestu z Predmostia cez Ip. Úľany. Listina uvádza aj obsiahly zoznam poddaných (vzhľadom 
na množstvo osôb možno aj úplný): Tomáš Porkoláb, Gregor Ťukas, Pavol Haláz (richtár?), Blažej 
Dubček, Šimon Szabó, Ján Altkelemen, Tomáš Parajoš, Ondrej Čeleng, Ondrej Botoš, Blažej 
Podlužan, Lukáš Kečkeš, Juraj Zorád, Pavol Kormoš, Imrich Halás, Pavol Tót a jeho syn Ján, Jakub
Poľa, Demeter Čeleng, Šimon Čeleng, Valentín Alt, Uriel Zarka, Demeter Zarka, Egídius Naď-
Jánoš, František Poľa, Rafael Zarka, Demeter Varga, Benedikt Dombordy, Tomáš Német, Valentín 
Kobor, Peter Vereš, Gregor Kobor, Urban Fodor, Tomáš Molnár, Žigmund Szabó, Michal Kutec, 
Pavol Kutec, Štefan Gabuš, Mikuláš Zarka, Valentín Vyškovský, Michal Naďember, Ambróz Strak, 
Juraj Benčik, Valentín Kozovič, Augustín Literát, Ján Szabó, Matej Černík, Valentín Nišor, 
Benedikt Jošik, Dionýz Čeleng, Ján Mesároš, Ondrej Varga, Benedikt Šóš, Gregor Porkoláb, Štefan 
Kobor, Pavol Buza, Jakub Haláz, Anton Benčík, Valentín Čerťan, Šimon Bót, Vavrinec Oršáň, 
Žigmund Altkelemen, Tomáš Šípoš a Imrich Dubček

V tomže roku857 ostrihomská kapitula nariadila svojim mýtnikom v Drégely a Premostí nevyberať 
mýto od žiadnych iných poddaných kapituly. Ďalšia výnimka sa spomína v liste kremnického 
richtára z r. 1500858. V r. 1501859 sa riešil spor okolo akéhosi ukradnutého koňa, ktorý zmizol z 
pastvín pri Predmostí. Uvádza sa tu aj meno Ondreja Čelenga, tunajšieho poddaného ostrihomského
arcibiskupa Tomáša Erdédyho, čo naznačuje, že majetky kapituly asi prešli do jeho osobného 
vlastníctva. V r. 1505860 bola nariadená reambulácia chotára. V r. 1507861 poddaní arcibiskupstva z 
viacerých dedín vrátane Predmostia napadli majetok pánov z Levíc, a spôsobili tam škody. Mená 
poddaných boli: Damián Strag, Ján Fabián, Šimon Sabó, Ján Kečkeš, Štefan Vinče, Štefan, Ján a 
Demeter Varga, Tomáš Német, Mikuláš Ťukas, Žigmund Sabó, Blažej Levk, Barnabáš Močkoš, 
Benedikt Naďmihál a Benedikt Jošik. V r. 1508862 sa poddaní z Predmostia zúčastnili reambulácie 
hranice medzi majetkami Drégely a Ipolyvecze, v r. 1514863 sa zasa poddaný Valentín Bak zúčastnil 
štatúcie susedných Sečianok a Veľkej Vsi, a o tri roky neskôr864 aj vypočutia vo veci spochybnenia 
tejto štatúcie. V r. 1522865 sa tunajší poddaný Demeter Čeleng sťažoval, že istý štiavnický mešťan 
od neho prevzal sud vína, ktorý nezaplatil.

849 MNL OL DF 236015, 236016
850 MNL OL DF 236018, 236019
851 MNL OL DL 66005
852 MNL OL DF 237843
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854 MNL OL DL 95849
855 MNL OL DL 69602
856 MNL OL DL 20285
857 MNL OL DF 236037
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87



V portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 1549866 sa stále spomína ako majetok ostrihomského 
arcibiskupstva. Súpis z r. 1553867 uvádza 13 obývaných usadlostí a existenciu dvoch mlynov. Počas 
osmanskej okupácie mala obec dôležité strategické postavenie, keďže chránila vodné cesty vedúce 
k hradu Drégely. Po jeho dobytí Turci podľa Borovszkého v r. 1570 sídlo spolu s priľahlou osadou 
Aba zničili. Podľa súpisu z r. 1571868 tu však arcibiskupstvo stále vlastnilo 6 obývaných usadlostí, a 
tak k úplnému zničeniu asi nedošlo – sídlo sa však uvádza ako poplatné Turkom. Už zhruba o 20 
rokov869 neskôr súpis uvádza mená 13-tich poddaných a 11-tich želiarov – richtárom bol Martin 
Berko, medzi priezviskami poddaných sa uvádzajú Meštor, Kočkoš, Bončík, Šóš, Lók, Varga, 
Borčo, Štak, Kiš, Tót, Marko, Naďmihál, Kováč a Gál. Aj v tejto dobe tu bolo mýtne miesto, avšak 
obec bola stále v osmanskej správe. Ďalší súpis pochádza z doby niekedy po r. 1640, a zachytáva 8 
poddaných a 4 želiarov, s menami: Kočík, Kočkoš, Barko, Čeleng, Kiš, Ipač, Lók, Varga, Zlaták, 
Božík, Sabó a Joša.

Ostrihomské arcibiskupstvo sa ako majiteľ obce uvádza aj v súpisoch z r. 1685870 a 1725871. V r. 
1715 mala 2 mlyny, obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a 
ovocinárstvom. Korabinsky špecifikuje, že tunajší most bol murovaný, a tiež spomína pestovanie 
tabaku a obyvateľov, ktorí sa venovali obchodovaniu. Starý most cez Ipeľ zničili až nemecké vojská
na konci 2. sv. vojny. Na základe Benešovych dekrétov bolo v r. 1947 vysídlených 28 maďarských 
rodín. V r. 1950 sa komunistické plánované hospodárstvo neúspešne pokúšalo pestovať ryžu v 
lokalite, ktorá je dnes známa ako Ryžovisko. 

866 Maksay, s. 374
867 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 025.
868 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 100. - No. 052 / a.
869 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 029.
870 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 048. - No. 081.
871 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 043. - No. 005.
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Jablonec (zlúč.)

Pôvod názvu

Bezpochyby ide o názov zo slova jabloň, pričom novšia jazykoveda872 doplňuje vysvetlenie, že divé
ostnaté jablone slúžili často ako prirodzená prekážka či zátarasa na mýtnych či strážnych miestach 
pri cestách. Zaujímavé je, že podobne motivovaným je aj názov susednej obce Hrušov, čo by mohlo
naznačovať, že tadiaľto v stredoveku viedla dôležitá cesta.

Písomná história

Spomína sa už v listine z r. 1285873 pri delení majetkov Derša a Demetra z rodu Hont-Poznan, kde 
Jablonch pripadol Demetrovi a jeho panstvu na hrade Drégely. V neskorších odpisoch tej istej 
listiny sa objavujú skomolené verzie názvu v podobách Japronch874 či Japreowch875. Ešte v r. 
1342876, kedy kráľ odňal majetky hradu Litava vtedajším majiteľom z rodu de Dobrakuta, sa uvádza
ako Jablanch, ale jej neskorší osud nie je známy. Takmer s určitosťou ide o toponymum totožné s 
dnešnou osadou Jablonec neďaleko Hrušova, hoci lokalita pôvodnej dediny sa mohla líšiť.

872 Krajčovič, Lexika, In: KS, 5/2009, s. 290
873 MNL OL DL 41783
874 MNL OL DL 42494
875 MNL OL DL 43831
876 MNL OL DL 3469
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Kamenné Kosihy

Pôvod názvu

Bezpochyby maďarského pôvodu877, konkrétne od mena staromaďarského kmeňa Keszi, ktorý tu 
pravdepodobne založil strážnu osadu878. Prefix kamenný (v maďarčine kő) podľa niektorých teórii 
pochádza od názvu neďalekého Kamenného vrchu (viď nižšie).

Písomná história

Otázka prvej písomnej zmienky doteraz nie je uspokojivo vyriešená. Zápis v zakladacej listine 
kláštora v Bzovíku z r. 1135879 uvádza, že istý Crazeg daroval vinice zo svojho prédia Kükezü, ktoré
nadobudol ešte za kráľa Ladislava (najneskôr v r. 1095), z časti komesovi Lampertovi a z časti 
priamo kláštoru. Györffy a Bakács zhodne naznačujú, že toto prédium sa nachádzalo na mieste 
dnešných Kosihoviec, a tento starý názov odvodzujú od Kamenného vrchu s tým, že obe obce si 
neskôr názvy vymenili. Kontinuitu vlastníctva tohto pôvodného majetku je však vzhľadom na 
absenciu ďalších listín z tohto obdobia nemožné dokázať, a tak problém s jeho lokalizáciou 
pretrváva.

Istou prvou zmienkou o sídle je tak až listina z r. 1270880, kde sa pri metácii chotára Selian ako 
susedia spomínajú šľachtici z majetkov Kezu a Kukezu, čo je dokladom toho, že šlo skutočne o dve 
rôzne obce. Mená spomínaných tunajších šľachticov boli Čalan (neskôr aj Čakan) a Lóč, neboli 
však jedinými majiteľmi - chotár vtedajšieho sídla bol už v tejto ranej listinnej dobe rozdelený na 
viacero častí. Jeho ďalšie dve štvrtiny sa spomínajú v listine z r. 1277881, a ich vlastníkmi boli 
komesovia Bugud a Budislav. Budislavov syn Mikuláš predal svoj podiel v r. 1295882 Bugudovi, 
ktorý sa stal zakladateľom miestneho rodu s prídomkom de Kezu. V tomže roku883 sa Bugud a 
synovia Čakana s Lóčom dohodli na rozdelení majetku, pričom Bugud dostal dedinu Kezu na západ 
od potoka Kezeo, s chotárom siahajúcim od Čeloviec až k Trebušovciam, a druhá strana dostala 
druhú dedinu Kezu, neskôr Širákov, na východ od tohože potoka.

Zhruba začiatkom 14. storočia z neznámych dôvodov došlo k výmene tradičných názvov obcí K. 
Kosihy (dovtedy Kezu, Kezew) a Kosihovce (dovtedy zväčša Kwkezu), hoci vo vzťahu ku K. 
Kosihám sa i naďalej používali obe formy. Kostol sv. Martina, uvedený v súpise pápežských 
desiatkov z r. 1332-37884, však patrí ku K. Kosihám, a toto patrocínium si zachoval dodnes. V r. 
1343885 sa vdova po Bugudovi pred kráľom sťažovala, že hontiansky župan zabral jej tunajší 
majetok, čo kráľ napravil. V tomže roku886 dali Bugudovi synovia svojej sestre Gunde časť tohto 
majetku ako kompenzáciu jej nároku vena. Listina z r. 1346887 potvrdzuje túto dohodu aj pre 
sestrinho manžela, a špecifikuje existenciu kamenného kostola sv. Martina.

877 Stanislav, SjvS I, s. 305
878 Krajčovič, Kroniky, s. 103, 126
879 MNL OL DL 5775
880 MNL OL DL 72305
881 MNL OL DF 205821
882 MNL OL DF 205155
883 MNL OL DF 281801
884 Sedlák, MVS I, s. 83, č. 461
885 MNL OL DF 206482
886 MNL OL DL 69224
887 MNL OL DL 10157
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V r. 1353888 dali tunajší zemania časť majetku do zálohu Dačovcom z Plachtiniec. V r. 1368889 kráľ 
pre Bugudovych synov potvrdil listinu z r. 1343. V r. 1378890 sa pri spore o Ďurkovce spomína cesta
vedúca do K. Kosíh. O rok neskôr891 sa časť majetku snažil zabrať zeman z Trebušoviec, ktorého 
poddaní v r. 1390892 odohnali zemanom z K. Kosíh akýsi dobytok. V listine z r. 1391893 ohľadom 
sporu o tunajší majetok sa spomínajú tunajší poddaní Ján, syn Zekela, a Michal Bakoš. V r. 1405894 
prevzal Michal splátku zálohového dlhu za lúku v susedstve K. Kosíh od Pavla z Kolár. O rok 
neskôr895 sa spomína spor o truhlicu plnú šiat, ktoré mali byť dedičstvom pre zemianku z 
Ďurkoviec, avšak zhabali ju zemania z K. Kosíh. V r. 1409896 dosvedčil miestny kňaz Ladislav, že 
istá zemianka darovala svoje veno tunajšiemu kostolu.

V r. 1411897 obsadili leklinskí poddaní pánov zo Sečian majetok Nagmezew, ktorý podľa tunajších 
zemanov patril oddávna ku K. Kosihám. V tomže roku898 sa o Kosihy medzi sebou sporili dve vetvy
miestnych zemanov. V r. 1412899 sa spomína cesta z Kosíh do Vinice. V r. 1414900 ukradol zeman 
Juraj susedovi roj včiel a stádo šiestich kôz. V tomže roku901 si miestni zemania rozdelili časť 
majetku, a nasledujúci rok sa vykonala aj reambulácia. Spomínaný spor o majetok Nogmezew sa v r.
1418902 musel tiež riešiť reambuláciou, a v r. 1423903 žiadal Michal od Juraja náhradu súdnych trov 
v tomto procese. V r. 1424904 sa po prvýkrát stretávame s dedičnou prezývkou Gonda, ktorú 
používala jedna vetva miestnych zemanov. Dominik Gonda sa tu sporil so šahanským 
prepoštstvom, ktorých poddanému vraj ukradol koňa.

V r. 1439905 na ceste z Kosíh (Kezew) do Kosihoviec (Kwkezew) poddaní Chrastinských zbili 
poddaného Dačovcov. V r. 1444906 sa spomína miestny kňaz Albert. Tunajší zeman Benedikt Literát 
sa v r. 1454907 objavuje ako hlavný notár dvorského sudcu, a v tomže roku908 bola v Benediktovej 
rezidencii v K. Kosihách datovaná aj prvá z viacerých listín, tu vydaných dvorským sudcom. V r. 
1462909 Benedikt neprávom obsadil majetky svojho brata Juraja. V r. 1478910 sa Benediktova dcéra 
Alžbeta sťažovala, že jej brat Ladislav de Berky zabral pre seba spoločné dedičstvo po otcovi. V r. 
1485911 Ladislav svoju časť K. Kosíh v prípade smrti bez dediča odkázal adoptívnemu synovi 
Jánovi Bornemisovi, neskôr912 ju však s ním vymenil za iné majetky.

888 MNL OL DF 281817
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910 MNL OL DL 69505
911 MNL OL DL 19056
912 MNL OL DL 19072
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V tomže roku913 dal istý Gregor Literát svoj tunajší majetok zemanom z Plášťoviec a Širákova, proti
čomu v r. 1491914 a 1494915 protestovali príbuzní. V ďalšom roku916 odstúpil Gregor Filpešy svoj 
podiel sestre Kataríne, a v tomže roku917 vymenil svoju tunajšiu kúriu so sadom a rybníkmi so 
sestrou a inými príbuznými. Túto kúriu však v r. 1505918 získali zemania z Kolár. V r. 1509919 sa 
spomína akési potvrdenie pre miestneho richtára Mikuláša, v inej listine920 zasa vtedajší kňaz Peter. 
V r. 1515921 predali dve zemianky svoj tunajší podiel zemanom z Kolár. V r. 1517922 sa medzi 
susedmi pri štatúcii Širákova spomínajú miestni poddaní Michal Černík, Pavol Šoltýs a Juraj Šebok.
V r. 1526923 daroval Ján Bornemisa svoje tunajšie majetky ostrihomskému arcibiskupstvu, proti 
čomu vzápätí924 protestovali miestni zemania.

Prakticky žiadne záznamy nemáme z obdobia osmanskej okupácie. Jediným dostupným prameňom 
je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 1549925, podľa ktorého sídlo patrilo rôznym zemanom, čo 
dosvedčuje pretrvávajúce rozdrobenie majetkov. Borovszky uvádza neskoršie majetkové podiely 
rodov Bende, Šembery, Gécy, Hodošy, Ivánka a Méheš, pričom Alexander Méheš tu mal mať aj 
väčší statok. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ktoré i po r. 1918 zostalo hlavným 
zamestnaním. 

913 MNL OL DF 206796, s. 173
914 MNL OL DL 69519
915 MNL OL DF 206796, s. 153
916 MNL OL DF 224026
917 MNL OL DF 281935
918 MNL OL DL 69541
919 MNL OL DF 235492
920 MNL OL DL 103092
921 MNL OL DL 69555
922 MNL OL DL 69557
923 MNL OL DF 236857, MNL OL A 57 - 01 - 0100
924 MNL OL DL 24313
925 Maksay, s. 372, 375
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Kavčie (zanik.)

Pôvod názvu

Pomenovanie podľa slova kavka, čo je druh vtáka tmavej farby, ktorý azda v okolí hniezdil vo 
väčšom počte926. Rovnaký názov, ale v maďarčine, malo aj pôvodné sídlo Choka (z csóka = kavka).

Písomná história

S toponymom Choka sa v listinách stretávame už v r. 1271927, kedy sa pri delení majetkov medzi 
synmi Folkuša z rodu Kačic a následnej metácii chotára Pravice spomína vodný tok Chokapotoka. 
Podľa Šmilauerovej schémy928 by mohlo ísť o dnešný Babí potok na východ od Pravice. Už v tejto 
listine sa v blízkosti tohto potoka spomína aj územie s ornou pôdou (terra arabilis), ktoré mohlo 
byť predchodcom tohto sídla. To sa po prvýkrát spomína ako Chokas v r. 1447929 medzi majetkami, 
ktoré ako odúmrť po Michalovi Radovi z Plášťoviec pripadli korune, a guvernér Huňady ich dal 
svojmu zaťovi Františkovi Gerebovi. Ďalšia zmienka je potom až v portálnom súpise Novohradskej 
stolice z r. 1549930, kde sa pod názvom Chokaa uvádza ako majetok Františka Bebeka z Fiľakova, 
ktorému patrili aj ďalšie majetky v okolí (Pustá Pravica, Horná Ľuboriečka, Závada, Podhradie a i.).
Fiľakovské panstvo Bebekovcov kráľ za zradu zhabal, ale v r. 1563931 prešlo na ich príbuzného Jána
Peteva de Gerse, aj vrátane majetku Cyoka. 

V súpise majetkov modrokamenského panstva z r. 1605932 sa Cziokafalua uvádza ako prédium, bez 
ďalších podrobností. Už s poslovenčeným menom Kalcsa sa spomína v zápise zo stoličnej 
kongregácie z r. 1655933, kde jej čiastočný vlastník Ján Bene žiadal o reambuláciu hraníc so 
susedným majetkom Ľuboreč. V urbári divínskeho panstva z r. 1660934 sa objavuje pod názvom 
Kalcze mező Puszta. Patrila pod ľuborečský dištrikt panstva, a ležala medzi Ľuborečou a Závadou. 
Pod názvami Kalcha, Kalcze, Kaltsa, Kalcsa sa ako súčasť divínskeho panstva objavuje aj v ďalších
súpisoch a urbároch z konca 17. storočia935 – naposledy ako Kavcza v r. 1704936, ale všetky ju 
zmieňujú len okrajovo ako opustenú. Existuje aj záznam z archívu Zičyovcov, pravdepodobne z 
prvej polovice 18. storočia937, kde sa Kaucsa spomína ako jedno z lesných hospodárstiev divínskeho
panstva. V neskorších prameňoch sa už neobjavuje. 

Na mape tretieho vojenského mapovania nachádzame dve lokality s podobným názvom – Kalca na 
kóte 475 juhovýchodne od vrchu Lysec, a Krczě na kóte 327 severne od Závady. Na nových mapách
s podrobným názvoslovím môžeme v tejto oblasti lokalizovať dokonca tri toponymá Kavčie, ale 
vzhľadom k údajom zo súpisov, ktoré ju spájali so Závadou, je možné predpokladať, že šlo o osadu 
v lokalite na sever od Závady. Dnes po nej nezostali žiadne stopy.

926 Krajčovič, Lexika, In: KS, 3/2010, s. 146
927 MNL OL DL 757
928 Šmilauer, Vodopis, s. 141
929 MNL OL DL 44453
930 Maksay, s. 502
931 GÉRESI Kálman. A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet. Budapest. 1885, s. 332, č. 200
932 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
933 Tóth, NVJ 1400 
934 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
935 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / a., Fasc. 040. - No. 020., Fasc. 084. - No. 094 / b., Fasc. 084. - No. 095., 

E 156 - b. - Fasc. 011. - No. 031.
936 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 117.
937 SZIRÁCSIK Éva. A Divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány elsó száz évében (1687–1787) 

Salgótarján. 2005, s. 109
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Kiarov

Najstaršie osídlenie

Na území dnešnej obce Kiarov bola paleolitická stanica z obdobia gravettienu, sídlisko lengyelskej 
kultúry, nálezy z doby halštatskej, osídlenie slovanské a stredoveké938. Najnovšie bolo v polohe 
Kapustnice objavené polykultúrne sídlisko, s nálezmi z doby kamennej, pilinskej aj zo včasného 
stredoveku939.

Pôvod názvu

Ide o názov maďarského pôvodu940, a to z mena jedného zo staromaďarských kmeňov, konkrétne 
kmeňa Kér941. Je teda zrejmé, že aj na tomto území bola strážna posádka staromaďarského vojska.

Písomná história

Prvou písomnou zmienkou je listina z r. 1271942, ktorou Levas zo Šaroviec (okr. LV), oficiál 
ostrihomského arcibiskupa, predal majetok Keer v rozsahu štyroch popluží, pôvodne získaný od 
Cegdeho, syna Bogdana, komesovi Budovovi, synovi Alexandra, za 10 mariek. Keďže sa 
spomínajú až dvaja predchádzajúci majitelia, je zrejmé, že sídlo vzniklo dávnejšie pred r. 1271. V r. 
1327943 sa pri metácii chotára Vrbovky spomína tak zem miestnych šľachticov (terra nobilium de 
Keer), ako aj dedina (villa) Keer. Podľa listiny z r. 1330944 sa v súvislosti s navrátením majetku 
Spanfelde uvádzajú zástupcovia rodov z dvoch sídiel Keer – na jednej strane Michal a Tomáš, 
synovia Jána, na strane druhej Štefan, syn Teodora. V doloženej metácii sa uvádza aj veľká cesta do 
sídla Nagkeer, čo je dokladom skorého členenia na Veľký a Malý Kiarov. Už v r. 1334945 sa 
spomínajú aj tunajšie vinice.

V záznamoch z nasledovných desaťročí sa stretávame s veľkým množstvom mien členov rodu de 
Keer, prípadne de Kysker (Teodorova vetva). Mnoho sporov medzi týmito zemanmi sa zaznamenalo
ohľadom Malého Kiarova (Kyskeer). V r. 1341946 a 1342947 bol tento majetok daný do zálohu, v r. 
1356948 a 1379949 sa vykonala jeho reambulácia. Vleklý spor však napokon mal prozaické rozuzlenie
– Demeter, Teodorov pravnuk a posledný zástupca rodu de Kysker, zomrel bez dedičov, a kráľ tak v 
r. 1393950 tunajšie majetky za verné služby daroval šľachticom z rodu de Sydow a de Nesa. O dva 
roky951 neskôr získal Mikuláš de Nesa aj časť územia, ktorú vlastnil rod de Macha (pôvodne de 
Sydow), a v r. 1399952 naň dostal novú donáciu. Začiatkom 15. storočia953 sa preskúmavali aj 
majetkové nároky, vznesené Dačovcami z Plachtiniec a Neniniec, ako aj Sebastiánom z Čiech, ale 

938 Bialeková, Pramene II, s. 147-148
939 Beljak, Poiplie, s. 34
940 Stanislav, SjvS I, s. 305
941 Krajčovič, Kroniky, s. 126
942 MNL OL DL 769
943 MNL OL DL 2421
944 MNL OL DL 69208
945 MNL OL DL 69337
946 MNL OL DL 69337
947 MNL OL DF 281851
948 MNL OL DL 72987
949 MNL OL DL 69308
950 MNL OL DL 69284
951 MNL OL DL 69360
952 MNL OL DL 69305
953 MNL OL DL 69337, 69376
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palatín nakoniec v r. 1409 rozhodol a kráľ o dva roky neskôr954 potvrdil, že M. Kiarov patrí rodu de 
Nesa.

Už v nasledujúcom roku955 sa však v súvislosti s majetkom Kysker spomínajú iné rody – najskôr ho 
výmenou dostal rod de Kovesd, v tomže roku956 bol aj v zálohovej držbe vdovy po palatínovi 
Frankovi zo Sečan, ktorá ho nechcela zástupcom rodu de Nesa vrátiť ani po zaplatení dlhu, a ešte v 
tomže roku957 tunajší majetok získal Pavol z Kolár. V r. 1414958 ale polovicu M. Kiarova vymenil za 
polovicu Sazdíc (okr. LV) so synmi slavónskeho bána Ladislava z Grđevacu, ktorí ho potom 
prenechali svojim familiárom. V r. 1419959 proti tejto výmene protestovali Pavlovi synovia, ale v r. 
1427960 sa opäť spomína ako Pavlov majetok, čím sa obdobie veľkých a rýchlych zmien vlastníctva 
končí.

O Malom Kiarove sa už neskôr predmoháčske listiny nezmieňujú. Väčšie množstvo listín z r. 1475-
1480961 obsahuje predovšetkým žaloby v sporoch medzi Justinou z Nógrádmarczalu, Petrom z 
Alsótoldu (používajúcim aj prídomok de Keer), a Ladislavom de Keer. Spory sa týkali majetku 
Keer, predovšetkým jeho viníc (spomína sa aj viničný vrch), deviatkov z vína, ale aj škôd 
spôsobených poddanými (zničenie sena, vlúpanie). V niekoľkých listinách sa špecificky uvádza 
názov Nag(h)keer, čiže ide bezpochyby o (Veľký) Kiarov. V r. 1481962 sa ešte stručne spomína 
tunajší majetok Kataríny de Azywpathak.

Obe sídla sa uvádzajú v stoličnom portálnom súpise z r. 1549963 – v Malom Kiarove mali majetky 
zemianske rody Gécy, Toldy, Pándy a Palojtay, v Kiarove to boli rody Kéry, Luka, Serény, Horvát a 
vdova po Mikulášovi Madáčovi. Dve sídla uvádza aj osmanský súpis budínskeho sandžaku z r. 
1554964 – Kisker mal 6 zdanených usadlostí, s priezviskami: Penc, Géš, Šimon, Kiráľ, Lukáč a 
Kopas; Ipolker uvádza 8 zdanených usadlostí, s priezviskami poddaných: Gergeľ, Éš, Lukáč, Naď, 
Varga, Šomoď, Níry, Hirvát, Luka, Jánoš, Hidegéš, Donák, Tar a Áč. Mnoho ďalších záznamov sa 
zachovalo zo stoličných kongregácii – zväčša sa týkajú zástupcov rodu Kéry z Veľkého Kiarova, 
ktorý bol na prelome 16. a 17. storočia pomerne aktívny. František Kéry bol novohradským 
podžupanom, a ako taký sa často uvádza z titulu tejto svojej funkcie965. Spomína sa aj Eufrozína 
Rádayová, vdova po Benediktovi Kérym, a ich dcéra Anna, ktoré mali majetky vo V. Kiarove a M. 
Zlievcach966.

V r. 1591967 dal Juraj Madáč svoje usadlosti vo Veľkom Kiarove do zálohu Jozefovi Paláštymu, v r. 
1594968 tak urobil aj jeho otec Gregor. Jozef v r. 1597969 získal do zálohu aj podiel Jána Madáča 
(spomína sa len ako les), a v tomže roku970 proti predaju majetku protestoval Gregorov syn Mikuláš.

954 MNL OL DL 69360
955 MNL OL DL 69364
956 MNL OL DL 69363
957 MNL OL DL 69365
958 MNL OL DL 69467
959 MNL OL DL 69392
960 MNL OL DL 69441
961 MNL OL DL 65949, 76074, 76078, 76079, 76080, 76081, 76082, 98027
962 MNL OL DL 18585
963 Maksay, s. 508, 512
964 Káldy, s. 228, 243
965 Oborni, NVJ 361, 396, 494 a i.
966 Oborni, NVJ 408
967 Palásthy II, s. 299, č. 321
968 Tamže, s. 299, č. 320
969 Tamže, s. 309, č. 341; s. 314, č. 348
970 Tamže, s. 312, č. 345
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V r. 1598971 sídlo figuruje v žalobe za násilnosti zemana rodu Šéy voči miestnemu poddanému 
Blažejovi Kiráľovi, v r. 1600972 boli tunajšie majetky v zálohovom vlastníctve vyššie spomenutej 
Eufrozíny, a v tomže roku973 obsadil majetky V. Borbélyho ako zábezpeku dlhu M. Jelšic. V r. 
1617974 sa v inventári majetkov Jána Kéryho, zabratých dvorskou finančnou správou, objavujú aj 
oba Kiarovy. 

Na stoličnej kongregácii v r. 1654975 vydal nový majiteľ Pavol Bolgár Bornemisa zákaz pre 
poddaných okolitých obcí vnikať na tunajšie majetky a brať z nich osohy. V r. 1656976 bola 
nariadená reambulácia hraníc medzi Kiarovom a Hugyagom. V r. 1671977 sa prejednával problém 
nejednotnej dane pre prédium Kisker. V r. 1684978 sa spomína Ján Kéry vo funkcii vacovského 
biskupa, a v r. 1720979 dostal panovnícku donáciu na V. Kiarov (Ipolyker). Od 18. storočia sa Veľký
Kiarov stal zemianskou obcou. V 2. polovici 19. storočia sa obe obce opäť spájajú do jednej. 
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po dlhú dobu boli najväčšími statkármi 
Oroslányovci. Na začiatku 20. storočia bola postavená budova školy, v ktorej je dnes modlitebňa.

971 Oborni, NVJ 284
972 Oborni, NVJ 543
973 Oborni, NVJ 640
974 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 009.
975 Tóth, NVJ 1335
976 Tóth, NVJ 1463, 1466
977 Jancsó, NVJ III 181
978 Jancsó, NVJ III 523, 524
979 MNL OL A 57 - 33 - 0123
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Kirť (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

Nález črepov zo sídliska datovaného do 9.-10. storočia980.

Pôvod názvu

Názov jedného zo štyroch najstarších listinami doložených sídiel v rámci územia dnešného okresu 
VK, je maďarského pôvodu981, a pochádza z mena jedného z ôsmych staromaďarských kmeňov, 
ktoré započali obsadzovanie podunajského priestoru od konca 9. storočia. V Novohrade boli takto 
pomenované sídla dve – okrem Kirte pri Čelároch je tu aj dnešná obec Erdőkürt južne od mesta 
Szirák.

Písomná história

Za prvú písomnú zmienku o existencii sídla sa pokladá zápis v zakladacej listine opátstva v 
Bzovíku z r. 1135982, kde komes Lampert kláštoru daroval 7 popluží pôdy, lúky a les na oboch 
stranách Ipľa, ktoré patrili k prédiu Kurt. Ďalší záznam máme až z r. 1274983, kedy sa pri metácii 
Piešťan (Pöstény) ako majiteľ jedného zo susediacich majetkov spomína šľachtic Zata de Curth. 
Bližšie nedatovaný záznam z konca 13. storočia984 zmieňuje vyriešenie sporu o majetok Kyrt medzi 
zemanmi z Čelár a Varsány finančnou kompenzáciou. V listine z r. 1327985 sa Kyworth či Kyrth 
uvádza pri metácii chotára Kováčoviec, v októbri toho istého roku986 sa spomína Boto de Kyrth, 
ktorého spor so synmi Koplona z Čelár bol presunutý na iný termín. V r. 1329987 si tunajšie 
susediace majetky rozdelili bratia Petev a David de Gyrip, pričom Petev získal Kirť, Davidovi 
pripadli Piešťany, a mlyn na Ipli mal byť po oprave využívaný spoločne.

V ďalších desaťročiach tvorila Kirť spoločný majetok so susedným Zomborom, čo samozrejme 
uľahčuje aj identifikáciu v listinách. V r. 1352988 patrili obe zemanovi z Varšan, pričom sa uvádza, 
že pôvodne patrili jeho matke, ktorá ich dostala ako veno. V r. 1384989 sa Kirch uvádza medzi 
novohradskými sídlami, ktoré odvádzali cirkevný desiatok kapitule v Ostrihome. V r. 1413990 sa 
riešila sťažnosť Šimona z Piešťan ohľadom novopostaveného mlyna na Ipli pri Kirti (Kywrth), 
ktorý patril šľachte zo Širkoviec (okr. RS). Tento rod sa o pár rokov neskôr pričinil o dlhodobejší 
súzvuk medzi históriou Gemera a Novohradu – už s prídomkom de Kapla (či Capolla, podľa hradu 
nad Širkovcami) získal v r. 1420991 od slavónskeho bána do zálohového vlastníctva množstvo 
majetkov v rôznych stoliciach po celom Uhorsku, vrátane Kirte a Zombora v stolici Novohradskej. 
V tejto súvislosti vydal bán o dva dni neskôr992 nariadenie, aby jeho poddaní poslúchali nového 

980 Bialeková, Pramene II, s. 144
981 Stanislav, SjvS I, s. 305
982 MNL OL DL 5775. Isté pochybnosti o tejto lokalizácii však existujú – jednak ide o jedinú lokalitu mimo 

Hontianskeho komitátu, a jednak neskoršie majetkové podiely kláštora v tejto oblasti nepoznáme.
983 MNL OL DL 65711
984 MNL OL DL 60128
985 MNL OL DL 2423
986 MNL OL DL 58458
987 MNL OL DF 243731
988 MNL OL DL 41184
989 MNL OL DF 238323
990 MNL OL DL 10127
991 MNL OL DL 10950
992 MNL OL DL 89810
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pána. V nasledujúcom roku993 si dvaja členovia rodu de Kapla tento zálohový majetok medzi sebou 
vymenili.

Veľký spor o majetky medzi príslušníkmi už separátnych rodov de Serke a de Kapla začal v r. 
1447994. Podľa listiny r. 1449995 pripadli Kirť a Zombor Ladislavovi zo Širkoviec, ktorý vyplatil 
kompenzáciu Alžbete z Drienčan (okr. RS), v r. 1453996 ich ale kráľ daroval iným verným, proti 
čomu protestoval Juraj odtiaľže. V ďalších rokoch sa majitelia rýchlo striedali – r. 1461997 patrili 
obe sídla manželke Jána z Lučenca, ktorá ich získala ako veno. V r. 1467998 kráľ odobral majetky 
lúpežnému zemanovi z Drienčan, a daroval ich iným verným. Za zradu boli v r. 1473999 zhabané aj 
majetky Michala z Lučenca, syna horeuvedeného Jána, ktoré kráľ daroval Jánovi Ungorovi. V r. 
14781000 Katarína de Azywpatak a jej poddaní z Kirte a Zombora vtrhli do kúrie zemana z Piešťan, 
zabili jeho familiára a spôsobili rozsiahle škody. Mená poddaných z Kirte boli: Štefan Kováč, 
Blažej Bredáč, Blažej Teul, Ladislav Nap, Matej Palo, Lukáš Šaško, Ján Čako, Juraj Parlag, Ján 
Matej, Ondrej Roman a Juraj Klemon.

V listinách z r. 14811001, 14861002 a 14891003 sa riešil spor medzi zemanmi zo sídiel Wyslas a 
Azywpathak (obe v maď. časti Novohradu, druhá zaniknutá), týkajúci sa zálohového dlhu a 
neoprávneného zaberania majetkov Kirť a Zombor. V r. 14951004 sa tieto majetky od Kataríny, 
vdovy po zemanovi de Azywpathak, pokúsil právnou cestou získať Tobiáš zo Širkoviec, a inú 
časť1005 v tomže roku získala dcéra Juraja zo Širkoviec. Ďalší spor o tunajšie majetky s Katarínou, 
ktorá tu mala svoje sídlo, iniciovali v r. 14981006 zemania zo Širkoviec aj Drienčan, ktorí tu stále 
mali dedičný podiel. Časť z neho tvorili lesy, o ktoré sa v nasledujúcom roku1007 sporili so zemanom
z rodu de Chery. Ten potom v r. 15001008 zažaloval tunajších poddaných pánov z Drienčan, medzi 
ktorými boli aj mená ako Vavrinec Eluš či Ondrej Šiška, ktorí mali neoprávnene rúbať drevo v jeho 
lesoch, patriacich k Čelárom. Posledný známy stredoveký záznam je z r. 15251009, kedy sa spomína 
určenie prostredníkov v spore o tieto majetky medzi zemanmi z Drienčan, Rimavskej Seče a rodom 
de Thraya.

V pomoháčskom období sa Kywrth objavuje v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15421010 
ako vlastníctvo Žigmunda Balašu. Od r. 15531011 patrilo sídlo do sečanského, v r. 15591012 do 
budínskeho sandžaku. V príslušnom súpise sa spomína trojkolesový mlyn, avšak už len ako ruina. V
r. 16011013 sa sídlo aj s mlynom spomína medzi majetkami, ktoré odkázala šľachtičná Anna Čerepy 

993 MNL OL DL 11058
994 MNL OL DL 14047
995 MNL OL DL 71979
996 MNL OL DL 14667
997 MNL OL DL 36392
998 MNL OL DL 72013
999 MNL OL DL 36393
1000 MNL OL DF 205240
1001 MNL OL DL 72041
1002 MNL OL DL 72046
1003 MNL OL DL 72051
1004 MNL OL DL 65982
1005 MNL OL DL 46300
1006 MNL OL DL 20755, 72075
1007 MNL OL DL 72083
1008 MNL OL DF 206796, fol. 305
1009 MNL OL DL 25019
1010 Maksay, s. 509
1011 http://www.celare.ocu.sk/sk/index.php?ids=4 (Citované 4.8. 2016)
1012 Káldy, s. 229
1013 Sugár, s. 23, č. 28
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svojmu manželovi Valentínovi Vámošymu. V r. 16581014 sa Štefan Vámošy z Kirte uvádza ako jeden
zo zemanov poverených správou majetku zemianky Anny Rötthyovej, ale už v r. 16611015 sa 
spomína ako zosnulý, a jeho majetok vrátane tunajšej kúrie a priľahlej samoty Zombor odkázal 
František Hanvay v závete svojej manželke Judite Močáryovej. Od nej sa v r. 16701016 donáciou 
panovníka dostala do rúk rodu Forgáč. Vályi spomína tunajší majetok Prónayovcov, ktorý máme 
doložený donáciou z r. 17271017. V 18. st. patrilo sídlo zemianskemu rodu Hellenbach. Prónayovci tu
dali postaviť klasicistický kaštieľ, ktorý neskôr získal Keglevičovci, a ktorý je od r. 1954 sídlom 
Domova sociálnych služieb.

1014 Sugár, s. 75, č. 135
1015 Sugár, s. 79, č. 141
1016 MNL OL A 57 - 15 - 0054
1017 MNL OL A 57 - 36 - 0308 / a
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Kleňany

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda1018 predpokladá názov od osobného slovanského mena Kleňa, novšia1019 sa 
prikláňa k názoru, že ide o pomenovanie podľa slova klen, teda druhu listnatého stromu, ktorý azda 
v hojnom množstve rástol v chotári obce.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12571020, kedy Erbrung, vdova po Hudušovi z Tešmáku (okr. 
LV) dosvedčila, že jej zosnulý manžel daroval časť Tešmáku a Klenian kláštoru v Šahách. O dva 
roky neskôr predala kláštoru aj ďalšiu časť týchto rodových majetkov vdovina dcéra Ivana. Azda 
iná časť sídla bola súčasťou kráľovského majetku v užívaní jobagiónov komitátneho hradu Hont, a 
túto kráľ v r. 12601021 daroval ako náhradu za Strháre synom Vacika z rodu Dubáka. Zo štyroch 
Vacikovych synov to boli predovšetkým Bátor, Chrabor a ich potomkovia, ktorí sa ako majitelia 
Klenian spomínajú po nasledujúcich viac ako 200 rokov. Ako prvý šľachtic s prídomkom de 
Kelenen sa v r. 13131022 uvádza Bátorov syn Peter.

Samotné sídlo sa opäť spomína až v r. 13981023, kedy bola v spore medzi zemanmi zo Sudíc a 
Neniniec potvrdená pôvodná darovacia listina z r. 1260. V tomto období1024 odkúpil časť tunajšieho 
majetku Pavol z Kolár. Chraborovi potomkovia sa medzičasom presťahovali do Liptova, a v r. 
14021025 predali svoje tunajšie majetky šľachticom zo Sečan, ktorí rok predtým1026 odkúpili inú časť 
od Jakuba z Neniniec. V r. 14041027 pomohol Pavol z Kolár Jakubovi vyrovnať nárok vdovy po 
svojom bratovi. Ladislav zo Sečian dal svoju časť v r. 14071028 svojmu zaťovi Petrovi Benčemu. V r.
14121029 protestovali proti Jakubovmu predaju majetku Sečanským synovia Dača z Neniniec. O rok 
neskôr1030 odkázal Ladislav zo Sečian testamentom tunajší majetok matke a sestre.

V r. 14181031 sa spomína Benče z Kleňan, ktorého vyberači mýta mali prepadnúť a ozbíjať istého 
poddaného z D. Plachtiniec. V r. 14231032 sa Dačovci, Lukovci a zemania z Hliníka na Liptove 
dohodli na spoločnom postupe pri získavaní dedičného majetku z cudzích rúk, a po dlhom spore sa 
tunajšie majetky Sečanských v r. 14351033 vrátili do ich vlastníctva. V r. 14251034 vyplatil Pavol z 
Kolár nároky vdovy po Jánovi z Kleňan. V r. 14331035 už vyššie spomenutý Benče, ktorý bol 
oficiálom Sečanských v Čelovciach, so svojimi ľudmi prepadol a okradol aj familiárov rodu Kakaš 

1018 Stanislav, SjvS I, s. 298
1019 Krajčovič, Lexika, In: KS, 3/2010, s. 151
1020 MNL OL DL 292
1021 MNL OL DF 236041
1022 MNL OL DF 208514
1023 MNL OL DF 281842
1024 MNL OL DL 69624
1025 MNL OL DL 64731
1026 MNL OL DF 281900
1027 MNL OL DL 69324
1028 MNL OL DL 69454
1029 MNL OL DL 90609
1030 MNL OL DF 266765
1031 MNL OL DF 249193
1032 MNL OL DL 69454
1033 MNL OL DF 281900
1034 MNL OL DL 69431
1035 MNL OL DL 89922
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de Kaza. V r. 14351036 si Dačovci, Lukovci a zemania z Hliníka získaný majetok rozdelili, a 
posledne menovaní sa o ne v tomto období1037 sporili s Kolárskymi. V r. 14601038 dali Dačovci 
Lukovcom do zálohu jednu tunajšiu poddanskú usadlosť, ktorú obývala vdova po istom 
Benediktovi Orosláňovi. V r. 14721039 dal Matej Luka časť svojho majetku do zálohu istému 
holičovi Matejovi.

V r. 14751040 bol spor medzi Horvátovcami z hradu Litava a Lukovcami vyriešený navrátením 
polovice majetkov (vrátane Kleňan) Lukovcom. V r. 14771041 tu jedna vetva Lukovcov mala svoju 
rezidenciu, neskôr1042 dostali novú kráľovskú donáciu na rôzne majetky vrátane Kleňan, a ešte vždy 
v tomže roku1043 dali jednu usadlosť s poddaným Vargom do zálohu Jánovi z Čiech. Od r. 14801044 sa
s prídomkom de Kelenyen objavujú príslušníci rodu Pándy, v tomže roku1045 sa spomína krádež 
listín k tunajším majetkom, ktoré držal Blažej z Kenderesa. Lukovci v dedine sídlili aj v r. 14931046. 
V tomže roku1047 sa medzi zálohovými majetkami, ktoré vrátili Dačovcom, spomínajú aj Kleňany, a 
táto transakcia bola potvrdená aj o dva roky neskôr1048.

V r. 14991049 sa o svoj dedičský podiel na Dačovských majetkoch prihlásili dcéry, ktoré sa vydali do 
rodov Laskáry, Soboňa a de Koros. V r. 15031050 dal Michal Dačo polovicu zemianskej kúrie a 
usadlosti s poddanými Antonom Lérincom, Osvaldom Oroslanom, a jednou opustenou, v ktorej 
predtým býval Benedikt Lérinc, do zálohu Ladislavovi Madáčovi z Kľačan. V tomže roku1051 
predali Soboňovci svoje podiely za 200 florénov späť Dačovcom. Ladislav Dačo o rok neskôr1052 
získal aj podiel Mikuláša de Koros. Spor medzi Dačovcami sa spomína okolo r. 15051053. V r. 
15101054 predal Sebastián Luka svoj podiel Michalovi Kenderešymu, proti čomu protestovali 
Pándyovci, a v tomže roku1055 si na tunajšie majetky robili nárok aj zemania z Plášťoviec, ktorí 
žiadali zákaz ich využívania pre Dačovcov z Kosihoviec. V r. 15141056 sa štatúcie susedných 
Sečianok zúčastnil aj tunajší poddaný Osvald Mark. V r. 15171057 sa spomína majetkový podiel 
zemana z Chrastiniec, ktorý ho prenechal svojej manželke. V r. 15231058 dal Lazar Dačo časť 
Klenian do zálohu Pavlovi z Kolár.

1036 MNL OL DL 69454
1037 MNL OL DL 69631
1038 MNL OL DF 281913
1039 MNL OL DL 70140
1040 MNL OL DL 69501
1041 MNL OL DL 17894
1042 MNL OL DL 70137
1043 MNL OL DF 206796, s. 143
1044 MNL OL DL 65967
1045 MNL OL DL 99736
1046 MNL OL DL 46220
1047 MNL OL DL 20028
1048 MNL OL DF 281933
1049 MNL OL DF 281937
1050 MNL OL DF 281942
1051 MNL OL DL 63978
1052 MNL OL DF 281945
1053 MNL OL DF 206796, s. 74
1054 MNL OL DF 208890
1055 MNL OL DL 90626
1056 MNL OL DL 47066
1057 MNL OL DL 106083, s. 396
1058 MNL OL DL 69578
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V r. 15271059 dal Gašpar Dačo polovicu svojho podielu do zálohu Matejovi de Drastha, a v r. 
15291060 ho celý predal Plášťovským. V r. 15431061 si Ondrejovi dedičia rozdelili tunajší majetok na 
tri časti, a v tomže roku1062 sa pri štatúcii jedného podielu spomínajú Ján a Pavol Markovci, poddaní
Balašovcov. Portálny súpis Hontianskej stolice z r. 15491063 ako jediných majiteľov sídla uvádza 
Balašovcov, čo je však v rozpore s inými prameňmi. V r. 15671064 získal Benedikt z Kosihoviec 
tunajšie podiely svojho brata Jána. V r. 15781065 žiadala Žofia z Janíka (okr. KE) zákaz transakcií s 
majetkami Gašpara Dača, v tomže roku1066 Štefan Dačo žiadal Benedikta o navrátenie listín k týmto 
majetkom. V r. 15811067 dal Mikuláš Palášty tretinu svojho podielu vdove po Tomášovi Paláštym. V 
r. 15871068 zasa dal krupinský kapitán Juraj Fornášy 6 poddanských usadlostí Michalovi Borymu a 
jeho manželke. 

V r. 15901069 vdova po Michalovi Paláštym stiahla žalobu v majetkovom spore s Jánom Paláštym. V 
r. 16121070 sa Benedikt Palášty presťahoval na Moravu, a svoje majetky dal do zálohu Štefanovi 
Litašymu. Z r. 1614-151071 pochádza viacero záznamov o delení Benediktovych majetkov medzi 
dedičov, a vyrovnávaní nárokov dcér. V súpise majetkov Plášťovských z r. 16501072 sa uvádza meno 
ich poddaného Štefana Tóta. V súpise divínskeho panstva z r. 16601073 figuruje aj sídlo Kelenyen. 
Súpis uvádza aj mená piatich poddaných – Novík, Berec, Bodor, Berčal a Pataky. Po rozpade 
divínskeho panstva Balašovcov získal v Kleňanoch v r. 16841074 majetky gróf Zičy. Na prelome 17. 
a 18. storočia1075 tu mal podiely aj Štefan Šembery.

Korabinsky uvádza, že šlo o slovenskú dedinu s mnohými minerálnymi prameňmi. Podľa 
Borovszkého boli v 18. storočí zemepánmi rodiny Smrečány a Kubíny, neskoršie Luka, Čáky a i. 
Začiatkom 19. st. si tu rod Palavičiny postavil klasicistický kaštieľ, avšak tento bol v r. 1944 
poškodený a dnes už neexistuje. V dobovom urbári je spomenuté, že obec mala vinohrad, drevo na 
kúrenie a bohatý ovocný sad, okrem toho aj dva mlyny. V 70-tych rokoch 20. storočia tu ešte 
pracovalo viacero košikárov.

1059 Palásthy II, s. 181, č. 192 
1060 Tamže, s. 5, č. 10 
1061 Tamže, s. 37, č. 46
1062 Tamže, s. 41, č. 48
1063 Maksay, s. 374
1064 Palásthy II, s. 109, č. 122
1065 Tamže, s. 178, č. 189
1066 Tamže, s. 178, č. 190
1067 Tamže, s. 214, č. 223
1068 Tamže, s. 275, č. 289
1069 Tamže, s. 288, č. 305
1070 Tamže, s. 361, č. 419; s. 364, č. 424; s. 365, č. 426
1071 Tamže, s. 380, č. 443; s. 385, č. 451; s. 388, č. 454; s. 390, č. 455; s. 393, č. 458
1072 Tamže, s. 496, č. 600
1073 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1074 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1075 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 060., Fasc. 147. - No. 034.
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Koláre

Najstaršie osídlenie

Na území dnešnej obce Koláre bolo osídlenie v neolite, neskôr tu existovalo sídlisko lengyelskej 
kultúry, ako aj slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej1076.

Pôvod názvu

Názov obce je pravdepodobne odvodený od mena turkického kmeňa Kabarov, ktorý mal v 
staromaďarskom vojsku za úlohu stráženie hraničných zásekov, z ktorých jeden je doložený aj v 
názve susedného zaniknutého sídla Kouarzeg1077. Niektoré pramene uvádzajú aj možnosť, že názov 
je slovenského pôvodu a je odvodené od slova kovár (kováč)1078, prípadne kolár1079.

Písomná história

Po prvýkrát sa nepriamo spomína už v r. 12471080, kedy opísaný chotár sídla Ďarmoty siahal až na 
hranice majetkov komesov Poznana a Mikuláša. Títo sa spomínajú v r. 12571081 ako synovia 
Mikuláša de Kuar a vlastníci časti Príbeliec, ktoré darovali svojmu príbuznému. Rod de Kuar bol 
vetvou Hont-Poznanovcov, starého rodu slovenského pôvodu, ktorý získal obrovské majetky na 
území pôvodného Nitrianskeho kniežatstva ešte za Štefana I. Dá sa predpokladať, že k nim patrili aj
Koláre a Čalomija, ktoré boli dlhodobým domovským sídlom tejto vetvy starého rodu, z ktorej 
neskôr vzišli šľachtické rody Kolárskych a Čalomijských.

Iný Mikuláš z tohto rodu sa okolo r. 12921082 spomína ako sused pri spore o hranice majetku 
Kowarzeg, ktorý sa v susedstve Kolár uvádza aj pri metácii v r. 12981083. V r. 12991084 si všetky 
majetky Mikuláša rozdelili jeho štyria synovia a jedna dcéra s manželom. Títo synovia si v r. 
13021085 majetky prerozdelili, a v r. 13031086 sa museli podeliť ešte aj s dedičmi svojho strýka 
Poznana. Už v tejto dobe na Ipli pri Kolároch stál mlyn, ktorý patrí medzi najstaršie doložené v 
regióne, a ktorý v r. 13061087 získali Mikulášovi potomkovia.

Potomkovia Poznana a Mikuláša sa v týchto dobách ešte striedavo spomínajú s oboma prídomkami 
(Kolársky i Čalomijský), čo svedčí o blízkej prepojenosti oboch sídiel. Až zhruba od polovice 14. 
storočia sa ako šľachta z Kolár formuje vetva, vychádzajúca od Poznana. Na vtedajšie pomery šlo 
rozhodne o súdržnú rodinu, pretože spory v rámci blízkeho príbuzenstva sa prakticky neuvádzajú, 
čo je aj jeden z dôvodov, prečo sa samotné sídlo Koláre v listinách spomína len zriedka. Spory 
Kolárskych sa vždy týkali len majetkov viac či menej vzdialených, ktorých táto rodina mala 
pomerne veľa – okrem najstarších donácii na Koláre, Čalomiju, Seľany, Opatovce a dve zaniknuté 
dediny Zanthleurench a Felzerfalu rod postupne získaval a predával aj majetky v Plášťovciach, 

1076 Bialeková, Pramene II, s. 148-149.
1077 MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin, 2006, s. 260-265.
1078 Stanislav, SjvS I, s. 299
1079 Krajčovič, Kroniky, s. 173
1080 MNL OL DF 248913
1081 MNL OL DF 249092
1082 MNL OL DF 248871
1083 MNL OL DF 248872
1084 MNL OL DL 69277
1085 MNL OL DL 69198
1086 MNL OL DL 69199
1087 MNL OL DF 243980
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Semerovciach, Sazdiciach, Krškanoch (všetky okr. LV), v našom regióne v Trebušovciach a 
Kiarove, v Mohore v Novohrade, ale aj vo vzdialených stoliciach Zvolenskej, Peštianskej, 
Hevešskej, Békešskej a Biharskej.

Predstavitelia rodu Kolárskych sa v listinách zo 14. storočia veľmi často objavujú v rôznych nižších
funkciách. Najvýznamnejším predstaviteľom rodu a pravdepodobne najdôležitejšou osobnosťou 
neskorého stredoveku, ktorá pochádzala z tohto regiónu, bol Pavol, syn Mateja a Poznanov 
pravnuk. Kedy sa narodil, nevieme – v listinách sa po prvýkrát spomína v r. 13741088 pri spore o 
Seľany, takže v tej dobe už musel byť dospelý. Už tu sa uvádza s prezývkou litteratus, čiže 
vzdelanec, ktorá sa dávala zväčša šľachticom s univerzitným vzdelaním. Je zrejmé, že Pavol mal 
vzdelanie právnické, a podľa toho sa odvíjala aj jeho kariéra – v r. 13821089 a 13831090 si dal potvrdiť 
staršie listiny o delení rodových majetkov, v r. 13881091 sa na jeho popud vykonala reambulácia 
hranice Kolár a majetku Zobok, v r. 1388-911092 bol právnym zástupcom svojich príbuzných, 
zemanov zo sídla Csitár.

Už v r. 13921093 sa spomína ako hlavný notár (prothonotarius) dvorského sudcu Imricha Bebeka. 
Dá sa predpokladať, že Pavol mal dobré väzby práve s rodom Bebekovcov, pretože aj jeho ďalší 
postup sa spája s nimi. V r. 14001094 sa po prvýkrát spomína vo funkcií hlavného notára vtedajšieho 
palatína Detrika Bebeka, a toto miesto zastával aj počas takmer celého funkčného obdobia najdlhšie
pôsobiaceho uhorského palatína, Mikuláša Gorjanského (1402-1433), až do svojej smrti okolo r. 
1430. Ako hlavný notár palatína bol prakticky najvyšším výkonným súdnym úradníkom v Uhorsku,
a mal na starosti celý chod palatínskej kancelárie. Niekoľko listín1095 palatínskej proveniencie bolo 
dokonca vydaných priamo v Kolároch, čo svedčí o tom, že palatín bol častým hosťom v kúrii rodu 
Kolárskych.

Ako sme už spomenuli, správy o Kolároch ako sídle sú sporé, aj preto, že Pavol sa pustil do 
konsolidácie rodového majetku a Koláre držal pevne vo svojich rukách. V r. 14001096 sa sídlo 
spomína pri reambulácii hraníc Ďarmot, vykonanej podľa spomenutej listiny z r. 1247. V r. 14061097 
sa o svoje podiely sporili zemania z M. Čalomije. Zaujímavejšou je listina z r. 14101098, ktorá opäť 
spomína mlyn v Kolároch, podľa správy až štvorkolesový, ktorého prevádzka bola ale 
obmedzovaná postavením nového mlyna v sídle Riba na opačnej strane Ipľa, čo sa stalo predmetom
sporu. Takisto zaujímavým je dokument z r. 14111099, podľa ktorého bola na nejakých kolárskych 
poddaných, uväznených vo Vacove, uvalená kaucia 120 florénov, ktorú mal zaplatiť ich zemepán, 
inak mu mal byť zabratý majetok v Kolároch v tejto hodnote.

V r. 14141100 sa sídlo spomína pri spore o susedný Kowarzeg. Pre históriu obce je dôležitý záznam z 
r. 14251101, podľa ktorého daroval spomenutý Pavol časť svojho majetku a výnosov na podporu 

1088 MNL OL DL 37269, 69279
1089 MNL OL DL 69257
1090 MNL OL DL 69259
1091 MNL OL DF 248903
1092 MNL OL DF 248205, 248206, 248208, 248213, 248274
1093 MNL OL DL 69282
1094 MNL OL DL 376
1095 MNL OL DL 65846 (1410), 9819 (1411), 107930 (1421), 46107, 65869 (1428), 43794 (1429)
1096 MNL OL DL 62547
1097 MNL OL DL 37271
1098 MNL OL DL 69355
1099 MNL OL DL 69361
1100 MNL OL DF 248925
1101 MNL OL DL 37273
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kaplnky sv. Mikuláša v Kolároch, ktorá bola fíliou staršieho čalomijského kostola. O rok neskôr1102 
predal Mikuláš z M. Kameňa časť klčoviska a lúky pri Ďarmotách poddanému Jánovi, synovi 
Michala, bývajúceho v Kolároch. Z tejto doby1103 pochádza aj spor so zemanmi z M. Čalomije, ktorí
mali napadnúť Pavla, syna Mikuláša Tóta, a Jána, poddaných Kolárskych.

Po Pavlovej smrti prebrali správu majetkov jeho synovia Ladislav a Ján, z ktorých prvý síce mal 
minimálne jedného syna, ten však pravdepodobne umrel okolo r. 1470. Tým by bol rod Kolárskych 
býval vymrel po meči, avšak Ladislavova dcéra Anna si za manžela vzala Šimona z Mohory, ktorý 
bol do rodiny formálne adoptovaný a prebral aj rodový prídomok. Tento pár mal dvoch synov, Pavla
a Ladislava, z ktorých predovšetkým ten prvý opäť pozdvihol rodovú slávu, aj keď na pozície 
svojho slávnejšieho predka-menovca nedosiahol. Vrcholom jeho kariéry bola pozícia hontianskeho
podžupana, ktorú však zastával po viac ako desaťročie (1511-1525).

Pokiaľ ide o samotné sídlo, v r. 14711104 poddaní z V. Čalomije zničili spoločné chotárne hranice a 
prepadli aj kúriu v Kolároch. O dva roky neskôr1105 dedičia Briccia z Kolár protestovali proti pokusu
kráľa dať jeho podiel Blažejovi z Kenderesa, ktorý sa v r. 14741106 dohodol aj s Ladislavom na 
odstúpení jeho časti. Proti výsledkom tejto dohody v r. 14801107 protestovali Šimonovi synovia, ale v
r. 14831108 sa s Blažejom dohodli, a v tomže roku1109 dal Šimon majetky Blažejovi do zálohu. V r. 
14941110 sa zopakovala situácia ohľadom mlynov v Kolároch a Rybe. Svoju časť miestneho mlyna 
predal v r. 14961111 Gašpar z M. Čalomije Kolárskym, a v tomže roku1112 poddaní z V. Čalomije opäť
zničili chotárne hranice pri ceste medzi oboma sídlami.

V r. 14971113 už susedný majetok Kowaryzeg patril do chotára Kolár. V r. 15081114 sa spomínajú 
mená dvoch poddaných – Michal Brohon a Benedikt Ebecký, ktorým ich zemepáni prenechali kus 
lúky. V r. 15131115 predal Kolárskym svoju časť mlyna aj Sebastián z M. Čalomije. Testament 
Františka z Kolár z r. 15261116 spomína mená ďalších troch poddaných – Peter Bočan, Pavol Ebecký 
a Gregor Kolčár. Táto listina tiež potvrdzuje existenciu tunajšieho kostola, ako aj kňaza Sebastiána.
Z r. 15411117 sa zachovalo potvrdenie donácie na majetky rodu, ktorými boli: Koláre, Opatovce, 
Bátorová, Seľany, Trebušovce, Sazdice, Horné Semerovce a Malé Krškany v Hontianskej, Bew a 
Kenderes v Hevešskej, a Echeg v Békešskej stolici. 

Portálny súpis z r. 15491118 uvádza len toľko, že majiteľmi obce boli zemania. Podľa lexikónu 
šľachty1119 mali Pavol a Ladislav dokopy 5 synov, avšak môžeme sa domnievať, že títo padli v 
bojoch s Turkami, pretože ako posledných žijúcich potomkov uvádza len dcéry. V r. 15601120 

1102 MNL OL DF 208780
1103 MNL OL DL 69632
1104 MNL OL DF 205286
1105 MNL OL DL 90619
1106 MNL OL DL 17545
1107 MNL OL DL 69508
1108 MNL OL DL 45969
1109 MNL OL DL 69512
1110 MNL OL DL 69526
1111 MNL OL DL 69529
1112 MNL OL DF 206796, s. 310
1113 MNL OL DL 69532
1114 MNL OL DL 69547
1115 MNL OL DL 69551
1116 MNL OL DL 69598
1117 MNL OL A 57 - 02 - 0017
1118 Maksay, s. 375
1119 NAGY, Iván. Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal VI. Budapest, 1860, s. 434-435
1120 Palásthy II, s. 78, č. 89

105



vyrovnal Benedikt z Plášťoviec, manžel Anny, dcéry Pavla z Kolár, nároky Anninej sestry Marty. V 
r. 15661121 dala Benediktova dcéra Žofia svoj podiel do zálohu bratovi Benediktovi, ktorý o rok 
neskôr1122 získal aj podiely brata Jána. V r. 15711123 odstúpil Ján z V. Oponíc (okr. TO), ktorého 
matkou bola Elena z Kolár, svoje podiely Benediktovi. V r. 15781124 dal Ján z Plášťoviec istú časť 
sídla do zálohu Uršuli z Demandíc. V r. 15791125 sa Benedikt rozdelil o majetky so svojim bratom 
Jozefom. V r. 1588-891126 mala tieto majetky v držbe Benediktova dcéra Anna, zastupujúca 
nedospelého brata Jozefa. V r. 15961127 Anna protestovala ohľadom výberu desiatkov. V r. 16301128 
dal Mikuláš Palášty zemiansku kúriu a 5 usadlostí do zálohu Uršuli Horvát-Beničovej. V r. 16601129 
získal Koláre od istého Ondreja Baršona Juraj Ilešházy, trenčiansky a liptovský župan.

Korabinského lexikón uvádza existenciu viníc pri Ipli, Fényes spomína majetky rodov Gécy, 
Kubíny, Ebecký a Dúbravický; Borovszky ešte pridáva rody Bory, Horvát, Murány a Prónay. Do r. 
1905 tu mal majetky Leo Festetič. Obyvatelia sa zaoberali sa poľnohospodárstvom a 
vinohradníctvom. Po vzniku 1. ČSR sa z usadlostí na maďarskej strane Ipľa sformovala nová osada 
Újkóvár, neskôr pričlenená k B. Ďarmotám. Počas II. svetovej vojny stratila obec svoj drevený 
most cez Ipeľ, postavený začiatkom 19. storočia.

1121 Tamže, s. 106, č. 118
1122 Tamže, s. 109, č. 122
1123 Tamže, s. 132, č. 151
1124 Tamže, s. 176, č. 186
1125 Tamže, s. 198, č. 203
1126 Tamže, s. 275, č. 291; s. 279, č. 297; s. 280, č. 299
1127 Tamže, s. 304, č. 335
1128 Tamže, s. 451, č. 533
1129 MNL OL A 57 - 10 - 0394
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Koprovnica (zlúč.)

Pôvod názvu

Názov odvodený od slova kopriva, teda alternatívneho pomenovania žihľavy, ktorá pravdepodobne 
rástla na ploche, kde vznikla táto osada1130.

Písomná história

Po prvýkrát sa spomína ako Kaprooncza v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15491131. 
Majetky v rozsahu 4,5 porty tu vlastnili Balašovci z Modrého Kameňa, a 1 portu Balašovci zo 
Sklabinej. Urbár z r. 16051132 potvrdzuje majetkové zastúpenie modrokamenského hradného 
panstva. V r. 16161133 sa ako Kaprevniza uvádza v inventárnom súpise majetku farnosti Drégely, 
patriacej pod ostrihomské arcibiskupstvo; v r 16601134 ako Koprouniczay puszta v urbári divínskeho 
panstva Balašovcov; v ďalšom súpise divínskych majetkov z konca 17. storočia1135 ako 
Koprovnicze. Vo všetkých prípadoch je uvedená len ako prédium, bez detailov o obyvateľstve, takže
akiste šlo len o malú osadu. Ako súčasť divínskeho panstva prešla v r. 16841136 do rúk rodu Zičy.

Ešte aj v r. 1874-751137 patrila k divínskemu seniorátu Zičyovcov, a od r. 18811138 sa uvádza ako 
samota, ležiaca na pomedzí dedín D. Strháre a Malé (Slov.) Kľačany, katastrálne patriaca pod D. 
Strháre. Dnes sa ako Koprovnica označuje rekreačné stredisko a chatová oblasť, pôvodne 
vybudované pre zamestnancov Bane Dolina, ktoré sa nachádzajú v bočnom údolí potoka Stará 
rieka, ale podľa máp 2. a 3. vojenského mapovania bola pôvodná osada na opačnej strane potoka 
bližšie k D. Strhárom.

1130 Krajčovič, Lexika, In: KS, 5/2010, s. 279
1131 Maksay, s. 507
1132 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1133 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 041.
1134 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1135 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 094 / b.
1136 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1137 Shvoy, s. 292
1138 Galcsik, s. 70, 358
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Kosihovce

Najstaršie osídlenie

Na južnom úpätí vrchu Vápenník, v polohe Heršaň, boli v r. 1955 objavené pozostatky najstaršieho 
osídlenia obce. Nález bol datovaný do obdobia mladého neolitu, presnejšie do lengyelskej kultúry. 
Objavené boli stopy osídlenia spolu so silexovou industriou, a malá plocha s hradištným osídlením 
zhruba 1 km na juh od obce1139.

Pôvod názvu

Ide o názov maďarského pôvodu1140, a to z mena jedného zo staromaďarských kmeňov, konkrétne 
kmeňa Keszi1141.

Písomná história

Otázka prvej písomnej zmienky doteraz nie je uspokojivo vyriešená. Zápis v zakladacej listine 
kláštora v Bzovíku z r. 11351142 uvádza, že istý Crazeg daroval vinice zo svojho prédia Kükezü, 
ktoré nadobudol ešte za kráľa Ladislava (najneskôr v r. 1095), z časti komesovi Lampertovi a z časti
priamo kláštoru. Györffy a Bakács zhodne naznačujú, že toto prédium sa nachádzalo na mieste 
dnešných Kosihoviec, a tento starý názov odvodzujú od Kamenného vrchu s tým, že obe sídla si 
neskôr názvy vymenili. Kontinuitu vlastníctva tohto pôvodného majetku je však vzhľadom na 
absenciu ďalších listín z tohto obdobia nemožné dokázať, a tak problém s jeho lokalizáciou 
pretrváva.

Pravda, ďalšia listina z r. 12431143 nasvedčuje tomu, že dnešné Kosihovce v 13. storočí skutočne 
používali dnešný názov susednej obce. Touto listinou získal majetok Kukezu komes Dubák a jeho 
bratia. Z Dubákovho rodu neskôr vznikol aj rod Dačo, ktorého potomkov môžeme bezpečne 
stotožniť s dlhodobým dedičným vlastníctvom územia dnešných Kosihoviec. V r. 12701144 sa pri 
delení susedných Selian ako susedia spomínajú šľachtici z majetkov Kezu a Kukezu, čo je dokladom
toho, že šlo skutočne o dve rôzne obce. Tu spomenutý Čop de Kukezu sa dá stotožniť s inde 
uvádzaným Dubákovym synom menom Čapk1145. Z ďalších desaťročí žiadne záznamy nemáme, ale 
niekedy začiatkom 14. storočia z neznámych dôvodov došlo k výmene názvov oboch obcí.

V r. 13581146 sa Dačo, syn Čapkovho brata Demetra a zakladateľ rodu Dačo, po prvýkrát spomína s 
prídomkom de Kezeu. V r. 13931147 sa Dačovci z Kosihoviec sťažovali, že príbelskí a neninskí 
zemania a ich poddaní prepadli ich kosihovskú kúriu a zničili tamojšie pivnice a ich obsah. V r. 
14071148 vydal kráľ Žigmund novú donáciu na Kosihovce a Sucháň pre Dačovcov a zemana z 
Kľačan. Donácia však bola spochybnená, a tak si v r. 14121149 nechali Dačovi vnuci potvrdiť 

1139 Bialeková, Pramene II, s. 149
1140 Stanislav, SjvS I, s. 305
1141 Krajčovič, Kroniky, s. 126
1142 MNL OL DL 5775
1143 MNL OL DL 43156
1144 MNL OL DL 72305
1145 MNL OL DL 70595
1146 MNL OL DF 243779
1147 MNL OL DL 65820
1148 MNL OL DF 281852
1149 MNL OL DL 43156

108



pôvodnú darovaciu listinu Belu IV. V r. 14131150 predali Lukovci svoju časť Kosihoviec Dačovcom. 
V r. 14181151 si Dačovci a Lukovci rozdelili niektoré majetky s tým, že celé Kosihovce pripadli 
Dačovcom.

V r. 14261152 spôsobili poddaní Dačovcov z Kosihoviec škody v Chrastinciach. Zachovali sa aj mená
týchto poddaných: Mikuláš syn Bartala, Miko, Pavol Behár a jeho synovia Mikuláš a Ladislav, 
Ladislav Tantoš, Michal Faber, Michal Sebastián zvaný Zoldoš, Štefan a Michal synovia Vančoka, 
Peter Rečky, Tomáš Faber, Mikuláš Magoš, Michal a Blažej synovia Velika, Bartal Turieč, Blažej a 
Filip Pástor. V r. 14351153 dal Demeter Dačo svoj podiel do zálohu príbelskému zemanovi. V r. 
14391154 poddaní Dačovcov na ceste z K. Kosíh do Kosihoviec prepadli a zbili poddaného zemana z 
Chrastiniec.

V r. 14531155 si Dačovci navzájom vymenili a zálohovali niekoľko majetkov, pričom sa tu spomínajú
vinice v Kosihovciach. Názov sídla je tu po prvýkrát vo forme Kezyholcz, ktorá sa od tejto doby 
používala výlučne. V r. 14571156 dal Mikuláš Dačo tri tunajšie poddanské usadlosti, s poddanými 
menami Anton Klementis, Ladislav Sandrin a Štefan Košar, do zálohu Balašovcom z Ďarmot. V r. 
14691157 vyplatil Mikuláš zálohový dlh za jednu usadlosť s poddaným Štefanom Benhartom. V r. 
14751158 vrátili Horvátovci z hradu Litava (Čabraď) časť Kosihoviec Dačovcom, druhá časť sa však 
o rok neskôr1159 spomína ako ich majetok v zálohovej držbe. Tento pozostával zo siedmych usadlostí
s poddanými menami Michal Kopaš, Pavol Behar, Jakub Šoldoš, Tomáš Ján, Blažej Zoldoš, Ján 
Behar a Jakub Taltoš, ktoré si Horvátovci rozdelili medzi sebou.

V r. 14811160 sa o tunajší majetok sporil Bartolomej z Píroviec s Dačovcami a Plášťovskými. V r. 
14871161 sa ženy z rodu Dačovcov medzi sebou sporili o nároky na miestnu kúriu, a tento spor 
pokračoval aj o dva roky neskôr. V r. 14931162 sa zeman z Kost. Neniniec sťažoval, že poddaní 
Lukovcov a Balogyovcov z Kosihoviec ho chceli dvakrát zabiť. Mená týchto poddaných boli: Pavol
Tót, Pavol, Gregor a Ján Bezetka, Juraj, Benedikt a Tomáš Despot. V tomže a ďalších dvoch 
rokoch1163 Lukovci postupne niekoľko usadlostí odstúpili Dačovcom. V r. 14971164 poddaní 
Dačovcov Ján Šávoľ, Benedikt Tenký a Ambróz Faber prepadli poddaných zo Seľan. V r. 14991165 
sa o rodové majetky sporili Dačovci a ich potomkovia medzi sebou, v r. 15031166 sa spomína 
komplikovaná transakcia ohľadom šiestich usadlostí medzi Dačovcami a Lukovcami, v ktorej 
figurujú aj mená poddaných: Mikuláš, syn Jakuba Kováča, Pavol Folnaď, Ambróz Kováč, Jakub 
Behar, Ambróz Urbaj a Urban Kočo alias Bodičko.

1150 MÁLYUSZ, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413–1414). Budapest, 1994, s. 164, č. 610
1151 MNL OL DL 70134
1152 MNL OL DF 265344
1153 MNL OL DL 26602
1154 MNL OL DL 44247
1155 MNL OL DL 63959
1156 MNL OL DF 281910
1157 MNL OL DF 281919
1158 MNL OL DL 69501
1159 MNL OL DL 65952
1160 MNL OL DL 67566
1161 MNL OL DF 206796, s. 309
1162 MNL OL DL 46220
1163 MNL OL DL 20028, 63976, DF 281933
1164 MNL OL DF 206796, s. 311
1165 MNL OL DF 281937
1166 MNL OL DF 281939
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V r. 15031167 vyplatili Michal a Lazar podiely dedičiek, a v nasledujúcom roku1168 získal Ladislav 
Dačo aj podiel Mikuláša de Koros. V tomže roku1169 sa Lukovci vyrovnali so zemanom z Kozárdu 
ohľadom pôdy v susedstve Kosihoviec, o rok neskôr1170 tu získali podiel aj zemania z Kolár. V r. 
15101171 zakázal zeman z Plášťoviec Dačovcom zaberať a využívať jeho tunajšie majetky. V r. 
15171172 sa pri štatúcii Širákova spomína kosihovský poddaný Vavrinec Soldoš, v tomže roku1173 tu 
mali podiel aj zemania z Chrastiniec. V r. 15211174 sa v spore medzi Dačovcami spomínajú poddaní 
Vavrinec Sočko a Tomáš Kát, v tomže roku1175 kráľ nariadil rozdelenie majetku medzi Dačovcov a 
príbuzných, a ešte o niečo neskôr1176 zaplatili zemania z Plášťoviec cirkevný desiatok zo svojich 
tunajších viníc. Tunajší poddaní Plášťovských v r. 15231177 prepadli zemana z Chrastiniec pri ceste 
medzi oboma sídlami.

V r. 15271178 dal Gašpar Dačo polovicu svojho podielu do zálohu Matejovi de Drastha, o rok 
neskôr1179 predal lúku Felsörét, alio nomine Torallya-rét, a v r. 15301180 aj niekoľko usadlostí 
Plášťovským. Testament Ondreja z Plášťoviec z r. 15351181 spomína existenciu kaplnky sv. Trojice, 
ktorú dal Ondrej postaviť, a v ktorej chcel byť pochovaný, ako aj poddaného Mikuláša Klementa, a 
tiež zemiansku kúriu, ktorú zdedil syn Benedikt, ktorého vetva prebrala aj tunajší prídomok. V r. 
15431182 si Ondrejovi dedičia rozdelili tunajší majetok na tri časti, a v tomže roku sa spomína 
štatúcia Benediktovych majetkov, ktoré tvorilo 14 usadlostí s poddanými: Albert Naď, Štefan Varga,
Pavol Berko, Albert Folvág, Blažej Kováč, Michal Pépeš, Gál Miškó, Blažej Reveka, vdova po 
Petrovi Miklóšovi, Lukáš Kalmár, vdova po Petrovi Folnagovi, Matej Kačor, Juraj Zoľómy a Tomáš
Šotkó.

Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 15491183 patrilo sídlo rôznym zemanom, čo dokladá 
pretrvávajúce rozdrobenie majetkov. V r. 15671184 získal Benedikt Plášťovský aj tunajšie podiely 
svojho brata Jána. V r. 15781185 žiadala Žofia z Janíka (okr. KE) zákaz transakcií s tunajšími 
majetkami Gašpara Dača, v tomže roku1186 Štefan Dačo žiadal Benedikta o navrátenie listín k 
majetkom. V r. 15791187 sa Benedikt o majetky rozdelil so svojim bratom Jozefom, o rok neskôr1188 
získal do zálohu jednu želiarsku usadlosť s poddaným Gálom Miškom. V r. 15811189 dal Mikuláš 
Palášty tretinu svojich majetkov vdove po Tomášovi Paláštym. V r. 16031190 prenechal Benedikt 
vinice na vrchu Mecz vnukovi Jozefovi.

1167 MNL OL DL 63978
1168 MNL OL DF 281945
1169 MNL OL DL 70142
1170 MNL OL DL 63980
1171 MNL OL DL 90626
1172 MNL OL DL 69557
1173 MNL OL DL 106083, s. 396
1174 MNL OL DF 281963
1175 MNL OL DL 64000
1176 MNL OL DF 281964
1177 MNL OL DL 57950
1178 Palásthy II, s. 181, č. 192 
1179 Tamže, s. 1, č. 4
1180 Tamže, s. 6, č. 11
1181 Tamže, s. 19, č. 28
1182 Tamže, s. 37, č. 46
1183 Maksay, s. 372, 375
1184 Palásthy II, s. 109, č. 122
1185 Tamže, s. 178, č. 189
1186 Tamže, s. 178, č. 190
1187 Tamže, s. 198, č. 203
1188 Tamže, s. 207, č. 216
1189 Tamže, s. 214, č. 223
1190 Tamže, s. 338, č. 389
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V r. 16121191 sa Benedikt Palášty presťahoval na Moravu, a svoje majetky dal do zálohu Štefanovi 
Litašymu. Z r. 1614-151192 pochádza viacero záznamov o delení Benediktovych majetkov medzi 
dedičov a vyrovnávaní nárokov dcér. V r. 16271193 sa Plášťovskí sporili o tunajšiu lúku. V r. 16391194 
dal Ján z Plášťoviec zemiansku kúriu a vinice do zálohu Judite Bory a jej synovi Štefanovi 
Sentiványmu. V r. 16461195 dal Mikuláš Palášty 4 usadlosti do zálohu Pavlovi Gerhardovi. V súpise 
majetkov Plášťovských z r. 16501196 sa uvádzajú mená poddaných: Valentín Bočko, Benedikt a 
Valentín Tót, Urban Gál, Eliáš Nemeš, Lukáš Gál, Tomáš Starý, Peter Košík, Imrich Kaček, Albert 
Tolnaď a Gregor Strič. 

V r. 16571197 vyženil tunajšie podiely Balašovcov Pavol Fánčy. V r. 16621198 tu majetky získal Juraj 
Ilešházy, kráľovský stolník a trenčiansko-liptovský župan. V r. 16631199 založil Štefan Palášty 
poddaného Jakuba Čabyho výmenou za kone Adama Tolnaya. Fánčy vo svojom testamente z r. 
16671200 odkázal majetky kláštoru v Bzovíku, od ktorého sa v r. 16701201 dostali k ostrihomskému 
arcibiskupovi Selepčénymu. Miestne majetky zemanov zo Žemberoviec získal v r. 16781202 Pavol 
Madáč.

Posledný potomok rodu Dačo, Pavol, zomrel 19. 6. 1890 a bol pochovaný na tunajšom cintoríne. Po
vymretí rodu sa obec podľa Borovszkého dostala do vlastníctva rodov Benický, Palášty a Hell. 
Rodina Benických dala vedľa obecného cintorína postaviť rodinnú hrobku, ktorej priečelie zdobil 
veľký zlatý kríž. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovali najmä obilniny, 
zemiaky, kukuricu, zeleninu a zaoberali sa vinohradníctvom. Na hornom konci obce bol mlyn, ktorý
patril Hellovcom, neskôr ho prenajali Jánovi Képešovi. Ten v r. 1920 postavil nový parný mlyn, 
ktorý je dnes jediným funkčným (aj keď nevyužívaným) mlynom v regióne.

1191 Tamže, s. 361, č. 419; s. 364, č. 424; s. 365, č. 426
1192 Tamže, s. 380, č. 443; s. 385, č. 451; s. 388, č. 454; s. 390, č. 455; s. 393, č. 458
1193 Tamže, s. 437, č. 519
1194 Tamže, s. 475, č. 572
1195 Tamže, s. 483, č. 582
1196 Tamže, s. 496, č. 600
1197 MNL OL A 57 - 14 - 0178 / a
1198 MNL OL A 57 - 10 - 0394
1199 Palásthy II, s. 553, č. 680
1200 MNL OL A 57 - 47 - 0136 / a
1201 MNL OL A 57 - 14 - 0178
1202 MNL OL A 57 - 16 - 0122
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Kosihy nad Ipľom

Najstaršie osídlenie

V katastri dnešnej obce bolo sídlisko z doby halštatskej, rímskej, slovanskej a ranostredovekej1203.

Pôvod názvu

Ide o názov maďarského pôvodu1204, a to z mena jedného zo staromaďarských kmeňov, konkrétne 
kmeňa Keszi1205.

Písomná história

Prvou písomnou zmienkou je listina z r. 13261206, v ktorej sa v istom spore uvádzajú mená Mikuláša 
a Štefana, synov Mikuláša de Kezeu. V r. 13281207 sa títo bratia spomínajú ako susedia pri spore o 
dnes zaniknuté sídlo Inánč, a v r. 13311208 v spore o majetky v Malohonte. Po tomto zázname sa ale 
táto rodina z histórie obce vytráca – od Karácsonyiho vieme, že Štefanova vetva sa presťahovala do
Malohontu a založila rod de Zuha; Mikulášovi potomkovia boli pokračovateľmi úľanskej vetvy. Je 
preto pravdepodobné, že istý Juraj, syn Benedikta, ktorý sa s prídomkom de Kezeu spomína v r. 
13731209, k Hont-Poznanovcom nepatril, a tunajší prídomok získal kúpou tohto majetku (ktorú však 
nemáme doloženú).

Jurajovo meno aj s prezývkou Šár sa objavuje v listinách z r. 13791210 a 13811211. Zomrel niekedy 
okolo r. 13991212, a to bez mužského dediča, pretože v tom roku získala majetky jeho dcéra Katarína.
Tu sa už jeho prídomok a názov sídla spomína vo forme de Ipolkeze, čo bolo akiste podmienené 
väčším počtom okolitých sídiel, používajúcich variácie názvov Kosihy. Čo sa stalo s Katarínou a jej
majetkom, listiny neosvetľujú – mohla sa vydať a jej manžel a deti mohli prebrať tunajší prídomok, 
pretože v r. 14301213 sa ako kráľovský poverenec spomína Štefan de Ipolkezy, syn istého Mikuláša. 
V každom prípade sa zdá, že aj tento rod vymrel alebo sa odsťahoval, avšak už onedlho sa na scéne 
objavuje ďalší.

V r. 14561214 dal Michal Boda tunajšie majetky do zálohu istému Petrovi Horvátovi. V r. 14631215 sa 
s tunajším prídomkom spomína Juraj z Obeckova, v r. 14661216 tu mal sídlo aj Imrich Liptay. Peter 
Horvát sa od r. 14681217 niekoľkokrát spomína ako novohradský podžupan, používajúc prídomok de

1203 Bialeková, Pramene II, s. 149
1204 Stanislav, SjvS I, s. 305
1205 Krajčovič, Kroniky, s. 103, 126
1206 MNL OL DL 42130. Podľa Karácsonyiho šlo o potomkov starého slovenského rodu Hont-Poznan z vetvy, ktorá 

mala sídlo v Ipeľských Úľanoch (okr. LV). KARÁCSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 
II. Budapest, 1901, s. 202.

1207 MNL OL DL 69205
1208 MNL OL DL 67972
1209 MNL OL DL 42130
1210 MNL OL DL 65797
1211 MNL OL DF 281829
1212 MNL OL DL 42703
1213 MNL OL DL 65941
1214 MNL OL DL 44806
1215 MNL OL DL 15791
1216 MNL OL DL 16313
1217 MNL OL DL 76069
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Ipolkezy. Jeho synovia Ján a Mikuláš v r. 14861218 predali tunajšie lúky Ambrózovi Vodnákovi, 
poddanému z Leklinca. Predovšetkým starší syn Ján sa na prelome storočí spomína v mnohých 
listinách, avšak len v nižších funkciách slúžneho či poverenca.

V r. 14971219 sa spomína spor zemanov z V. Čalomije proti zemanom z Kosíh, ktorých poddaní mali 
ničiť chotárne hranice medzi Kosihami a Čalomijou. Z listiny vyplýva, že majetky v Kosihách boli 
veľmi rozdrobené, keďže okrem Horvátovcov tu mali podiely zemania zo Slatiny, Vinice, 
Obeckova, Ľuboriečky, a zástupcovia rodov de Zywgh, de Gew a de Zenthlewryncz, Uvedené sú aj 
mená dotyčných poddaných: Peter Márton, Ján a Lukáš Levk, Žigmund Naď, Blažej Gašpar, 
Michal Tót Klement Zeléš, Barnabáš Varga, Štefan Haláz, Damián Bód, Demeter Kováry, Ondrej 
Varga, Michal Kišďerg, Ján Pongrác, Juraj Levk, Štefan Varga, Blažej Kováč, Peter Zorád a 
Benedikt Varga. Treba ešte spomenúť, že niekoľko ďalších listín z tohto obdobia, ktoré uvádza 
Bakács, sa tohto sídla netýkajú1220.

Zemania z rodu de Zenthlewryncz v r. 15001221 svoje tunajšie majetky vymenili s Michalom zo 
Szobu za majetky v stoliciach Bihar a Sabolč. Ján Horvát dal v r. 15031222 jednu usadlosť s 
poddaným Antonom Benčem do zálohu Kolárskym, ktorí v r. 15051223 získali od Uršuly de Bokry 
usadlosť s poddaným Žigmundom Naď-Jánošom. V r. 15071224 Imrich Boda protestoval proti 
obsadzovaniu jeho majetku Kolárskymi, a v tomže roku1225 sa sporil aj s vdovou po Mikulášovi 
Horvátovi. V ďalšom zákaze pre oboch oponentov1226 sa spomínajú mená poddaných Jána Levka, 
Martina Ambróza, a Jána Naďa, a v tomže roku1227 ako svedkovia vystupujú poddaní Blažej Faber, 
Ondrej Varga, Lukáš Varga, Peter Varga a Štefan Varga. Imrich najskôr spor vyhral, ale v r. 15081228 
kráľ na žiadosť Mikulášovej vdovy nariadil prípad znovu otvoriť.

V r. 15181229 vyrovnal Ján Dúbravický nároky vdovy po Františkovi Bodovi. O rok neskôr1230 sa o 
majetok sporili liptovské rody de Zenthiwan a de Pothornya. V tomže roku1231 Ondrej Boda 
vyrovnal nároky Dúbravických a zemanov z Inánča, o niečo neskôr1232 zas Juraj Horvát protestoval 
proti zabratiu majetkov Sentiváňovcami a Dúbravickými. Stále v tomže roku1233 dal Peter z 
Obeckova jednu usadlosť s poddaným Tomášom Tótom Ondrejovi z Plášťoviec, ďalší 
komplikovaný spor1234 otvoril Juraj Horvát proti Jánovi Dúbravickému, a vdova po Imrichovi 
Bodovi prepustila1235 svoj podiel liptovskému rodu de Palugya. V r. 15201236 si Michal Dúbravický 

1218 MNL OL DL 47369
1219 MNL OL DL 69534
1220 MNL OL DF 236845, 236849, 248339, a i. Rovnomenný majetok Ipolkezyw, ktorý bol predmetom sporu medzi 

ostrihomskými činovníkmi, je vzhľadom na okolnosti spomenuté v listinách jednoznačne stotožniteľný s dnešnými 
Malými Kosihami (okr. NZ).

1221 MNL OL DF 281314, 281315
1222 MNL OL DL 46633
1223 MNL OL DL 46714
1224 MNL OL DL 21739
1225 MNL OL DL 69546
1226 MNL OL DL 46816
1227 MNL OL DL 69546
1228 MNL OL DL 46872
1229 MNL OL DL 69565
1230 MNL OL DL 69567
1231 MNL OL DF 208857
1232 MNL OL DL 69569
1233 MNL OL DF 281960
1234 MNL OL DL 69570
1235 Listina nedostupná, citované podľa Bakácsa.
1236 MNL OL DL 47369
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dal vyhotoviť odpis listiny o predaji lúk poddaným z Leklinca, a v r. 15241237 získal do zálohu jednu
parcelu od Juraja z Inánča.

Testament Ondreja z Plášťoviec z r. 15351238 spomína dve usadlosti s poddanými Mikulášom 
Vargom a Imrichom Naď-Jánošom, ktoré mal Ondrej v zálohu od Dúbravických. V r. 15431239 si 
Ondrejovi dedičia rozdelili tunajší majetok na tri časti. Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice 
z r. 15491240 patrila obec rôznym zemanom. V r. 15691241 žiadal Peter z Obeckova zákaz využívania 
tunajších majetkov Benediktom z Kosihoviec. V r. 15811242 dal Mikuláš Palášty tretinu svojich 
majetkov vdove po Tomášovi Paláštym. V r. 15901243 vdova po Michalovi Paláštym stiahla žalobu v 
majetkovom spore s Jánom Paláštym. V r. 16161244 sa spomínajú zálohované usadlosti Ondreja 
Paláštyho.

V r. 16541245 mali časť majetku Ondreja Paláštyho v zálohu Jakub a Juraj Ballovci. V r. 16611246 dal 
Ján Palášty jeden a pol usadlosti do zálohu Michalovi Ebeckému. Niekoľko súpisov sa zachovalo z 
r. 1711-121247, a podľa týchto tu vtedy mal majetky rod Kajaly. V r. 17381248 získal podiely rodu 
Ebecky Jozef Blaškovič, o rok neskôr1249 aj Štefan Tihány. Vályi uvádza vlastníctvo rodov Ráday a 
Boroš, podľa Borovszkého tu mali majetky rody Bory, Laskáry, Berženy, Štummer, Luby a 
Trstiansky, spomína aj veľké hospodárstvo Jozefa Kondora.

1237 MNL OL DL 69585
1238 Palásthy II, s. 19, č. 28
1239 Tamže, s. 37, č. 46
1240 Maksay, s. 374
1241 Palásthy II, s. 119, č. 135
1242 Tamže, s. 214, č. 223
1243 Tamže, s. 288, č. 305
1244 Tamže, s. 395, č. 460
1245 Tamže, s. 512, č. 625
1246 Tamže, s. 549, č. 671
1247 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 048., Fasc. 038. - No. 049., Fasc. 038. - No. 050., Fasc. 038. - No. 051., Fasc. 

069. - No. 013.
1248 MNL OL A 57 - 38 - 0066
1249 MNL OL A 57 - 38 - 0128
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Kostolné Nenince (zlúč.)

Pôvod názvu

Pozri Nenince. Prefix „kostolný“1250 (v maď. egyházas) sa často používal pri špecifikácii dvoch 
alebo viacerých rovnomenných sídiel, z ktorých kostol malo len jeden. Existenciu tunajšieho 
kostola máme doloženú aj listinami (pozri nižšie).

Písomná história

Prvá nepriama zmienka pochádza z r. 12981251, kedy sa v spore o zaniknuté sídlo Koarzeg ako 
svedok spomína kňaz Dominik z Neniniec, čím je nepriamo doložená existencia kostola, ktorý dal 
sídlu meno. To sa po prvýkrát spomína v listine z r. 13371252, kedy sa synovia Demetra a Luku 
dohodli na rozdelení spoločných majetkov. V prípade Neniniec šlo hlavne o extravilán na východ 
od sídla Eghasasfolu (Kostolná Ves), ktorého vlastník sa však v listine nespomína. Doložený je až 
od r. 13661253, kedy získali majetok Ffalkwsnyenye synovia Benedikta Ďureša de Eghazasnyenye. 
Pri delení majetku medzi Lukovcami a Benediktovymi synmi v r. 13691254 sa už spomína miesto na 
výstavbu mlyna na potoku Bliznoua.

V r. 13761255 sa Benediktovi synovia a ich sluhovia podieľali na vražde Lukovho syna Mikuláša, 
ktorá sa odohrala pred tunajším kostolom, za čo museli zaplatiť až 75 mariek ako krvnú daň 
príbuzným. V r. 13811256 zasa sluhovia Lukovcov zabili sluhu Benediktovho syna Jána. Benediktovi 
synovia to napokon s násilím asi prehnali, pretože za ďalšie činy boli odsúdení k strate svojich 
majetkov, avšak v r. 13881257 dostali kráľovskú milosť. Zástupcovia rodu Ďurešovcov sa neskôr 
uvádzajú s prídomkom de Palasth, a postupne sa celá táto vetva rozplynula v rodostrome 
Plášťovských. V r. 14241258 tu mal sídlo David Ďureš. V r. 14271259 sa Ďurešovci a Dačovci sporili o 
tunajšie majetky.

V r. 14621260 tu mali majetky zemania z K. Kosíh, o rok neskôr1261 si ich navzájom zálohovali 
zemania z Plášťoviec. V r. 14671262 Ján odtiaľže neprávom zabral majetky Uršule de Iwanczfalwa. V
r. 14691263 dal Ondrej z Plášťoviec svoje tunajšie majetky do zálohu Lukovcom, pričom tieto sa 
spomínajú pod názvom Eghazasnenye alionomine Gywresnenye (Kostolné, iným menom Ďurešove 
Nenince). V r. 14861264 získal časť Kost. Neniniec Šimon Močkoš z Prše, v nasledujúcom roku1265 sa
o ne sporil s Plášťovskými, aby ich nakoniec v r. 14891266 získal, a v tomže roku1267 sa pokúsil získať

1250 Krajčovič, Lexika, In: KS, 6/2010, s. 340
1251 MNL OL DF 248872
1252 MNL OL DL 69382, 70126
1253 MNL OL DL 41689
1254 MNL OL DL 70128
1255 MNL OL DF 281827
1256 MNL OL DF 281830
1257 MNL OL DL 70130
1258 MNL OL DF 281877
1259 MNL OL DL 69439, DF 281997
1260 MNL OL DL 15791
1261 MNL OL DL 105393
1262 MNL OL DL 90618
1263 MNL OL DL 90487
1264 MNL OL DL 98212
1265 MNL OL DL 90495
1266 MNL OL DL 98213, DF 281929
1267 MNL OL DL 46128
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aj časť, ktorú držali Lukovci. V r. 14961268 získali časť majetkov v Kost. Neninciach aj zemania z 
Jelky (okr. GA), a v nasledujúcom roku1269 sa pripomína mlyn na potoku Belezna, ktorý neprávom 
obsadil Michal z Dačovych Neniniec.

V r. 15051270 si nárok na tunajšie majetky robili zemania z Rykynčíc (okr. KA). V r. 15101271 dal kráľ
časť majetkov, ktoré mu pripadli ako odúmrť po Benediktovi Močkošovi, zemanom z rodov de 
Korlathkew a de Pelyn; v r. 15131272 tu súdnym rozhodnutím získal zemiansku kúriu rod 
Dúbravických. V r. 15171273 sa uskutočnilo zálohovanie majetku medzi Močkošovcami, o rok 
neskôr1274 Dúbravickí vyplatili nároky žien z tohto rodu. Manželka Michala Dúbravického chcela 
svoje podiely v r. 15241275 predať, proti čomu ale protestovali Lukovci.

Jedným z mála dostupných prameňov z obdobia osmanskej okupácie je portálny súpis Hontianskej 
stolice z r. 15491276, kde sa už v tejto oblasti spomínajú len dve obce – Eghazasnenye a Lwkanyenye.
Majetkovými vlastníkmi v oboch boli rôzni nešpecifikovaní zemania. Ďalším prameňom je 
osmanský súpis pre budínsky sandžak z r. 15591277, do ktorého patrili obe obce. V Kost. Neninciach 
bolo 18 usadlostí, s priezviskami poddaných: Tót, Baran, Disnód, Donák, Pástor, Bodrim, Tarkó, 
Luka, Očkó, Benčík, Pata, Nemeš a Túr. Korabinsky uvádza existenciu vinohradov v Kost. 
Neninciach, ktorých maď. názov sa skrátil na Házas-Nyényé. Vályi uvádza, že zemepánom tu bola 
rodina Tersťánskych, podľa Borovszkého neskôr aj rodina Feketeovcov, a spomína aj veľkostatok 
istého Júliusa Rótha.

1268 MNL OL DL 69531, DF 206656
1269 MNL OL DL 90501
1270 MNL OL DL 90624
1271 MNL OL DL 90509
1272 MNL OL DL 22398
1273 MNL OL DL 69557
1274 MNL OL DL 69563
1275 MNL OL DL 90510
1276 Maksay, s. 372
1277 Káldy, s. 243.
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Kostolnica (zlúč.)

Pôvod názvu

Vývoj názvu sídla je zaujímavý. Eghazasnyek a varianty (Eghazasnyeek, Eghhazasnyek atď.) sa 
doslovne prekladajú ako Kostolné Nekyje (mimochodom, staršia obec s rovnakým názvom 
existovala aj v Boršodskej stolici). Z toho sa pravdepodobne vyvinul aj alternatívny slovenský 
názov Kostolnica, po prvýkrát použitý v r. 1524 vo forme Koztonchan. Je možné sa domnievať, že 
etnické zloženie sídla sa začiatkom 16. storočia zmenilo v prospech slovenského obyvateľstva, hoci 
staršia jazykoveda1278 naznačuje, že to boli Maďari, kto sa pôvodne nasťahoval medzi Slovákov.

Takisto je pravdepodobné, že názov súvisí s polohou pôvodného, podľa niektorých prameňov 
ranorománskeho kostola. Vieme len toľko, že súčasný vinický kostol v terajšej lokalite sa prvýkrát 
spomína až koncom 16. storočia, čo ponecháva otvorenú možnosť, že ten pôvodný stál práve kdesi 
v chotári zaniknutého sídla Kostolnica.

Písomná história

Po prvýkrát sa sídlo s názvom Eghazasnyek spomína až v r. 14931279, kedy ho Juraj z D. Vinice dal 
do zálohu Šimonovi Borymu, ale aj za krátku dobu do konca stredoveku po ňom zostalo množstvo 
historických stôp z tohto obdobia. Vzniklo pravdepodobne odčlenením sa od Dolnej Vinice. V r. 
14941280 daroval vinický kňaz Ján, syn Imricha, potomok miestneho zemianskeho rodu, tunajšie 
majetky ostrihomskej kapitule, proti čomu ale neskôr1281 protestoval ďalší tunajší zemepán Michal 
zo Szobu. V r. 14951282 sa Ján spomína s prídomkom de Eghazasnyeek, a spolu s príbuznými si toto 
sídlo rozdelili s potomkami rodu de Zenthlewryncz (Sv. Vavrinec, zaniknuté sídlo na maď. strane 
Ipľa). Šimon Bory sa od r. 14971283 tiež spomína s tunajším prídomkom. Zemania zo Sv. Vavrinca 
potom v r. 15001284 svoje podiely vymenili s Michalom zo Szobu za majetky v župách Bihar a 
Sabolč.

Chotár sídla musel susediť aj s Čelovcami, pretože Matej Bory sa v r. 15111285 objavuje ako sused 
pri reambulácii tamojšieho majetku. O rok neskôr1286 získal Matej do zálohu časť tunajšieho 
majetku od Juraja Dača. V r. 15181287 vymenil Ladislav z Kostolnice svoj tunajší podiel s Michalom 
zo Szobu, ktorý ho v tomže roku1288 odkázal svojej manželke, dcére Ladislava Dežéfyho z Lučenca. 
Matej Bory bol kvôli neplateniu cirkevných desiatkov v r. 15241289 nútený dať svoje tunajšie 
majetky do zálohu ostrihomskej kapitule. V r. 15251290 vzniesol nárok na tunajšie majetky Pavol z 
Kolár, pretože miestny zeman Štefan mu dlhoval 25 mariek.

1278 Stanislav, SjvS I, s. 299
1279 MNL OL DF 236056
1280 MNL OL DF 236047, 236048, 236049
1281 MNL OL DF 236050
1282 MNL OL DF 281311
1283 MNL OL DF 236852
1284 MNL OL DF 281314, 281315
1285 MNL OL DF 208683
1286 MNL OL DF 236055
1287 MNL OL DL 99802
1288 MNL OL DF 236058
1289 MNL OL DF 237866
1290 MNL OL DL 69594
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Súpis z r. 1525-261291 stále uvádza Michala zo Szobu ako vlastníka majetku v sídle Koztanch. V 
zázname z r. 15271292 sa dozvedáme, že Michal umrel a svoje majetky odkázal ostrihomskej 
kapitule, ktorá sa tak stala jediným vlastníkom sídla. Pri tejto príležitosti sa spomína aj miestna 
kúria, v ktorej bývalý zemepán prebýval. V portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 15461293 sa 
Koztonchan uvádza ako majetok v rozsahu šiestich port, patriaci ostrihomskej kapitule. Kúria aj 
sídlo Egyhazasnek prežili osmanské plienenie, a v r. 16631294 ich cisár Leopold daroval 
novozámockému nadporučíkovi Štefanovi Boronkayovi. Postupne ale pustlo, a už len ako samota sa
neskôr objavuje na mape tretieho voj. mapovania z konca 19. storočia. Dnes je osadou v katastri 
Vinice.

1291 MNL OL DL 26344
1292 Az esztergomi főkáptalan fekvő s egyéb birtokaira vonatkozó okmányok tára. Pest, 1871, s. 174.
1293 Maksay, s. 375
1294 MNL OL A 57 - 13 - 0030 
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Kouarzeg (zanik.)

Pôvod názvu

Názov pravdepodobne pochádza z mena turkického kmeňa Kabarov (Kovárov), ktorí mali v 
staromaďarskom vojsku za úlohu stráženie hraníc, tvorených systémom zásekov (sek, zeg)1295.

Písomná história

Sídlo sa spomína ako Kuarzeg už v listine z r. 12441296, kedy ho za služby pri úteku kráľa pred 
Tatármi získal Mikuláš zo Sudíc (de Zyud). Podľa doloženej metácie sa v jeho chotári nachádzal aj 
hrad Haradissa. Od r. 12701297 bolo sídlo predmetom sporu medzi Sudickými a zvolenským 
županom Demetrom, neskôr sa Mikulášov syn Ondrej o tento majetok sporil so šľachtou z Kolár a 
Čalomije. V spore s Čalomijskými súd najprv neodhalil sfalšovanú listinu, potom uznal existenciu 
inej donačnej listiny, podľa Ondreja vydanej ešte kráľmi Štefanom a Ladislavom, ktorá ale bola 
zničená pri zrútení Ondrejovho hradu (azda práve Haradissa), a pririekol tento majetok Ondrejovi a
jeho potomkom. Demeter v r. 12961298 od sporu odstúpil výmenou za územie susedného sídla Riba 
(dnes Ipolyszög). V r. 12981299 bola vykonaná nová reambulácia a štatúcia v prospech Ondreja, 
ktorého potomkovia majetok vlastnili aj v r. 13371300.

V r. 13551301 Ondrejovi synovia Ladislav a Mikuláš žiadali, aby vacovský biskup Michal a jeho brat 
Kóňa, šľachtici zo Sečan, prestali zaberať a využívať ich majetok Koarzegh (či Kouarzeg). Táto 
žiadosť zrejme nemala dostatočný efekt, pretože ju obaja bratia museli dokonca dvakrát opakovať 
aj v r. 13581302. V r. 13741303 spor týchto strán pokračoval, pričom Kóňovi synovia tvrdili, že nejde o 
neoprávnené okupovanie, ale že Kowarzegh je súčasťou ich majetku V. Čalomija. Nevieme, či sa 
neskôr situácia upokojila, pretože po niekoľko nasledujúcich desaťročí sa názov sídla v listinách 
neobjavuje, ale starý spor určite nezostal zabudnutý - zápis o súdnom konaní medzi potomkami 
týchto dvoch strán máme aj z r. 14191304. Od r. 14141305 už sídlo čiastočne patrilo Pavlovi z Kolár, 
ktorý bol vďaka svojmu vplyvu pre šľachtu zo Sečian dôstojnejším protivníkom - tá však s 
neoprávneným využívaním neprestala. Listina z r. 14201306 potvrdzuje, že Valentín zo Sudíc predal 
celý tento majetok Kolárskym, ktorí vydali ďalší zákaz zaberania, pretože neboli schopní ho kvôli 
vyhrážkam a násilnostiam sami zabezpečiť. Ešte jeden zákaz sa spomína v r. 14271307.

Niekoľko ďalších desaťročí opäť doložených nemáme, medzitým však upadla moc rodu 
Sečanských, ktorí tak už Kowarzeg viac neohrozovali. Rovnaký typ sporu však od r. 14661308 
pokračoval s rodom zemanov z Mohory, ktorí sa tiež snažili násilím tento majetok zabrať. Kolárski 

1295 MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin, 2006, s. 260-265
1296 MNL OL DF 248871. Listina sa považuje za o pár desiatok rokov mladšie falzum.
1297 Tamže.
1298 Tamže.
1299 MNL OL DF 248872
1300 MNL OL DF 248880
1301 MNL OL DF 248886
1302 MNL OL DL 69619, 69238
1303 MNL OL DL 69403
1304 MNL OL DL 69403
1305 MNL OL DF 248925
1306 MNL OL DL 69395
1307 MNL OL DL 69441
1308 MNL OL DL 69485
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opäť dokázali len žiadať o zákaz tohto počínania – záznamy o tom máme z r. 1467-681309 a 14761310, 
a hoci sa v r. 14941311 strany dohodli na reambulácii hraníc, v r. 14971312 museli Kolárski podávať 
ďalšie protestné nóty. Dozaista tieto neustále nepokoje spôsobili, že sídlo začalo upadať, až kým 
celkom nezaniklo. Už v spomenutom r. 1414 sa označuje ako prédium, v r. 1466-68 ako majetok či 
prédium, v r. 1497 už len ako majetok Kowaryzeg, a napokon v poslednej známej stredovekej listine
z r. 15181313, ktorá je opäť protestom, tu pod týmto názvom existoval už len háj či les (nemus 
Kowarzek). Istý majetok s týmto názvom sa však mal spomínať ešte aj v zázname z r. 15911314, kedy
bol predmetom sporu medzi Vidfyovcami z Mohory a poslednými potomkami Kolárskych.

Čo sa lokalizácie týka, pomerne jednoznačne vymedzuje umiestnenie sídla už prvá, hoci aj 
nesprávne datovaná listina. Južnou hranicou bol chotár Riby, na východe bol Ipeľ a na západe 
hranice panstva Čalomija. Potvrdzuje to aj spomínaná listina z r. 1414, kde je sídlo lokalizované 
uprostred chotárov sídiel V. Čalomija, Riba a Koláre. Ani na najstarších mapách už žiadne stopy po 
sídle nenájdeme, ale vyššie spomínaný “zásek” sa zachoval v neskoršom maďarizačnom a dnes už 
oficiálnom pomenovaní pôvodne slovenskej obce Riba na protiľahlej strane Ipľa.

1309 MNL OL DL 69486, DF 248935
1310 MNL OL DL 69503
1311 MNL OL DF 206796, s. 231
1312 MNL OL DL 69532, 69533
1313 MNL OL DL 69564
1314 REISZIG, Ede. A Kováriak. In Turul, 1909, s. 172.
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Kováčovce

Najstaršie osídlenie

V r. 1965 archeológovia v okolí Kováčoviec objavili mamutie kly a stopy po pravekom osídlení 
(mladopaleolitické nálezisko, nástroje z gravettienu). Našli aj sekery z doby bronzovej, hatvanskú 
keramiku i rímske mince, boli tu sídliská predveľkomoravské aj slovanské1315. Na základe 
mnohopočetných opakovaných nálezov zo všetkých podstatných kultúr je zrejmé, že okolie obce 
bolo osídlené vo všetkých hlavných historických etapách od praveku do stredoveku1316.

Pôvod názvu

Vzhľadom k najstaršiej známej forme názvu mohlo ísť pôvodne o osadu kráľovských kováčov, 
ktorá bola súčasťou dvorskej služobníckej organizácie pravdepodobne už od čias Veľkej Moravy1317.
Ako slovenskú ju označuje staršia jazykoveda1318, a iná teória1319 naznačuje, že osada mohla 
vzniknúť pri minerálnom prameni, ktorý tunajší kováči mohli využívať pri spracovaní železa.

Písomná história

Po prvýkrát sa o sídle zmieňuje listina z r. 13271320, ktorou kráľ za podporu Matúša z Trenčína 
zhabal tunajšie majetky Michala, syna Petra z hradu Ztrahora (v susedstve hradu Hollókő). Názov 
sídla sa tu objavuje v rôznych podobách – Kuachy, Kwachi, či Kwachy, isté však je, že tento 
majetok kráľ hneď daroval sedmohradskému vojvodovi Tomášovi zo Sečan. Listina obsahuje aj 
podrobnú metáciu chotárnych hraníc, čo vylučuje zámenu za iné sídlo (napr. Fiľakovské Kováče, 
taktiež v Novohrade). Podľa Györffyho interpretácie bolo súčasťou tohto chotára aj územie 
dnešného Peťova, ako aj ďalšie dovtedy samostatné sídlo Lewasteluk.

Horeuvedenú donáciu kráľ ešte potvrdil listinou z r. 13351321, neskorších dokladov je však už 
pomenej1322. Je pravdepodobné, že sídlo prakticky od prvej písomnej zmienky patrilo silnému rodu 
Sečanských, ktorý si svoje majetky a regionálny vplyv udržal až do polovice 15. storočia. Až v r. 
14541323 ho čiastočne stratil, keď dal Ladislav z tohto rodu rozsiahle majetky panstiev Hollókő a 
Sečany do zálohu svojmu zaťovi Albertovi z Lučenca za na vtedajšiu dobu závratnú sumu 17,000 
zlatých florénov. Po Ladislavovej smrti podľa všetkého o tieto majetky vypukol veľký právny spor, 
čo dokladá listina z r. 14601324. O rok neskôr1325 však kráľ Matej vydal novú donáciu, ktorou potvrdil
vlastníctvo Lučenským a Orságovcom. Tu je uvedený aj majetok Kowachy, ktorý s veľkou 
pravdepodobnosťou môžeme spojiť s dnešnými Kováčovcami. 

1315 Bialeková, Pramene II, s. 149-150
1316 Beljak, Poiplie, s. 36-39
1317 Krajčovič, Lexika, In: KS, 6/2010, s. 344
1318 Stanislav, SjvS I, s. 301
1319 Krajčovič, Kroniky, s. 111
1320 MNL OL DL 2423
1321 MNL OL DL 69215
1322 Györffy spomína listinu z r. 1390, kde sa vraj uvádza miestny šľachtický rod, toto však abstrakt použitý v jeho diele 

nedokazuje, a nám sa túto listinu nepodarilo dohľadať. Pokiaľ tu miestna šľachta či zemania existovali, je možné 
ako o prameni k histórii obce uvažovať aj o listine z r. 1415 (DL 75411), kde sa ako jeden z kráľovských 
poverencov spomína Peter de Kouachy. 

1323 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I. Budapest, 1908, s. 682
1324 MNL OL DL 15444
1325 MNL OL DL 59489

121



V súpise sídiel Novohradskej stolice z r. 15491326 sa opäť objavuje aj názov Kowachy, pričom sa ako
jeho majiteľ uvádza Peter Serény, ktorý mal aj majetky v susednom (Veľkom) Kiarove. V súpise 
budínskeho sandžaku z r. 15591327 sa uvádza 5 zdanených domácností, s priezviskami: Bali, Karaš, 
Šipoš, Radó, Tur, Tót, Kóš, Bóka, Konc a Borbáš. V r. 15691328 dostal majetky bývalého sečanského
panstva ako kráľovskú donáciu František Terek de Enying, manžel Barbory z rodu Guth-Orszagh, 
ktorému tieto majetky patrili ešte pred osmanským vpádom. V zápise z novohradskej kongregácie z 
r. 15981329 sa spomína poddaný Petra Madáča z Kováčoviec menom Blažej Tabi. V r. 16011330 
požadoval Tomáš Ebecky zákaz využívania lesných osohov z jeho majetku Erdő obyvateľmi 
Hugyagu, Sečian a Kováčoviec. Podobný zákaz pre obyvateľov okolitých obcí, medzi nimi aj 
Kováčoviec, požadoval zeman Ondrej Ivanovič pre svoj majetok Málipuszta (samota pri Kiarove) v
r. 16891331. 

Matej Bel bol pravdepodobne prvým, kto zachytil názov obce v tvare Szétsény-Kovátsi, jednak 
naznačujúcom spätosť so sečanským panstvom, na druhej strane vymedzujúcom sa voči podobnosti
s mnohými obcami rovnakého názvu, predovšetkým s Fiľakovskými Kováčmi. Tiež uvádza silnú 
rybársku tradíciu, ktorú podporovali aj miestni zemepáni Tuffay a Radvány. Korabinsky spomína 
kúriu rodu Fansein, ako aj minerálny prameň. Fényes ako zemepánov uvádza rody Bibiti Horvát, 
Fáy, Tapolčány, Ambrózy a Radvány; Borovszky pridáva existenciu troch kúrii rodov Prónay, 
Sentivány a Serény. V polovici 18. storočia bol majiteľom obce Ladislav Nagy. Od r. 1770 tu mali 
majetky aj ďalšie rody ako Krúdy, Čemický a.i. V r. 1898 k obci pričlenili pusty Čereš a Peťov, ako 
aj samoty Benevölgy, Gellén, Hársas a Porpást. Stáli tu aj žandárske kasárne.

1326 Maksay, s. 509
1327 Káldy, s. 246
1328 MNL OL A 57 - 03 - 1275; Sugár, č. 12
1329 Oborni, NVJ 238
1330 Oborni, NVJ 643
1331 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 715
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Kusfalud (zanik.)

Pôvod názvu

Jednoduchý názov vo význame malá ves, s jediným zápisom v maďarčine, avšak názvy tohto typu 
nie sú jednoznačne stotožniteľné s etnicitou obyvateľstva. Sídlo sa nachádzalo v susedstve Veľkej 
Vsi (nad Ipľom), čiže šlo o sústavu dvoch príbuzných názvov.

Písomná história

Jediná známa zmienka pochádza z listiny z r. 12541332, ktorá pojednáva o predaji troch majetkov 
Nogfalud, Kusfalud a Bolug, v dedičnej držbe Feldrika, syna Báša, a Rasla, syna Raslava, komesom
Gregorovi a Scemeremu, synom Mateja. Je teda zrejmé, že ide o unikátny doklad o existencii 
„Malej Vsi nad Ipľom“, ktorá kedysi existovala medzi dnešnou Veľkou Vsou a Balogom n. Ipľom. 
Neskôr sa už nespomína, takže pravdepodobne splynula s V. Vsou alebo zanikla azda ešte za 
Arpádovcov.

1332 MNL OL DL 391
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Kyskezy (zanik.)

Pôvod názvu

Podľa Bakácsovej monografie existovalo v 14. a 15. storočí medzi dnešnými obcami K. Kosihy a 
Trebušovce samostatné sídlo s názvom Kiskeszi, čiže Malé Kosihy. Samotný názov nasvedčuje 
tomu, že vzniklo pravdepodobne vyčlenením sa z katastra materskej obce K. Kosihy. Ide o názov 
maďarského pôvodu, a to z mena jedného zo staromaďarských kmeňov, konkrétne kmeňa Keszi. 
Rovnomenná, dodnes existujúca obec, ležala aj na dolnom toku Ipľa v okrese Levice, čo mierne 
komplikuje vyhľadávanie v listinách.

Písomná história

Bakács ako prvú zmienku uvádza listinu z r. 13451333, v ktorej sa v spore Hont-Poznanovcov o obec 
Cerovo uvádza meno Póku de Kezeu. Vdova po Pókovi Alžbeta mala v r. 13531334 spolu s ďalšími 
členmi rodu de Kezeu dať časť K. Kosíh do zálohu rodu Dačo z Plachtiniec. Prvá zmienka vo forme
Kyskezeu pochádza z r. 13791335 vo forme prídomku pre Mikuláša, syn Martina; spojitosť s Pókom a
jeho potomkami však nevieme doložiť. V listine sa prejednáva spor so zemanmi z Trebušoviec, 
ktorý pokračoval aj v r. 13801336 a 13941337. V r. 14111338 sa Mikuláš dvakrát spomína ako kráľovský 
poverenec, v r. 14141339 sa členovia tohto rodu medzi sebou vyrovnali ohľadom vena.

Rod de Kyskezy sa už v ďalších záznamoch neobjavuje. V r. 14851340 sa majetok spolu s ďalšími 
sídlami v okolitých stoliciach dostal z rúk Ladislava Berkyho do zálohového vlastníctva rodu 
Bornemisa, neskôr1341 po ďalších sporoch aj do ich trvalého vlastníctva. Podľa Bakácsa sa koncom 
15. storočia opäť stal časťou K. Kosíh. Z metácie chotára v listine z r. 1353 sa možno domnievať, že
ležal niekde v oblasti dnešných lokalít Veľká lúka či Hybec na východ od Trebušovského potoka, 
prípadne na mieste dnešnej osady Telek.

1333 MNL OL DL 41011
1334 MNL OL DL 69237
1335 MNL OL DF 274393
1336 MNL OL DF 274424
1337 MNL OL DF 274398
1338 MNL OL DF 274415, 274417
1339 MNL OL DL 10218
1340 MNL OL DL 19052
1341 MNL OL DL 19081, 19474
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Laposreu (zanik.)

Pôvod názvu

Sídlo s názvom bezpochyby maďarského pôvodu (lápos = močiar, rév = brod) ležalo uprostred 
sústavy podobne motivovaných mien (pozri Bušince, Muľa), súvisiacich so záplavovým územím 
Ipľa.

Písomná história

Po prvýkrát sa z názvom tohto sídla stretávame v listine z r. 12831342, kde sa spomína ako hraničný 
majetok Bušiniec, pričom ležalo pri rieke Slatina (dnes Stará rieka). Táto listina objasňuje 
kontinuitu pôvodného vlastníctva – prvým známym majiteľom bol Pavol, syn Dobronu, ktorý 
majetok predal šľachte z (D.) Strehovej a ich príbuzným, ktorí ho predali Biterovi z M. Kameňa, a 
ten ho vzápätí vymenil za Slatinku s Teodorom a Ondrejom, synmi Starnu. Poškodená listina z r. 
13201343 spomína potvrdenie kráľa Karola na majetok Lopas pre Demetra zo Strehovej. V r. 13271344 
sa Lupusrew uvádza ako hraničný majetok pri metácii sídla Rároš, pričom je opäť uvedená blízkosť 
rieky Slatina. Listina z r. 13611345 spomína istého Mikuláša, syna Pavla de Laposrew, ktorý 
zastupoval zemanov z Turca pri pojednávaní pred vacovskou kapitulou. Existenciu miestneho 
zemianskeho rodu máme doloženú aj v r. 13721346, kedy Ján de Laposrew a jeho príbuzní riešili 
majetkové vyrovnanie sa ohľadom polovice tohto sídla. V r. 13931347 prepustil Peter zo Strehovej 
svoju časť tohto majetku Sečanským.

O samotnom sídle sa ďalšie stredoveké listiny nezmieňujú, ale môžeme sledovať aspoň aktivity 
tunajších zemanov. V r. 14311348 sa ako iniciátor sporu proti poddaným z Glabušoviec spomína Ján, 
syn Štefana de Laposrew. V r. 14531349 sa pravdepodobne ten istý Ján uvádza ako novohradský 
podžupan. Otázku, ako sa zeman z malého a nevýznamného rodu dostal do takej vysokej funkcie, 
azda zodpovedá záznam z r. 14541350, kde sa Ján spomína ako familiár (menší šľachtic v službách 
väčšieho) rodu Sečanských, a touto listinou od nich za verné služby dostal do daru V. Straciny. 
Neistý záznam je z r. 14891351, kde sa spomína Juraj de Laposrew ako kastelán hradu Haznos (na 
východ od mesta Pásztó v maď. Novohrade) – či ale patril k rodu z tunajšieho sídla, nevedno.

Dva záznamy máme aj zo začiatku 16. storočia. V r. 15141352 sa spomína Uršula, vdova po Jánovi 
Lapošovi de Laposrew, v spore o majetok v Trebeľovciach (okr. LC). Okolo r. 15161353 sa v súdnom 
spore proti kastelánovi modrokamenského hradu ako žalobca uvádza Ján Lapošrévy s prídomkom 
de Nagzthraczyn (Veľkostracinský), čo potvrdzuje, že rod si svoj dar od Sečanských udržal. Ďalšie 
záznamy zo 16. storočia sme nenašli. Predposledným známym je zápis z r. 16381354, ktorým cisár 
Ferdinand daroval majetok Laposreu Tomášovi a Štefanovi z rodu Lošy, pretože dovtedajší vlastník 

1342 MNL OL DL 65717
1343 MNL OL DL 41961
1344 MNL OL DL 2420
1345 MNL OL DL 5099
1346 MNL OL DF 281825
1347 MNL OL DL 43250
1348 MNL OL DL 43891
1349 MNL OL DL 14664
1350 MNL OL DL 44753
1351 MNL OL DL 38799
1352 MNL OL DL 95860
1353 MNL OL DL 95879
1354 MNL OL A 57 - 09 - 0110
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Matej Lapošrévy nezanechal dedičov. To isté však už o 2 roky neskôr1355 postihlo aj Štefana Lošyho,
ktorého tunajší majetok (uvedený ako prédium) tak panovník daroval istému Mikulášovi 
Milojkovičovi.

Zánikom rodu de Laposrew a poslednou donáciou končí aj história tohto sídla, pretože žiadnu 
neskoršiu zmienku v akomkoľvek kontexte sa nám nepodarilo nájsť. Podľa metačných údajov z 
najstarších záznamov môžeme uvažovať, že sa nachádzala pravdepodobne v Mlynskej doline medzi
Vátovcami a Hámorom, možno na mieste dnešnej osady Karlov, ale žiadna nám dostupná mapa 
neuvádza v tejto oblasti ani len vzdialene podobné toponymá, a tak sa toto sídlo bez stopy stratilo v 
prepadlisku dejín.

1355 MNL OL A 57 - 09 - 0200
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Lazaan (zanik.)

Pôvod názvu

Neznámy.

Písomná história

Jediná písomná zmienka sa nachádza v listine z r. 13231356, kde sa spomína ako jedno z mnohých 
sídiel pri Ipli, ktoré zvolenský župan Donč vymenil s pánmi Modrého Kameňa za majetky na severe
dnešného Slovenska. Györffy ju situuje do starého chotára B. Ďarmot, do blízkosti Iliašova, 
stotožňujúc ho s toponymom Lazán, ktoré však my nepoznáme. Teoreticky by mohlo ísť aj o 
skomolené Lesenice, o ktorých práve v tomto období iné písomné zmienky nemáme, majetkový 
podiel Balašovcov v Leseniciach sa však neskôr nespomína, a tak je existencia tohto sídla záhadou.

1356 MNL OL DL 65737

127



Lehôtka (pri Sucháni) (zanik.)

Pôvod názvu

Názov odráža právne postavenie sídla v dobe jeho vzniku, kedy bolo ako motivácia k osídľovaniu 
na určitý čas (lehotu) oslobodené od poplatkov zemepánovi1357.

Písomná história

V publikácii k výročiu obce Sucháň z r. 19961358 sa uvádza: “Na začiatku 13. storočia založili osadu
(Sucháň) na terajšom mieste prisťahovalci od Ipľa, z okolia Šiah, ku ktorým sa po roku 1242 
pripojili gorali z Beskýd – Bartošovej Lehôtky. Gorali si pôvodne založili rovnomennú osadu 
(Lehôtka) na pomedzí litavského a cerovského chotára, kde mali neustále nezhody s obyvateľmi 
susedných dedín. Na pozvanie Dačovcov sa presťahovali na ich pozemky v bývalom dolnom poli.”

Prvú písomnú zmienku o sídle Lehôtka (v podobe Lehothka) však máme až z r. 1338, kedy ju od 
litavských pánov kúpili synovia Demetra z Plachtiniec. Z nich vzišiel rod Dačo, ktorý si tunajšie 
majetky udržal dlhodobo, takže hoci z ďalších desaťročí záznamy nie sú, kontinuita vlastníctva je 
nesporná. Ďalší záznam je až z r. 14201359, kedy si majetok Lehothka rozdelili Dačovci so zemanmi 
z M. Čalomije a ich príbuznými z Radvane. V r. 14241360 sa tieto strany dohodli v spore o parcelu v 
Sucháni, ktorá mala ležať aj v chotári Lehôtky. Niekedy v tejto dobe vzniklo aj sídlo Lehotha (dnes 
Bzovská Lehôtka), ktorej blízkosť a prakticky rovnaký názov komplikuje vyhľadávanie v listinách, 
a tak napríklad nevieme s určitosťou povedať, ku ktorému sídlu patril istý Michal Kapusta, poddaný
bzovíckeho prepošta, ktorého v r. 14501361 a neskôr aj v r. 14671362 napadli zemania z Cerova. V 
posledne spomenutej listine sa uvádza aj cesta z Lehôtky do D. Lomu a Litavy.

V r. 1464-661363 tu mali podiely Lukovci, Plášťovskí a rod de Labatlan. V r. 14711364 sa spomína ako
hraničný majetok pri metácii územia patriaceho bzovíckemu kláštoru. V r. 14751365 Horvátovci z 
Čabrade urovnali spor s Lukovcami navrátením časti Lehôtky. Okolo r. 14851366 sa v spore o 
tunajšie majetky spomína zeman z Chrastiniec. V r. 14931367 vrátili Lukovci svoje podiely 
kosihovským Dačovcom. V r. 14991368 sa o svoj dedičský podiel na Dačovských majetkoch 
prihlásili dcéry, vydaté za zemanov z rodov Laskáry či Soboňa. V r. 15031369 predali Soboňovci 
svoje podiely za 200 florénov späť Dačovcom. Ladislav Dačo o rok neskôr1370 získal aj podiel 
Mikuláša de Koros. V tejto dobe sa uvádza už len ako prédium, takže sa dá predpokladať, že 
funkciu stáleho sídla pre väčší počet obyvateľov stratila ešte pred osmanskou okupáciou.

1357 Krajčovič, Lexika, In: KS, 5/2011, s. 290
1358 MIHÁĽKIN, Ján. Sucháň. Sucháň, 1996, s. 4
1359 MNL OL DL 69407
1360 MNL OL DL 69427
1361 MNL OL DF 249261, 249264
1362 MNL OL DL 16505
1363 Listiny nedostupné, prebraté podľa Bakácsa.
1364 MNL OL DL 17119. Ide však pravdepodobne o falzum.
1365 MNL OL DL 69501
1366 MNL OL DL 95881
1367 MNL OL DL 20028
1368 MNL OL DF 281937
1369 MNL OL DL 63978
1370 MNL OL DF 281945
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V r. 15101371 si na tunajšie majetky robili nárok aj zemania z Plášťoviec, ktorí žiadali zákaz ich 
využívania pre Dačovcov z Kosihoviec. V r. 15201372 odkázal Tomáš Dačo tento majetok vo svojom 
testamente Ondrejovi z Plášťoviec a jeho synovi Benediktovi. Ten v r. 15231373 protestoval proti 
pokusu Dačovcov a zemanov z M. Čalomije predať ich podiely neskoršiemu palatínovi Štefanovi 
de Werbewcz. O rok neskôr1374 však spolu s otcom sami predali svoje podiely bzovíckemu 
prepoštstvu, proti čomu v r. 15251375 zasa protestovali Dačovci. Ešte v tomže roku1376 predali svoj 
podiel aj zemania z M. Čalomije. Kláštor v Bzovíku sa ako majiteľ sídla uvádza aj v portálnom 
súpise Hontianskej stolice z r. 15491377. V r. 16571378 dostal donáciu na tento majetok Pavol Fánčy, v 
r. 17751379 sa prekvapujúco spomína medzi majetkami Trnavskej, neskôr aj Budínskej univerzity.

Žiadny relevantný údaj o sídle sa nezachoval na mapách vojenského mapovania. Jej polohu je však 
možné určiť pomerne presne – v predpokladanej lokalite (neďaleko cesty z Litavy smerom na Pereš
a Španí Laz) sa totiž dodnes zachovalo toponymum Lehôtka, pričom historické údaje z prvotnej 
metačnej listiny chotára z r. 1338 tomuto umiestneniu zodpovedajú (Bik môže byť časť Za bukom, 
príp. Bučina, rivulus Reka je určite potok Rieka, ktorý na tomto mieste ústi do potoka Litava, atď.). 
Dnes toto územie patrí do okresu Krupina, ale je nesporné, že v dobe svojej existencie malo 
majetkové a územné väzby predovšetkým na sídla v hontianskej časti nášho okresu, a preto sme ho 
zaradili aj do tejto práce.

1371 MNL OL DL 90626
1372 MNL OL DL 105396
1373 MNL OL DF 281966
1374 MNL OL DL 23882
1375 MNL OL DL 90627
1376 MNL OL DF 208682
1377 Maksay, s. 375
1378 MNL OL A 57 - 12 - 0015
1379 MNL OL A 57 - 50 - 0037
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Lehôtka (pri Veľkom Lome) (zanik.)

Pôvod názvu

Pozri predchádzajúce heslo.

Písomná história

Zaniknutá obec s jednoduchým menom sa po prvýkrát objavuje v urbári modrokamenského panstva
z r. 16051380 ako Lehotka, bez ďalších detailov. Viac sa dozvedáme z urbára divínskeho panstva z r. 
16601381, kde sa spomína ako majetok Ondreja Balašu, situovaný v chotári obce Veľký Lom. Ešte 
jeden záznam sa zachoval z konca 17. storočia1382, kedy sa uvádza ako jedno zo sídiel turopoľského 
dištriktu divínskeho hradného panstva. Ako súčasť tohože panstva prešlo v r. 16841383 do rúk rodu 
Zičy.

Na prelome 17. a 18. storočia sídlo podľa všetkého spustlo, pretože na mape 1. vojenského 
mapovania po ňom niet ani stopy. Neskôr ale bolo obnovené, keďže niekoľko domov aj toto 
toponymum nachádzame na mapách 2. a 3. vojenského mapovania. V r. 1905 a 1916 patrilo pod 
názvom Pusztalehota do katastra obce Suché Brezovo1384. Obhospodarované polia v tejto oblasti sú 
viditeľné aj na ortofotomape z r. 1950, takže je možné, že osada by pretrvala dodnes, nebyť 
násilného vysťahovania celej oblasti kvôli vzniku VVP Lešť. Na dnešných mapách je táto lokalita 
na sútoku potokov Lipovník a Koprovnica označená ako Lonec, a úplne pokrytá náletovým lesom.

1380 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1381 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1382 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 094 / b.
1383 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1384 Galcsik, s. 334
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Leklinec (zanik.)

Pôvod názvu

Otázkou je základná forma názvu – Leklinec je určite len skomolená neskoršia forma, pretože 
všetky stredoveké listiny uvádzajú len variácie začínajúce na „N“, a v tom prípade je odvodenie od 
slova lekno bezpochyby nesprávne1385. Skôr je pravdepodobné, že ide o rovnaký základ, z ktorého 
vzniklo pôvodné pomenovanie Vinice (Nekyje) – Nek, čo bol názov jedného zo staromaďarských 
kmeňov.

Písomná história

Prvá zmienka o sídle pochádza z r. 13511386 , kedy sa Neclinck spomína ako susediaci majetok pri 
metácii Dolnej Vinice. Podľa popisu cez sídlo pretekal potok Nyek, a susedilo s Balogom, z čoho sa 
zdá, že pôvodná dedina ležala viac na juh od dnešnej lokality. V r. 13891387 začal spor zemanov z K. 
Kosíh proti poddaným Sečanských z Leklinca, v ktorom sa uvádzajú mená troch z nich - Vavrinec a
Pavol, zvaní Karáčoň, a Mikuláš, zvaný Vigon. V r. 14111388 mali ďalší poddaní neoprávnene zabrať
majetok Nogmezew, patriaci ku K. Kosihám. Ich mená boli: Blažej Černák, jeho syn Michal, 
Mikuláš zvaný Vašaš, Mikuláš Karáčoň, Valentín Bako, richtár Gregor, Ján Veľký, Mikuláš, syn 
Štefana, Ondrej, Michal, Pavol Taran, Štefan zvaný Jaz, Benedikt, syn Jána Veľkého, Štefan, syn 
Mikela, Valentín Bondor, Sebastián Bondor, a Juraj, syn Michala,

Spor o to, ku ktorému sídlu Nogmezew patrí a kade vedú hranice, pokračoval aj v r. 14121389, kedy 
bola nariadená reambulácia, a v r. 14181390 kvôli nezrovnalostiam ešte jedna. V r. 14391391 tu od 
rodiny Čechovcov z Levíc získal majetky istý Georg, kastelán levického hradu, v r. 14411392 
kráľovskou donáciou šľachta z Rozhanoviec, a v r. 14471393 ďalšou donáciou rody de Bakonok, de 
Rede a Ján zo Szobu, ktorého synovi Michalovi patrili aj v r. 14731394. V r. 14811395 sa sídlo uvádza 
pri metácii majetkov v okolí dnešnej Dolinky. Zaujímavosťou je zápis z r. 14861396, kedy zeman z 
Kosíh n. Ipľom predal lúky v rozsahu troch koscov leklinskému poddanému Ambrózovi Vodnákovi 
a jeho trom synom. 

Do tohože roku1397 je datovaný aj dvojjazyčný odpis starej metácie chotára (D.) Vinice, v ktorom sa 
spomína aj tunajšie sídlo. V r. 14961398 sa vyššie spomenutý Vodnák, zastupujúci svojich pánov z 
rodu de Herenchen, ako sused zúčastnil štatúcie susednej Kostolnice. V r. 15021399 bolo potvrdené 
vlastníctvo Michala zo Szobu. V r. 15041400 dostal Ján z Balogu od manželky zemana z rodu Jušt do 
zálohu 4 miestne usadlosti s poddanými Bartolomejom Mohorom, Urbanom Gojzom, Jánom 

1385 Stanislav, SjvS I, s. 299
1386 MNL OL DF 236043
1387 MNL OL DF 274380
1388 MNL OL DF 274417
1389 MNL OL DF 274418, 274419
1390 MNL OL DL 506
1391 MNL OL DL 88157
1392 MNL OL DF 236023
1393 MNL OL DF 236045
1394 MNL OL DL 16167
1395 MNL OL DL 69509
1396 MNL OL DL 47369
1397 MNL OL DL 99746
1398 MNL OL DF 281311
1399 MNL OL DL 16167
1400 MNL OL DL 97990
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Hrušovom a Ambrózom Keverom, a o niečo neskôr1401 dostal inú časť od vdovy po Štefanovi 
Horvátovi z Čabrade. V r. 15051402 dal Juštovcom svoju časť do zálohu Pavol z Kolár. Dcéra Štefana
Horváta dala v r. 15071403 svoj podiel ostrihomskému arcibiskupovi Tomášovi Erdédymu. 

V r. 15081404 sa spomína lúka Michala zo Szobu medzi Leklincom a Vinicou, ktorú dal do zálohu 
tamojším obyvateľom. V r. 15171405 sa o podiel na majetku sporil zeman z Vinice so zástupcom 
arcibiskupa, a spomínajú sa tu poddaní Gál Vodnak, Ján Novák, Štefan Lukáč a Blažej Doboš. V r. 
15181406 tu spolu s Michalom zo Szobu vlastnil podiel známy právnik a neskorší palatín Štefan de 
Werbewcz, hoci v tomže roku1407 Michal svoju časť odkázal manželke, dcére Ladislava Dežéfyho z 
Lučenca. Majetky rodu de Herenchen získal v r. 15231408 do zálohu rod de Thold. Súpis z r. 1525-26
však stále potvrdzuje majetky Michala zo Szobu.

Tunajšie majetky Štefana de Werbewcz a spomenutého Michala získala v období 1527-15301409 

spolu s ďalšími majetkami v okolí ostrihomská kapitula. Tá figuruje ako majiteľ desiatich usadlostí 
aj v portálnom súpise z r. 15491410, pričom sa ale uvádza, že sídlo platilo dane aj Turkom. V r. 1557-
581411 sa objavuje v súpisoch majetkov hradu Čabraď. Tomu patrila aj v r. 16021412, kedy súpis 
uvádza už len tri mená poddaných – Michal Čudor, Ján Gojsa a Pavol Husár. Tri iné mená poskytuje
súpis z r. 16051413 – Michal Varga, Blažej Naď a Mikuláš Bodnár, pričom 9 usadlostí bolo 
opustených. V r. 16291414 získali spolu s hradom Čabraď tunajšie majetky Koháryovci. Záznam z r. 
16921415 spomína spor o miestne majetky medzi Plášťovskými a ostrihomskou kapitulou. V r. 1720 
sa spomína ako celkom opustená, ako samotu ju uvádzajú aj Vályi a Fényes. Podľa neskorších máp 
stál na tomto mieste majer, neskôr budovy poľnohospodárskeho družstva. 

1401 MNL OL DF 206796, s. 160
1402 MNL OL DF 206796, s. 161
1403 MNL OL DF 236053
1404 MNL OL DF 236054
1405 MNL OL DF 244259
1406 MNL OL DL 23022
1407 MNL OL DF 236058
1408 MNL OL DL 107267
1409 Az esztergomi főkáptalan fekvő s egyéb birtokaira vonatkozó okmányok tára. Pest, 1871, s. 105, 170, 175, 214.
1410 Maksay, s. 376; MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 011.
1411 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 048., Fasc. 023. - No. 007 / a., Fasc. 076. - No. 011 / b.
1412 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 086.
1413 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1414 MNL OL A 57 - 07 - 0485
1415 TÓTH Krisztina. A Palásthy család levéltára 1256-1847. Esztergom, 2001, s. 43 
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Lesenice

Najstaršie osídlenie

V okolí kostola sa našli črepy z bádenskej kultúry, a neďaleko aj stopy po osídlení z 9.-10. 
storočia1416.

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda1417 naznačuje odvodenie od osobného mena Leseňa, ale novšie teórie1418 
predpokladajú vývoj od základu lesina, označujúceho ohradený a oplotený priestor.

Písomná história

Čo sa týka prvej písomnej zmienky, pramene sa zhodujú na listine1419, v ktorej sa pri metácii 
majetku Koarzeg spomína ako sused Lampert de Lezene z rodu Hont-Poznan, ktorému patrilo sídlo 
Riba (dnes Ipolyszög). Problémom je však datovanie tejto listiny – podľa odborníkov je dátum 
vydania 1244 sfalšovaný, a listina je azda o niekoľko desaťročí mladšia, avšak presný rok vydania 
nepoznáme. Lampert sa spolu s bratom Štefanom objavuje aj pri dohode ohľadom poškodených 
hraníc majetku Kuarzeg v r. 12811420, čo je fakticky prvá presne datovaná zmienka o Leseniciach. V 
r. 12911421 sa Štefan spomína pri pokonaní za škody na majetku ostrihomského arcibiskupstva, ktoré
spôsobil jeho švagor Benedikt. Listina ako svedka uvádza aj tunajšieho kňaza Jána, čo dokazuje 
skorú existenciu miestneho kostola.

Súpis pápežských desiatkov z r. 1332-371422 potvrdzuje existenciu kostola, zasväteného Panne 
Márii, ktorého kňazom bol istý Egídius. V r. 13421423sa Lesenice uvádzajú medzi majetkami hradu 
Litava, ktorý kráľ odňal vtedajším vlastníkom z rodu de Dobrakuta (Dobra Kuća), ktorí boli za 
rôzne zločiny odsúdení na smrť. O rok neskôr1424 sa pri delení majetkov medzi šľachticmi z K. 
Kosíh spomína lesenická farnosť a kňaz Pavol, pod ktorého dohľadom sa tento právny akt 
uskutočnil. V r. 13621425 sa Peter de Lezone sťažoval, že Balašovci z Ďarmot dali za krádež obesiť 
jeho poddaného Ondreja. Peter bol vnukom Lamperta a synom Čaka, a práve s dedičným menom 
Čako sa v súvislosti so zemanmi z Leseníc stretávame často aj v ďalších storočiach. V r. 14061426 sa 
ako svedok v spore medzi zemanmi z K. Kosíh spomína kňaz Ján z Leseníc (Lesscene), neskôr v r. 
14551427 jeho nástupca Bartolomej.

Samotné sídlo sa v listinách prakticky neobjavuje, azda aj preto, že bolo pevne v rukách rodu 
Lesenických a žiadne spory sa oň neviedli. Asi najvýznamnejším predstaviteľom rodu Lesenických 
v stredoveku bol Pavol Čako, ktorý sa v r. 14541428 po prvýkrát spomína ako kastelán hradu 

1416 Bialeková, Pramene II, s. 151
1417 Stanislav, SjvS I, s. 299
1418 Krajčovič, Lexika, In: KS, 5/2011, s. 292
1419 MNL OL DL 72302
1420 MNL OL DL 69196
1421 MNL OL DF 248536
1422 Sedlák, MVS I, s. 27, č. 46
1423 MNL OL DL 3469
1424 MNL OL DL 69224, DF 281815
1425 MNL OL DL 65764
1426 MNL OL DF 205182
1427 MNL OL DL 14928
1428 MNL OL DF 236815
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Drégely, a bol ním dlhodobo, keďže sa s touto funkciou spája aj v r. 14631429. Pravdepodobne 
odvádzal dobré služby, pretože jeho kariérny postup sa neskončil – v r. 1467-681430 zastával funkciu 
hontianskeho podžupana. V r. 14861431 sa vo funkcii svedka pri štatúcii objavuje lesenický richtár 
Benedikt. Okolo r. 14901432 sa ako podžupan uvádza aj Ján Čako. Nároky Jánovej vdovy na čiastku 
z polovice majetkov Lesenice a Nová Ves, a kúrie v Leseniciach v r. 14941433 vyrovnal Jánov brat 
Mikuláš.

Jedným z mála dostupných prameňov z obdobia osmanskej okupácie je portálny súpis Hontianskej 
stolice z r. 15491434, podľa ktorého patril tento majetok nešpecifikovaným zemanom. V r. 15711435 
dali dcéry Alberta Čaka z Leseníc svoje majetky do zálohu Benediktovi z Kosihoviec. V r. 16621436 
tu majetky získal Juraj Ilešházy, kráľovský stolník a trenčiansko-liptovský župan. Korabinsky a 
Vályi obec zhodne označujú za slovenskú, Fényes už za zmiešanú. V 18.-19. storočí patrila rodu 
Majtény. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Do r. 1933 tu mali 
pozemky Fišerovci. V r. 1948 vznikol v obci šľachtiteľský a semenársky podnik. 

1429 MNL OL DL 15791
1430 MNL OL DL 25223, DF 249310, 249311, 249314
1431 MNL OL DL 19081
1432 MNL OL DL 69602
1433 MNL OL DL 57027
1434 Maksay, s. 375
1435 Palásthy II, s. 125, č. 141; s. 127, č. 144.
1436 MNL OL A 57 - 10 - 0394
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Lešť (zanik.)

Pôvod názvu

Názov bol pravdepodobne motivovaný lieskovým porastom či húštinou, nazývaným leštie, ktoré 
azda tvorilo veľkú časť chotára pôvodnej obce1437.

Písomná história

Jediná známa stredoveká zmienka o sídle pochádza z listiny z r. 14711438, ktorou kráľ Matej nariadil 
budínskemu konventu vykonanie reambulácie hraníc bzovíckeho opátstva, spochybnených v spore s
krupinskými mešťanmi. Hranicami opátstva boli aj chotáre sídiel Lest a Turopole, patriacich do 
Novohradskej stolice. Dá sa predpokladať, že obe sídla vznikli v etape organizovanej (možno 
valaskej) kolonizácie oblasti Javoria a Ostrôžok, ktorej iniciátorom bol akiste rod Balaša. 

Ďalšie záznamy o sídle máme zväčša len z urbárov a súpisov. V r. 15491439 sa pod skomoleným 
názvom Cesth uvádza ako vlastníctvo Balašovcov. V r. 16021440 požiadal ďarmotský kapitán 
Morgenthaller o dodávky dreva, pričom produkcia z okrsku v správe zemana z Ľuboriečky, do 
ktorého patrila aj Lešť, mala ísť priamo do Ďarmot, zvyšok do Sečan. V r. 16051441 sa v urbári 
modrokamenského panstva pri zázname o sídle Leest objavuje zoznam 33-och mien zjavne 
slovenského pôvodu (i keď v zápise maďarskou ortografiou) – Vydra, Košár, Ďurian, Filuška, Čalik,
Benčok, Frenčok, Pivovarčík, Dankovič, Strakovič, Hladný, Lošonci, Jambrikovič, Špehar, 
Slobodník, Valach a i. Pod názvom Lest sa spomína aj v urbári z r. 16161442. 

V r. 1652-531443 sa do programu jednaní novohradských kongregácii niekoľkokrát dostala aj Lešť, 
zväčša v súvislosti s úpravou hraníc medzi okolitými sídlami. V urbári divínskeho panstva 
Balašovcov z r. 16601444 sa spomína už 56 sedliackych a 9 želiarskych domácností, s menami 
všetkých mužských členov. Na pstruhovom potoku stál v tejto dobe mlyn, v chotári boli aj vinice. 
Súpis z r. 16791445 uvádza znížené príjmy kvôli vojnovým škodám, čo dosvedčuje, že ani táto 
odľahlá oblasť sa osmanským výbojom nevyhla. Z r. 16801446 je potvrdený mlyn aj majetkové 
podiely Balašovcov z Divína aj Modrého Kameňa. 50 domácností s menami obsahuje urbár z r. 
16811447, čiže Lešť naďalej patrila medzi počtom obyvateľov najväčšie sídla v regióne. 

Po prevzatí časti divínskeho panstva r. 16841448 tu získava majetkové zastúpenie aj rod Zičy. Zápis z 
kongregácie z r. 16851449 hovorí o schôdzke vojenských veliteľov, ktorá sa mala konať v Lešti. V r. 
16871450 sa riešil spor medzi obyvateľstvom Suchého Brezova a Lešti o chotárne územie “na Diele”,
kde kvôli nejasným hraniciam vznikali trenice. V r. 16891451 sa ako súčasť chotára obce uvádzajú aj 

1437 Krajčovič, Lexika, In: KS, 6/2011, s. 353
1438 MNL OL DL 17119. Interný regestár MNL však uvádza, že ide o falzum, hoci bez ďalších detailov.
1439 Maksay, s. 510
1440 Oborni, NVJ I 706
1441 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1442 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 041.
1443 Tóth, NVJ II 1078, 1179, 1184
1444 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1445 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 094 / a.
1446 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 095.
1447 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
1448 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1449 Jancsó, NVJ III 600
1450 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 182
1451 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / b.
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opustené samoty Filuska a Kukelovszke, zrejme pomenované po predchádzajúcich obyvateľoch, 
ktorí zrejme ušli pred Osmanmi.

Pokiaľ ide o záznamy vo vlastivedných monografiách, Matej Bel uvádza, že obyvatelia žili 
prevažne z nadbytkov poľnohospodárskej produkcie, ktorú predávali na trhoch v B. Štiavnici. V 
poznámkach k prvému vojenskému mapovaniu sa spomína kostol obohnaný múrom, podľa 
Borovszkeho postavený v 18. storočí, a Mocsáry spomína farnosť reformovanej cirkvi už od r. 
1674. V prvej polovici 19. storočia mala obec takmer 1300 obyvateľov, a v regióne bola podľa tohto
ukazovateľa vôbec najväčšou. Ešte v prvej polovici 20. st. bolo rozšírené vyšívanie, paličkovanie, 
tkanie súkna a šitie súkenných odevov. V r. 1951 bola obec kvôli vzniku vojenského výcvikového 
priestoru zrovnaná so zemou, a pôvodné obyvateľstvo nútene vysťahované.
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Lewasteluk (zanik.)

Pôvod názvu

Názov pochádza z osobného mena prvého známeho vlastníka, pričom maď. telek označuje malý 
majetok či parcelu.

Písomná história

V listine z r. 12711452, týkajúcej sa predaja časti Kiarova, patriaceho ostrihomskému arcibiskupstvu, 
vystupuje ako poverenec arcibiskupa šľachtic Levas zo Šaroviec (okr. LV). Je pravdepodobné, že 
práve on bol iniciátorom založenia sídla, ktoré sa spomína v jedinej listine z r. 13271453 pri metácii 
chotára Kováčoviec pod názvom Lewasteluk. Podobne sa tu uvádza aj vodný tok Lewaspatak, azda 
totožný s dnešným Kostolnianskym potokom. 

Poloha sídla je v metácii daná hranicou chotárov Zombora, Kirte a Kováčoviec, takže sa dá 
predpokladať, že sa mohlo nachádzať na mieste, na súčasných mapách označenom ako Kostolná 
pustatina, alebo o niečo bližšie ku kopcu Hradište nad Kováčovcami. Neskôr sa pravdepodobne 
stala súčasťou chotára Kováčoviec.

1452 MNL OL DL 769
1453 MNL OL DL 2423
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Ľuboriečka

Pôvod názvu

Staršie1454 aj novšie1455 jazykovedné rozbory sa zhodujú na tom, že názov pochádza od slovanského 
osobného mena Ľuborъkъ, čo mohlo byť meno veľkomoravského veľmoža, ktorý tu mal svoj 
dvorec.

Písomná história

Dejiny sídla vychádzajú z existencie spoločného veľkého majetku Lyberche, ktorý zaberal priestor 
od vrchu Lysec takmer až k brehom Ipľa, a ktorý minimálne od 13. storočia patril významnému 
rodu Kačic. V r. 12711456 si traja synovia Folkuša z tohto rodu, menami Farkaš, Michal a Zoloč, 
rozdelili územie Ľuboreče tak, že pôda na západ od rovnomennej rieky pripadla Farkašovi, a zem 
na východe Michalovi, s výnimkou pruhu medzi riekami Ľuboreč a Velickým potokom (Wylichke). 
V r. 12991457 si zástupcovia rodu Kačic opäť majetky rozdelili, pričom majetok Liberche pripadol 
synom Farkaša a Michala, od ktorého sa odvíja vznik rodu de Liberche.

Iná časť tohto majetku patrila začiatkom 14. storočia šľachticom zo Strehovej, ktorí ju ale spolu s 
(D.) Strehovou v r. 13241458 za zradu stratili, pričom kráľ tento majetok obratom daroval Tomášovi 
zo Sečan, synovi Farkaša. Pri následnej metácii týchto majetkov z r. 13271459 sa obe uvádzajú pod 
jednotným názvom Strehová, avšak podľa uvedených údajov je zrejmé, že šlo aj o prakticky celý 
dnešný kataster Ľuboriečky, susediaci s pôvodným dedičným podielom spomenutého Tomáša, 
ktorým bola Ľuboreč. Už opäť ako Leberchee sa toto územie spomína pri metácii Trenče v r. 
13351460. V r. 13741461 sa oň sporili Tomášovi vnuci Frank a Mikuláš s Demetrom zo Strehovej, a v r.
13791462 sa spomína spor ohľadom delenia majetkov medzi Ľuborečskými a Sečanskými. 

V listine z r. 13871463 sa po prvýkrát stretávame s názvom Kyslyberche – istý Ondrej Taplan žiadal 
zákaz transakcie, ktorou Sečanskí chceli výmenou dať tunajšie majetky Mikulášovi, synovi Rada, a 
pravnukovi Michala. I napriek zákazu sa im to v r. 13881464 podarilo, a Mikuláš Rado tak okrem 
iných získal aj majetok Alsowliberche, hoci spor Ondreja so Sečanskými pokračoval aj v r. 13901465. 
V r. 13931466 sa do neho zaplietol aj posledný známy zástupca rodu Strehovských, kňaz Peter, ktorý 
vymenil svoju časť majetku so Sečanskými za farnosť v Gyöngyösi, proti čomu ale v r. 13951467 
Ľuborečskí chceli protestovať. V tomže roku1468 Ľuborečským jeden zo susedných zemanov 
odohnal 8 volov.

1454 Stanislav, SjvS I, s. 302
1455 Krajčovič, Kroniky, s. 103
1456 MNL OL DL 757
1457 MNL OL DL 758
1458 MNL OL DL 41961
1459 MNL OL DL 2420
1460 MNL OL DL 99562
1461 MNL OL DL 41961
1462 MNL OL DL 758
1463 MNL OL DL 42375
1464 MNL OL DL 30294
1465 MNL OL DL 42467
1466 MNL OL DF 248668
1467 MNL OL DL 42616
1468 MNL OL DL 42612
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Vyššie spomenutý Ondrej sa už v r. 14071469 spomína s prídomkom de Kisliberche. Rod zemanov z 
Ľuboriečky sa časom rozrástol, ale pribudli aj vnútorné spory. V r. 14101470 sa Ondrej a Štefan 
sťažovali, že ich synovci Ján a Peter ťažko ublížili ich poddanému menom Vano, a spáchali aj 
ďalšie výtržnosti v chotári Ľuboriečky. V listine z r. 14111471 sa okrem (Veľkej) Ľuboreče uvádza aj 
názov sídla Felsewlyberche (Horná Ľuboreč), ale je ojedinelý, a pravdepodobne šlo skôr o nové, 
tretie sídlo, ako o alternatívny názov Ľuboriečky. V r. 14141472 si Ľuborečskí dali vyhotoviť kópie 
vlastníckych dokumentov, vzťahujúce sa okrem iného aj k majetku Alsolyberche, ktorých originály 
sa stratili. V r. 14151473 sa spomína spor s Plášťovskými o nároky dcér tunajších zemanov na čiastku 
z tunajšieho majetku. 

V r. 14231474 tu alebo v Ľuboreči bolo mýtne miesto, a teda tadiaľto viedla aj dôležitá cesta. V r. 
14371475 sa synovia Ondreja pokúsili obsadiť majetky Trenč a Malé Dálovce (obe okr. LC), proti 
čomu protestovali ich vlastníci. V r. 1438-391476 sa synovia Ondreja a Jakuba sporili medzi sebou o 
rodové majetky. Listina z r. 14461477 pojednáva o sťažnosti skupiny zemanov, vznesenej voči 
Balašovcom z M. Kameňa, ktorí vraj neoprávnene obsadili množstvo ich majetkov, medzi ktorými 
sa spomína aj Kysliberche. O rok neskôr Ondrej obvinil obyvateľa Bušiniec Petra Madáča, že s 
nožom v ruke naháňal jeho familiárov až do Ľuboriečky1478.

Ďalšie násilnosti v rámci širšej rodiny sa spomínajú v r. 14691479. V r. 14721480 sa v ďalšom spore o 
pozemky v Ľuboriečke uvádza „Krupinská ulica“ (Korponawth). V tomže roku1481 Štefan a Juraj 
zbili Tomáša Martona, Šimonovho poddaného. V r. 14731482 sa Ladislav spomína ako novohradský 
podžupan. V r. 14771483 bol zbitý ďalší Šimonov poddaný Peter Hlavaz. V r. 14791484 tu mal majetky 
Ladislav z Lučenca, ktoré ale neprávom zabral Tomáš Farkaš de Harynna. V r. 15031485 vyhrali 
Ľuborečskí spor so Žigmundom z Lučenca o parcely Uzos, Komagos Allya a Topoly na hranici 
chotára sídla.

Všetky tieto záznamy nasvedčujú tomu, že sídlom rodu Ľuborečských a centrom ich panstva bola v 
tejto dobe Ľuboriečka, pričom (Veľká) Ľuboreč bola len poddanskou dedinou. Význam rodu síce 
neprekročil regionálny rámec, ale v rámci Novohradu patril aj počas osmanskej okupácie k tým 
životaschopnejším. V súpise novohradských majetkov z r. 15491486 bola Ľuboriečka prekvapujúco 
rozdelená na dve samostatné časti – majiteľmi Dolnej (Alsokyslibercze) boli František Liberčey a 
Alexander Šápy, majiteľom Hornej (Felsewkyslibercze) bol František Bebek z Fiľakova. Osmanský 
súpis z r. 15541487 už uvádza len jednu obec so zemianskym mlynom a 16-timi domácnosťami s 
priezviskami Osvárd, Matos, Bertók, Ženič, Vergé, Pástor a Molnár. Fiľakovské panstvo 

1469 MNL OL DL 65841
1470 MNL OL DL 43070
1471 MNL OL DF 285672
1472 MNL OL DL 43250
1473 MNL OL DL 10324
1474 MNL OL DF 248615
1475 MNL OL DL 44144
1476 MNL OL DL 44216, 44217, 44239, 44246
1477 MNL OL DL 13922
1478 MNL OL DL 44472
1479 MNL OL DL 45371
1480 MNL OL DL 45505
1481 MNL OL DL 45514
1482 MNL OL DF 249288
1483 MNL OL DL 45696
1484 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez II. Budapest. 1928, s. 206 
1485 MNL OL DL 72348
1486 Maksay, s. 499, 504
1487 Vass, s. 45
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Bebekovcov kráľ za zradu zhabal, ale v r. 15631488 prešlo na ich príbuzného Jána Peteva de Gerse. 
Tunajšie majetky rodu de Gwth kráľ v r. 15691489 daroval Františkovi Terekovi de Enying. 

Podľa súpisu z r. 15821490 tu mal podiely aj Žigmund Balaša, dodatok1491 uvádza aj mená jeho 
poddaných: Dudlag, Oblak a Gáltoš. Podiel Šápyovcov získal v r. 15831492 Štefan Čech z Levíc. 
Zápis z novohradskej kongregácie z r. 15981493 zasa uvádza existenciu tunajšieho majetku Juraja 
Terčyho, a spomína sa aj jeho poddaný Jozef Kováč. O rok neskôr1494 žiadal Peter Madáč zákaz 
vnikať na jeho majetok Kissztregova pre obyvateľov Ľuboriečky. V súpise majetkov divínskeho 
panstva z r. 16601495 sa Horná Ľuboriečka (Félső Kis Libercze) udáva ako samota patriaca k 
Ľuboreči. Nagy v tejto dobe1496 uvádza existenciu troch zemianskych kúrií rodu Ľuborečských. 
Zuzana z tohto rodu v r. 16701497 požadovala zákaz pre obyvateľov D. Strehovej vnikať na územie 
Ľuboriečky. Ako opustené prédium sa uvádza aj v r. 16791498, súpis z r. 16801499 však udáva mená 
niekoľkých poddaných: Bartók, Jančovič, Paľovec, Jarabov. Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 
16891500, vedené voči obyvateľom niekoľkých okolitých obcí vrátane Ľuboriečky, ktorí 
kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť kvôli nespravodlivo vymeraným stoličným daniam, čo vraj 
poškodilo dobré meno stolice.

Matej Bel spomína existenciu kameňolomu a zemepána Ladislava Dobaya, novohradského 
podžupana. Fényes dokladá existenciu mlyna, jaskyne na úbočí vrchu Pecná a miestnu pálenicu; 
naviac aj množstvo ďalších zemepánov: rody Pongrác a Madáč, Imrich Ivánka, Samuel Algöver, 
Ján Gašpar a Tárkáňovci. Ešte rozsiahlejší zoznam miestnych zemanov vypracoval Borovszky – 
okrem iného tu v 18. st. mali majetky rody Révay, Bene, Dačo, Battik, Kubíny a i. Tiež spomína 
existenciu dvoch kúrií, pôvodne postavených rodom Dúbravický, ktoré začiatkom 20. storočia 
vlastnili rody Pongrác a Buttler.

1488 GÉRESI Kálman. A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet. Budapest, 1885, s. 332, č. 200
1489 MNL OL A 57 - 03 - 1275
1490 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
1491 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 117. - No. 069.
1492 MNL OL A 57 - 04 - 0542
1493 Oborni, NVJ 211
1494 Oborni, NVJ 374
1495 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1496 NAGY Iván. Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal VII. Budapest, 1860, s. 107
1497 Jancsó, NVJ III 40
1498 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 094 / a.
1499 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 047.
1500 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 605
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Malá Čalomija

Najstaršie osídlenie

Na území dnešnej obce Malá Čalomija sa našli paleolitické artefakty, bolo tu osídlenie v eneolite, v 
dobách lineárnej, kanelovanej i pilinskej kultúry, našli sa tu sídliskové nálezy halštatské, z doby 
rímskej a bolo tu avarské i slovanské kostrové pohrebisko z 8. storočia1501. 

Pôvod názvu

Azda najmenej objasnený názov sídla v našom regióne. Staršia jazykoveda1502 konštatuje len toľko, 
že pôvod názvu je neznámy, a v novších dielach sa vôbec nespomína. Podobný názov má neďaleký 
potok Galomia, ktorého pôvod a význam však nie je o nič jasnejší.

Písomná história

Ako prvá písomná zmienka sa uvádza listina z r. 12441503, v ktorej sa pri donácii majetku Kowarzeg 
v susedstve uvádza sídlo Chalamia, ako aj zástupcovia šľachty s prídomkom de Yghazaschalamia. 
Pravda, datovanie listiny je sporné a odborníci predpokladajú, že bola vyhotovená o niekoľko 
desaťročí neskôr, fakty v nej obsiahnuté, vrátane existencie dvoch Čalomijí, sa však zdajú byť v 
poriadku. Sporné je aj datovanie ďalšej listiny z r. 12451504, podľa ktorej istý Farkaš z Čalomije 
vlastnil majetok na západ od D. Plachtiniec, teda v Príbelciach. Ako nespochybniteľnú prvú 
zmienku tak môžeme brať až záznam z r. 12571505, podľa ktorého darovali šľachtici z oboch 
Čalomijí svoj spoločný príbelský majetok svojmu príbuznému. V r. 12601506 sa majetok Cholomia 
spomína pri metácii Trebušoviec ako susediaci, v r. 12811507 a opäť v r. 12981508 sa uskutočnila 
dohoda o reambulácii hraníc medzi Čalomijou a majetkom Kuarzeg.

Podľa zachovaných najstarších listín je zrejmé, že z oboch sídiel bola dôležitejšia Malá Čalomija, 
pretože práve tu sídlila hlavná vetva rodu Čalomijských, ktorá svoj pôvod odvodzovala od starého 
slovenského rodu Hont-Poznanovcov. Ako jej najstarší známy predok sa uvádza istý Mikuláš, ktorý 
mal synov Poznana a ďalšieho Mikuláša (z r. 12681509 je aj zmienka o treťom synovi menom 
Stojslav). A hoci sa ich potomkovia zhruba do polovice 14. storočia v sporoch o Seľany a 
Kowarzeg striedavo označujú s prídomkami „z Kolár“ a „z Čalomije“, pri sledovaní rodostromu je 
možné povedať, že maločalomijská šľachta sa odvodzuje od Mikuláša mladšieho.

V r. 12991510 si všetky majetky tohto Mikuláša rozdelili štyria synovia a jedna dcéra s manželom. 
Títo synovia si v r. 13021511 majetky prerozdelili, a v r. 13031512 sa museli podeliť ešte aj s dedičmi 
svojho strýka Poznana. Už v tejto dobe na Ipli pri Kolároch stál mlyn, podiel z ktorého v r. 13061513 

1501 Bialeková, Pramene II, s. 152
1502 Stanislav, SjvS I, s. 305
1503 MNL OL DL 72302
1504 MNL OL DL 287
1505 MNL OL DF 249092
1506 MNL OL DF 236041
1507 MNL OL DL 69196
1508 MNL OL DF 248872
1509 MNL OL DL 69193
1510 MNL OL DL 69277
1511 MNL OL DL 69198
1512 MNL OL DL 69199
1513 MNL OL DF 243980
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získali aj Mikulášovi potomkovia. V r. 13421514 sa Ladislav uvádza s prídomkom de Kuschalamya, 
čo možno pokladať za prvú zmienku v dnešnom tvare názvu obce. V r. 13831515 sa miestni zemania 
vyrovnali s nárokom vdovy po svojom bratovi Štefanovi. V tomže roku1516 Pavol z Kolár 
protestoval proti pokusom zemanov z Plášťoviec, Vrbovka a Ľuboriečky zaberať tieto majetky. V r. 
13981517 požiadal Valkan z Čalomije o odpis metačnej listiny Trebušoviec z r. 1260, keďže táto 
obsahovala aj opis hranice s Čalomijou.

Sídlo sa opäť uvádza v r. 14051518, kde sa tunajší obyvatelia spomínajú medzi tými, ktorí boli vyňatí 
spod platby mýta na ceste do Vacova. I napriek tomu, že sa maločalomijskí zemania v listinách 
objavujú pomerne často, je zrejmé, že majetkom aj postavením výrazne zaostávali za svojimi 
susedmi a vzdialenými príbuznými z Kolár. Ani jeden z nich nedosiahol na nejakú významnejšiu 
funkciu, a ich majetky nepresiahli hranice Hontianskej stolice. Okolo r. 14251519 sa oba rody sporili 
medzi sebou, pretože Čalomijskí na tomto majetku zbili poddaných Pavla z Kolár. Okolo r. 14501520 
sa Štefan z Čalomije spomína ako familiár ostrihomského arcibiskupa. V r. 1497 sa sídlo uvádza 
ako susediace s majetkom Kowaryzegh.

Postupný úpadok rodu Čalomijských dokumentuje aj listina z r. 14961521, ktorou kvôli zlej finančnej 
situácii musel Gašpar z Čalomije odpredať Kolárskym svoj podiel na kolárskom mlyne, ktorý tieto 
rody spolu vlastnili takmer 200 rokov. V r. 15081522 dokonca museli tunajší zemania dať okrem 
suchánskych majetkov do zálohu aj časť samotnej M. Čalomije, čo bol dovtedy nedotknuteľný 
rodový majetok, avšak aj to pomohlo len dočasne. V r. 15231523 museli predať majetky v Lehôtke, v 
tomže roku1524 dali do zálohu časť Medovariec (okr. KA) a ďalšiu časť Lehôtky predali v r. 15251525 
bzovíckemu kláštoru. Z tohože roku1526 poznáme aj meno vtedajšieho richtára Malej Čalomije, 
ktorým bol istý Ján Šóš.

Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 15491527 patrila obec zemanom. V r. 15931528 sa 
spomína spor Mikuláša Paláštyho ohľadom ukradnutého koňa čalomijského poddaného Mateja 
Heréňa. V r. 16151529 dostal M. Čalomiju za verné služby korune istý Demeter Tibot. V r. 16601530 
prešli tunajšie majetky od istého Ondreja Baršona do rúk Juraja Ilešházyho, trenčianskeho a 
liptovského župana. Podľa regionálnej historiografie1531 patrila obec zemianskym rodom Luby a 
Lenkey, ktoré sa tu usadili v r. 1690. Juraj Luby sa prisťahoval z Liptova, a založil tu evanjelickú 
cirkev. Podľa Borovszkého v 18. storočí patrila Zmeškalovcom, v 19. storočí rodom Tihány, Balcár,
Pajor, veľký statok tu mal aj istý Emil Kondor.

1514 MNL OL DL 24419
1515 MNL OL DL 72470
1516 MNL OL DL 69277
1517 MNL OL DF 281842
1518 MNL OL DL 69504
1519 MNL OL DL 69632
1520 MNL OL DL 48242
1521 MNL OL DL 69529
1522 MNL OL DF 211282
1523 MNL OL DF 281966
1524 MNL OL DL 69579
1525 MNL OL DL 64005
1526 MNL OL DL 95876
1527 Maksay, s. 374
1528 Palásthy II, s. 295, č. 314
1529 MNL OL A 57 - 06 - 0210
1530 MNL OL A 57 - 10 - 0394
1531 ANTOLOV, Pavel. Malá Čalomija. Malá Čalomija, 2005, s. 14.
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Malé Straciny

Pôvod názvu

Regionálna literatúra1532 naznačuje dve možnosti vývoja názvu obce – buď zo základu stratiť, ktorý 
vysvetľuje tak zložitým a neprehľadným terénom, ako aj existenciou akéhosi popraviska a 
odsúdencov, ktorí boli v prenesenom zmysle slova stratení; alebo z pravdepodobnejšieho základu 
straka podľa výskytu týchto vtákov.

Písomná história

Straciny patria medzi najstaršie písomne doložené sídla v novohradskej časti nášho okresu. Prvá 
písomná zmienka pochádza z r. 12361533, a spomína sa v nej terra Stracin, ktorej vlastníctvo spolu s 
ďalšími majetkami kráľ Belo IV. za verné služby potvrdil zvolenskému županovi Detrikovi, 
predkovi rodu Balaša. Listina tiež spomína, že tento majetok Detrik získal už od Belovho otca 
Ondreja II., takže určite je o niečo starší. Ďalší písomný záznam pochádza z r. 12591534, a spomína 
sa v ňom šľachtic Ondrej de Ztrachun, manžel Ivany, dcéry Huduša z Tešmáku (okr. LV), ktorého 
vdova odkázala manželove majetky kláštoru v Šahách. Je zrejmé, že už v tejto dobe existovali v 
Novohradskom komitáte dva rovnomenné majetky, ktoré pravdepodobne kopírovali chotáre 
dnešných V. a M. Stracín.

V r. 13211535 sa Ztrachyn spomína medzi majetkami, ktoré Tomáš zo Sečian ako odškodnenie za 
jemu spôsobené škody a zároveň odmenu za verné služby dostal od kráľa, pričom ten ich 
skonfiškoval synom Tomáša de Draa (Dráhi, zaniknuté sídlo v maď. časti Novohradu), 
prívržencom porazených oligarchov. V ďalšej listine z r. 13231536 sa potom Strachyn objavuje medzi
majetkami, ktoré si medzi sebou vymenili dve vetvy predkov rodu Balaša. Keďže v prvom prípade 
prešiel majetok z rúk rodu de Draa do rúk Sečanských, a v druhom patril pred aj po zápise predkom
Balašovcov; a keďže boli tieto listiny vydané v priebehu necelých dvoch rokov, je viac než len 
pravdepodobné, že šlo o dve rôzne sídla. Ukážková kontinuita vlastníckych vzťahov od vydania 
týchto listín naviac dokazuje, že z majetku Sečanských sa neskôr vyvinuli Veľké, a z majetku 
Balašovcov Malé Straciny. Pri spätnom pohľade je teda možné dokázať, že zárodky oboch 
dnešných obcí existovali minimálne od polovice 13. storočia.

Zo 14. storočia máme o Malých Stracinách len jediný istý ďalší záznam - v r. 13411537 sa názov 
Strachyn objavuje v listine, viažúcej sa k zmene vlastníka časti majetku Zalustia (Slatinka), kde sa 
pri metácii chotára uvádza ako jeden z hraničných bodov. Keďže šlo o majetok pri riečke Slatina 
(dnes Stará rieka), je pravdepodobné, že sa tu spomína územie dnešných Malých Stracín. Ďalšia 
listina z tohto obdobia, konkrétne z r. 13581538, síce pri metácii chotára Oslár (dnešného V. Krtíša) 
spomína dedinu Strachun, ale nie je jednoznačne možné určiť, o ktoré Straciny šlo, keďže sa tu 
opisuje územie presne na rozhraní dnešných katastrov V. Krtíša a oboch Stracín. 

Posledným známym stredovekým záznamom o sídle je listina, vydaná niekedy v poslednom 
desaťročí pred Moháčom1539. Stretávame sa tu so zemanom Jánom Lápošrévym, používajúcim 

1532 HRONČEK, Pavel. Krajina a história obce Veľké Straciny. Banská Bystrica, 2006, s. 79-80.
1533 MNL OL DL 65688
1534 MNL OL DL 292
1535 MNL OL DL 2066
1536 MNL OL DL 65737
1537 MNL OL DL 69219
1538 MNL OL DL 41341
1539 MNL OL DL 95879
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prídomok de Nagzthraczyn, ktorý bol v spore so správcom Balašovských majetkov, pretože 
ozbrojení poddaní - libertíni zo Strhár a Malých Stracín (Kysztraczyn) vnikli na jeho majetky vo V. 
Stracinách a pobili hospodárske zvieratá, za čo Ján žiadal odškodnenie. Ako sa spor skončil, 
nevieme, ale od tejto doby sa obe sídla v neskorších písomnostiach objavujú zväčša pod svojimi 
dnešnými menami. Regionálna literatúra spomína aj záznam z r. 15071540 o oprave pôtorského 
kostola, kde sa vraj spomínajú Malé Straciny vo forme K. Sztraczin, ale nie je jasné, či ide len o 
datovanie na priečelí kostola, alebo k tejto udalosti existuje aj písomný doklad.

Sídlo sa určite spomína v súpise z r. 15491541 pod názvom Kysstrechyn, a jeho majiteľmi boli dve 
vetvy rodu Balaša. Osmanský súpis z r. 15541542 zachytáva existenciu desiatich domácností, a 
priezviská poddaných ako Kalmár, Fabián, Zima, Mód, Somor, Pástor, Bolmánka a Kenéšei. V r. 
15971543 zeman Ján Kalauz protestoval proti násilnému zabratiu jeho pôdy z prédia M. Straciny, 
kvôli čomu bol predvolaný miestny poddaný Balašovcov menom Tomáš Horvát. V r. 15981544 bol 
pravdepodobne ten istý poddaný predvolaný pred stoličné orgány. Vyššie uvedený zeman (tu s 
menom Kalanc) v r. 16021545 žiadal pre Balašovcov a ich poddaných zákaz vstupu na jeho majetky. 
V súpise majetkov hradu Modrý Kameň z r. 16051546 sa uvádza jediný obyvateľ menom Šimon 
Fabián, ale aj poznámka, že tento majetok, patriaci do turopoľského dištriktu panstva, bol dlhodobo 
spustnutý.

Sídlo sa opäť začalo zaľudňovať až v druhej polovici 17. storočia. Súpis divínskeho panstva z r. 
16601547 uvádza 6 poddanských domácností, už s novými obyvateľmi, čo dosvedčujú mená Varha, 
Papiš, Našton, Hrnčár, ako aj mená pravdepodobne želiarov – Bohik, Marko, Trebuľa, Čudik či 
Repovský. Ale nasledujúce turbulentné roky priniesli ďalšie výmeny obyvateľstva, čo potvrdzuje 
nasledovný súpis z r. 16811548. Richtárom bol Michal Pipiš, zostali aj priezviská Trebuľa a Marko, 
ale ostatné sú nové – Marčik, Kadanc, Hriech, Beňo a Križan. Po zmene majiteľov divínskeho 
panstva koncom 17. storočia si obec rozdelili rody Koháry a Zičy. Borovszky v pol. 18. st. uvádza 
majetky zemanov Čepčányho a Kádara, podľa Vályiho patrila koncom 18. st. Balašovcom a 
Zičyovcom, Fényes už spomína len príslušnosť ku modrokamenskému panstvu, neskôr patrila rodu 
Čemických zo susedných V. Stracín.

1540 JANČOVIC, Ján. Pôtor: Minulosť a prítomnosť 1297-1997. Pamätnica k sedemstoročnici obce. diel 2. Pôtor, 1997, 
s. 15; HRONČEK, Pavel. Krajina a história obce Veľké Straciny. Banská Bystrica, 2006, s. 83.

1541 Maksay, s. 509
1542 Vass, s. 32
1543 Oborni, NVJ 42
1544 Oborni, NVJ 280
1545 Oborni, NVJ 545
1546 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1547 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1548 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
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Malé Zlievce

Najstaršie osídlenie

Archeologické bádanie potvrdzuje, že v dobe halštatskej tu žil ľud, ktorý patril ku kuštanovickej 
(tráckej) kultúre, a po ktorom sa z obdobia rokov 700–400. pred n. l. zachovali železné predmety a 
keramika. Našli sa tu aj črepy zo stredovekého sídliska, datovaného do 11.-13. storočia1549.

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda1550 predpokladá, že ide o odvodeninu od slovanského osobného mena Zlěv. Je 
však možná aj teória, že ide o maď. základ szőllő, teda vinič, keďže sa jedná o starý vinohradnícky 
región.

Písomná história

Prvá zmienka o sídle pochádza z polovice 13. storočia1551, kedy kráľ daroval majetky Zlievce a 
Rendov, po tatárskom vpáde spustošené a opustené, ostrihomskému kustódovi Mikulášovi. Terra 
Zeleu sa tu uvádza ako súčasť majetkov komitátneho hradu Novohrad, do tejto donácie v správe 
istého Šimonu a jeho príbuzných (azda hradných jobagiónov). V r. 12481552 bola táto donácia 
potvrdená, pričom kráľ vydal zákaz pre pánov aj poddaných hradu naďalej využívať tieto majetky. 
Ďalšia zmienka je v listine z r. 12651553, v ktorej kráľ Belo IV. rozhodoval spor medzi zlievskou 
šľachtou (Peter, Peturka, Sixtus a Ivan de Zulu) a ostrihomským arcibiskupstvom (zastúpeným 
arcibiskupom Filipom) o neprávom zabraté majetky na území Zlievec (Zelw), Slatinky, Vrbiny a 
kostola (farnosti) Sv. Mikuláša. Spor sa napokon vyriešil zaplatením kompenzácie 36 mariek, za 
ktorú arcibiskupstvo dostalo kostol, Slatinku a časť Vrbiny, druhá časť Vrbiny a vtedajšie sídlo 
Zelw (pravdepodobne dnešné M. Zlievce) i naďalej patrili rodu de Zulu.

Synovia Ivana a Ivánku de Zelew tieto majetky vlastnili ešte aj v r. 12991554, kedy sa ale o ne sporili 
s rodinou Bitera, predka Balašovcov. O rok neskôr1555 už boli (s výnimkou malej časti, ktorú vlastnil
istý Michal, syn Lugaša) vo vlastníctve Biterovho brata, komesa Mika, ktorý ich ale obratom 
vymenil s komesmi Edečom a Berkešom za územie dnes zaniknutej obce Puch v maď. časti 
Novohradu. V tejto listine sa spomínajú najmenej tri rôzne, ale rovnomenné majetky Zeleu – jeden 
získal Miko v spore so zlievskou šľachtou, ďalší, už dávnejšie v jeho vlastníctve, susedil s tretím vo
vlastníctve arcibiskupstva, naviac bola predmetom transakcie aj spomenutá Michalova časť, ktorú 
Miko plánoval získať, a samozrejme tu bola časť Edeča a Berkeša.

Po tejto transakcii sa tu však spomínajú už len majetky oboch komesov a majetok arcibiskupstva. 
To si v r. 13231556 vyžiadalo potvrdenie pôvodnej donácie na Zlievce a Rendov. Konečnú podobu 
majetkového vlastníctva na tomto území dáva listina z r. 13341557, ktorou synovia Edeča a Berkeša 
dali svoj majetok Zylu do zálohu ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý už v tej dobe vlastnil okolité 
sídla: (druhé) Zylu, Mortunteluky a Verbenye. Keďže splatenie tohto zálohového dlhu sa neskôr 

1549 Bialeková, Pramene II, s. 157
1550 Stanislav, SjvS I, s. 301
1551 MNL OL DF 248300
1552 MNL OL DF 237955
1553 MNL OL DF 248299
1554 MNL OL DL 65725
1555 MNL OL DL 65730
1556 MNL OL DF 248300
1557 MNL OL DF 248596
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nespomína, predpokladáme, že arcibiskupstvo sa stalo jediným vlastníkom ak nie celého, tak aspoň 
väčšinového územia oboch neskorších Zlievec.

V rámci majetkov arcibiskupstva sa Zlievce dostali do správy kustóda Jána, ktorý sa v r. 13351558 
sťažoval arcibiskupovi na problémy s financovaním svojho úradu, pretože majetky v jeho správe, 
vrátane Zlievec, boli sústavne napádané okolitými zemepánmi, a tak neboli schopné produkovať 
dostatočný výnos. Arcibiskup ich preto zamenil za štvrtinové podiely vo farnostiach v iných 
komitátoch. S týmto súvisí aj záznam v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-371559 – kde sídlo 
nachádzame pod špecifickým názvom Selenio, ville custodis, čo znamená „dedina kustóda 
(arcibiskupstva)“, ktorý ale korešponduje s predchádzajúcim prameňom. Kňazom v tej dobe bol istý
Sanctus. Tento zápis sa síce pravdepodobne viaže na starý kostol vo V. Zlievcach, avšak do polovice
14. storočia je datovaná aj prvá etapa výstavby dnešného evanjelického kostola v M. Zlievcach1560.

Po tomto zápise sa situácia okolo vlastníctva stáva veľmi nejasnou, pretože poznáme len malé 
množstvo písomností, ktoré by vyslovene spomínali Zlievce ako sídlo – až do konca 15. storočia sa 
prakticky stretávame už len s menami príslušníkov rodu de Zelew, ktorého genéza je ale tiež 
záhadou1561. Jeho najvýznamnejším členom bol Ján de Zelew, ktorý sa po prvýkrát objavuje v listine
z r. 14041562 najprv ako kráľovský poverenec, neskôr ako hlavný notár (prothonotarius) v úrade 
dvorského sudcu, pričom túto vysokú funkciu vykonával po dlhé obdobie od r. 1415 až do r. 1439, 
čo máme doložené množstvom listín, v ktorých sa jeho meno spomína. Niektoré z nich boli podľa 
datovania spísané a pečatené vtedajšími dvorskými sudcami priamo v Zlievcach, čo naznačuje, že 
veľa pracovných porád a rozhodnutí sa uskutočnilo v Jánovom domácom sídle1563.

V r. 14801564 sa istý Ján spomína s prídomkom de Kyszelew, čo je prvý známy písomný záznam v 
tejto forme. V r. 14841565 sa Peter Šóš sťažoval, že zemania z Radzoviec a Plášťoviec odvliekli jeho 
krtíšskeho poddaného na majetok Zelew. V r. 15181566 sa Matej a Vavrinec de Kyszelew uvádzajú 
ako susedia pri predaji časti Žihľavy. V stoličnom súpise z r. 15491567 sa ako tunajší zemepáni 
uvádzajú Blažej Kutašy a Štefan Herédy. V osmanskom súpise z r. 15541568 bolo zapísaných 18 
domácností, s priezviskami ako Kováč, Alaki, Fekete, Kolár, Šuta či Kričó, čo naznačuje 
prítomnosť etnicky zmiešaného obyvateľstva.

Zápis z kongregácie z r. 15971569 podáva opis častých zmien vlastníctva tunajších majetkov – 
Melichar Zenášy ich dal do zálohu Fabiánovi Naďovi, od ktorého ich získal Tomáš Žambokréty. V 
r. 16001570 tu mali majetky aj pozostalé (vdova a dcéra) po Benediktovi Kérym, ktorých sa týka aj 

1558 MNL OL DF 237973
1559 Sedlák, MVS I, s. 99, č. 583
1560 HRAŠKOVÁ, E., ŠIMKOVIC, M. Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a 

Hontu. In: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, s. 482 
1561 Tento rod so Zlievcami môžeme stotožniť azda len na základe zmienky v Borovszkého monografii (v lexikónoch 

šľachty od Karácsonyiho a Nagya sa vôbec nespomína). Prípadnú spojitosť s pôvodnou zlievskou šľachtou nevieme 
dokázať.

1562 MNL OL DL 64781
1563 Väzbu Jána de Zelew na tento región nepriamo dokladajú listiny z r. 1417 (DL 43352) a r. 1424 (DL 65862) – v 

prvej zámenou za majetky v Šarišskej stolici získal časť Mule; v druhej od ďarmotských Balašovcov dostal do 
zálohu novohradské majetky Strehová, Pôtor a Patak.

1564 MNL OL DL 65966
1565 MNL OL DL 18945
1566 MNL OL DL 86754
1567 Maksay, s. 509
1568 Vass, s. 28
1569 Oborni, NVJ 12
1570 Oborni, NVJ 408
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prejav poddanskej neposlušnosti, ktorý sa prejednával v r. 16011571. Poddaní z V. Zlievec vtedy 
prepadli kúriu Kéryovcov, ukradli zbrane a dobytok, pričom postrelili manžela Anny Kéryovej, 
Juraja Horváta. Ako sa tento vážny incident vyriešil ale nevieme.

V r. 16021572 sa ako ďalší majiteľ tunajších pozemkov a dobytka uvádza aj Tomáš Bošány. V súpise 
z r. 16051573 sa uvádza medzi majetkami Štefana Darócyho a Jakuba Ratošockého. Publikácia k 
výročiu obce uvádza, že v r. 1647 tu dve usadlosti vlastnil zeman Juraj Ebecky, a v tom istom 
období tu stála kúria rodu Gedey, možno aj rodu Bene. V r. 1652 žil v obci Ondrej Gedey, ktorý bol 
tabulárnym sudcom Hontianskej stolice, a v r. 1653 aj Ondrej Bene, podžupan Novohradskej 
stolice1574.

V r. 16531575 sa sídlo uvádza v spore medzi Ondrejom Benem a Juditou Ordódyovou ohľadom 
násilností v susednom Potôčiku, v r. 16541576 sa spomína miestna farnosť. V r. 16711577 si svoje 
právo na tunajšie majetky uplatňoval Štefan Sira, v r. 16841578 sa uvádza medzi majetkami, ktoré 
ako súčasť divínskeho panstva získal rod Zičy; a zápis z r. 16851579 sa zmieňuje o vyčíňaní 
veľkostracinských a malozlievských poddaných na majetkoch v Potôčiku. V r. 16861580 požadovali 
zemania z rodu Darvaš pre obyvateľov okolitých obcí zákaz využívať osohy z veľkokrtíšskych 
majetkov, čo sa vzťahovalo aj na obyvateľov M. Zlievec. V r. 16891581 a 16911582 dostali donáciu na 
časť tunajších majetkov aj členovia rodu Koháry.

Matej Bel ako zemepánov uvádza rody Bene de Nándor a Radvány, a v lokalite Hegy-Vár (!) 
spomína aj ruinu hrádku, ktorý vraj mohli postaviť husiti. Vályi už ako zemepánov uvádza 
Prónayovcov, Fényes spomína existenciu niekoľkých pekných pánskych kúrií, a vinice ako základ 
hospodárstva obce. Tu aj v neskorších monografiách sa spomína rok 1667, kedy obec vlastnili 
Muharin a Murtazin, vyšší dôstojníci osmanskej správy zo Sečan. V prvej polovici 18. st. sa v 
súvislosti s obcou uvádzajú príslušníci zemianskych rodov Bene, Gedey, Ivánka, Hellenbach, Gécy, 
Ebecky, Vereš, Šarkócy, Príleský, Horvát, Horánsky a Mikula.

V r. 1776 sa v obci usadila prvá rodina kočovného etnika Cigánov. Koncom 18. stor. sa uvádzajú 
mená zemanov: Meško, Ďura, Turánsky, Bohunka či Česnek. V r. 1815 bol farárom Ján Krištóffy, 
ktorý tu zriadil Vzdelávací inštitút (Institutum litteratium). Až do r. 1820 v ňom boli vyučovaní 
synovia tunajších schudobnených zemanov. V r. 1859–64 prebiehala ťažba hnedého uhlia na 
tunajšom banskom poli „Jozef“. V polovici 60-tych rokov 20. storočia zaniká cigánska osada pri 
potoku. Nové pracovné príležitosti priniesla výstavba stanice tranzitného plynovodu.

1571 Oborni, NVJ 659, 660
1572 Oborni, NVJ 924
1573 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1574 BEŇO, Bohuslav. Malé Zlievce 1245-2005. Modrý Kameň, 2005. Dostupné online: 

http://malezlievce.szm.com/zakladneinfo760.html (Citované 4.8. 2016) 
1575 Tóth, NVJ 1205; Palásthy II, s. 508, č. 617
1576 Tóth, NVJ 1253
1577 Jancsó, NVJ III 162
1578 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1579 Jancsó, NVJ III 612
1580 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 61
1581 MNL OL A 57 - 20 - 0026
1582 MNL OL A 57 - 22 - 0018

147



Malý Krtíš

Najstaršie osídlenie

Nálezy mladopaleolitickej industrie a sporadické nálezy neolitickej keramiky lengyelskej kultúry. 
Doložená existencia sídliska z obdobia kultúry popolnicových polí1583.

Pôvod názvu

Názov doteraz nebol spoľahlivo objasnený. S veľkou pravdepodobnosťou ide o slovo maďarského 
pôvodu1584, otázkou ale zostáva, či je meno sídla odvodené od mena staromaďarského kmeňa Kürt, 
alebo od slova kürtős, teda trubač1585.

Písomná história

Prvá listina, ktorá zachytáva názov v podobe Curtus, pochádza z r. 12451586, avšak ide len o názov 
tunajšieho vodného toku (ten sa zachoval dodnes). S listinami, spomínajúcimi len túto riečku, sa 
stretávame aj neskoršie1587, ale väčšina z nich nie je relevantná konkrétne pre toto územie, keďže 
riečka mala pomerne dlhé povodie (okrem dnešného potoka Krtíš sa pod týmto názvom uvádza aj 
Plachtinský potok). Už v tejto dobe pri tomto toku preukázateľne existovali dve dediny – jedna sa 
občas označovala ako Krtíš, ale častejšie sa objavuje pod menom Osláre (Ozlar, Azlar); tá druhá 
bola známa len ako Curtus. Prvá písomná zmienka o tomto druhom sídle Curtus pochádza z r. 
12511588. Pri odpredaji majetku v hornonitrianskych Kocuranoch (Cucera) sa uvádzajú šľachtici z 
dvoch dedín (villa) Curtus – jedna patrila bratom Dubákovi a Tibovi, synom Narada, „iný Krtíš“ 
(alia villa Curtus, Osláre a neskôr V. Krtíš) patril bratom Madáčovi a Tomášovi, synom Naraduna. 

O tunajšom majetku potomkov Narada viac zmienok nepoznáme. Ako územie M. Krtíša môžeme 
jednoznačne identifikovať až majetky rodu s prídomkom de Curtus, ktoré sa v listinách objavujú od
polovice 14. storočia. V r. 13491589 sa spomínajú dve spríbuznené vetvy tunajších zemanov, ktoré sa 
dohodli na spoločnom užívaní mlyna a kúrie pri potoku Krtíš. Z miestnych zemanov sa v 
stredoveku najčastejšie spomína meno Gregora Zarku, ktorý vystupoval ako právny zástupca 
rôznych rodov v širšom okolí. Treba poznamenať, že s dedičnými prezývkami Barla a Zarka sa pri 
menách malokrtíšskych zemanov často stretávame aj v nasledujúcich desaťročiach. Zarkovci sa od 
r. 14391590 striedavo uvádzajú aj s prídomkom de Kyskyrthus, čiže tento rod s určitosťou sídlil na 
mieste dnešného M. Krtíša, avšak to isté predpokladáme aj o Barlovcoch.

1583 MARKOVÁ, Dana. Bronzové predmety zo sídliska pilinskej kultúry vo Veľkom Krtíši. In Václav Furmánek a doba 
bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra, 2012, s. 251.

1584 Stanislav, SjvS I, s. 305
1585 Krajčovič, Kroniky, s. 126
1586 MNL OL DL 287
1587 MNL OL DL 65708 (r. 1272), DL 65743 (r. 1330), DL 65746 (r. 1334), DL 40717 (r. 1336), DL 72328 (r. 1354), DL 

67564 (r. 1357)
1588 MNL OL DL 65658. Toto sídlo však kvôli nedostatočne doloženej kontinuite vlastníctva s dnešným M. Krtíšom s 

istotou stotožniť nedokážeme, pretože aj vzhľadom na sídelný a majetkový vývoj v tejto oblasti tu predpokladáme 
existenciu viac ako len dvoch rovnomenných majetkov.

1589 MNL OL DL 70479
1590 MNL OL DL 13332
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O samotnom sídle máme z tohto obdobia len málo informácii. V r. 14661591 sa spomína spor 
Zarkovcov a Barlovcov, ale nevieme, či šlo o spor o tunajšie majetky. V r. 14831592 sa dozvedáme, 
že Matej Zarka musel dať Matejovi zo Širákova do zálohu svoje majetky Krtíš a Chrastince. V r. 
14941593 sa Mikuláš Barla spomína ako susediaci zemepán pri reambulácii hraníc Oslár, čiže V. 
Krtíša. V r. 14951594 sa zasa vymedzuje sídlo Zarkovcov, keďže dvaja ich členovia sa uvádzajú s 
predikátom de Zarkakywrthews. V r. 15251595 sa štatúcie časti Obeckova ako susedia zúčastnili aj 
Pavol a Michal de Kyskyrthews.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15491596 sa v tomto priestore objavujú dve obce – 
Alsokywrtews, vlastnený niekoľkými malými zemanmi, a Barlakywrtews, ktorého vlastníkmi boli 
rody Ebecky, Kopas a Kirtéšy. Osmanský súpis z r. 1554 už ale žiadnu z týchto obcí nezapísal, 
takže je možné, že boli vyľudnené či zničené. V r. 15971597 tu pôdu vlastnili rody Palášty, Ebecky, 
Kopas a Kirtéšy, čo dosvedčujú zákazy pre obyvateľov okolitých obcí využívať tunajšie majetky. V 
r. 15981598 sa majetok Ebeckých spomína pod názvom Pusztakürtös (Pustý Krtíš), o rok neskôr1599 aj
ako Pusztakiskürtös. V období r. 1598-16001600 viedli spor o miestne majetky rody Ebecky a Sigety, 
v r. 16011601 sa Ebeckovci a Kirtéšyovci navzájom obviňovali z krádeží obilia, ovocia či vína. Na 
susedské spory mimoriadne bohatý bol r. 16021602, pričom šlo zväčša o majetkové záležitosti ako 
využívanie lesa, odohnanie ošípaných atď. V r. 16031603 predal Michal Kerestúry, potomok 
Zarkovcov, svoju zemiansku kúriu Jozefovi Paláštymu.

Ďalšie zmienky o príslušníkoch rodu máme až z druhej polovice 17. storočia. V r. 1653-541604 sa 
spomína Štefan Kirtéšy a jeho manželka Žofia Naďová. V r. 16711605 bol pre tunajších obyvateľov 
vydaný zákaz využívať lesy a majetky vo V. Krtíši. V r. 16721606 v prípade vojaka Ďurka Veďa 
Štefan svedčil, že tento nikdy nebol jeho poddaným. Podľa súpisov z r. 16771607 tu mal čiastkový 
podiel František Šembery, ktorý ich ale za zradu v nasledujúcom roku1608 stratil, a kráľ ich daroval 
Pavlovi Madáčovi. V r. 16851609 zakázal zeman z Obeckova poddaným zo susedstva vnikať na jeho 
majetky v Obeckove a M. Krtíši. V r. 16881610 vydali Koháryovci zákaz využívať ich majetky pre 
obyvateľov susedných obcí, vrátane oboch Krtíšov. V r. 16891611 sa viedol proces ohľadom bigamie 
proti dvom miestnym zemanom menami Štefan Jesenský a Mária Segedy, ktorí sa vzali napriek 
tomu, že Máriin prvý manžel bol stále nažive. V r. 17201612 sa pri darovaní majetkov v obci Légend 
ako bývalý majiteľ spomína Juraj Škultéty z M. Krtíša.

1591 MNL OL DF 249304
1592 MNL OL DL 95846
1593 MNL OL DL 20165
1594 MNL OL DL 69528
1595 MNL OL DF 244306
1596 Maksay, s. 518
1597 Oborni, NVJ 56, 132
1598 Oborni, NVJ 218, 272
1599 Oborni, NVJ 332
1600 Oborni, NVJ 272, 330, 332, 390, 423, 458
1601 Oborni, NVJ 668, 672, 673, 676, 678, 720
1602 Oborni, NVJ 727, 738, 744, 776, 818, 819, 877, 902-904, 922, 959, 973
1603 Palásthy II, s. 340, č. 392
1604 Tóth, NVJ 1196. 1197, 1199, 1332
1605 Jancsó, NVJ III 249
1606 Jancsó, NVJ III 309
1607 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 060., Fasc. 160. - No. 042.
1608 MNL OL A 57 - 16 - 0122
1609 Jancsó, NVJ III 670
1610 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
1611 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 613
1612 MNL OL A 57 - 33 - 0347 / b

149



Už Korabinsky spomína existenciu tunajšieho minerálneho prameňa. Operát k vojenskému 
mapovaniu zasa uvádza, že v obci boli len „staré a veľmi chatrné poddanské domy“. Mocsáry už 
udáva existenciu dvoch kamenných zemianskych kúrií rodov Radvány a Šándor. Borovszky v pol. 
18. storočia uvádza zemianske rody Ambrózy, Német, Kačkovič, Ponovský, Čemický, Bobor a 
Kalmár, neskôr majetky Zoltána Farkaša a Jozefa Weisa. Za 1. ČSR tu boli veľkostatky, výrobňa 
kremennej múčky, parný mlyn, a ťažil sa tu sklársky piesok. V období r. 1973-92 patrila obec do 
katastra mesta V. Krtíš.
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Manková (zlúč.)

Pôvod názvu

Neznámy, azda podľa neidentifikovaného vlastníka.

Písomná história

Osada Dolná Manková pod kopcom Manková (Mankó-hegy) medzi dnešnými Slov. Ďarmotami a 
Opatovskou Novou Vsou sa spomína ako samostatná obec Mankfolua v listine z r. 12901613, kedy sa 
dostala do rúk Demetra, predka rodu Balaša. V r. 13231614 ju zvolenský župan Donč spolu s ďalšími 
dedinami pri Ipli vymenil s pánmi M. Kameňa za sídlo a hrad Sučany (okr. MT).

Opäť sa objavuje v súpisoch divínskeho panstva z r. 1678 a 1689, kde je uvedená vínna daň z 
Mankovej (Mankoy dézsmabor)1615. Ako Manko vystupuje medzi majetkami, ktoré panovník zobral 
Balašovcom a daroval rodu Koháry – záznamy o tomto akte máme z r. 16891616 a 16911617. Na mape 
2. vojenského mapovania je na tomto mieste zakreslený prícestný hostinec. Na prelome 19. a 20. 
storočia bola ako Mankófalva osadou v katastri B. Ďarmot, dnes patrí pod S. Ďarmoty.

S podobným (v maďarčine rovnakým) toponymom sa ale stretávame aj pomerne blízko, v katastri 
Želoviec. Osada Mankov pod Mankovským kopcom (tiež Mankó-hegy) sa koncom 19. a začiatkom
20. storočia spomína pod názvami Mankóhegy telep (miesto pod Mankovským vrchom) alebo 
Mankódűlő (Mankovské vinice)1618. Aj dnes sú na tomto mieste vinice a niekoľko záhradkárskych 
objektov. 

1613 MNL OL DL 65721
1614 MNL OL DL 65737
1615 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 002 / a., / b.
1616 MNL OL A 57 - 20 - 0026
1617 MNL OL A 57 - 22 - 0018
1618 Galcsik, s. 379
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Melatince (zlúč.)

Pôvod názvu

Neznámy.

Písomná história

Po prvýkrát sa pravdepodobne spomína v r. 1465 v listine, ktorá prejednáva sťažnosť Ladislava 
Balašu voči kastelánom zvolenského hradu, ktorí mali dať oslepiť jeho poddaného z novohradského
sídla Mylethe. Tento záznam sa časovo zhoduje s predpokladaným procesom organizovanej 
kolonizácie zalesnených území v severnej a severovýchodnej časti Balašovského panstva zhruba v 
polovici 15. storočia, a tak možno predpokladať, že sídlo vzniklo v rovnakom čase a rovnakým 
spôsobom ako mnohé susedné obce (Šuľa, S. Brezovo, Turie Pole a i.)

Ďalšie listiny z predmoháčskeho obdobia nepoznáme – sídlo sa opäť spomína až v portálnom súpise
Novohradskej stolice z r. 15491619 ako Miletincz či Mylethyncz. Súpis uvádza 3 porty, všetky 
patriace rodu Balaša, pričom 2 patrili sklabinskej, a jedna modrokamenskej vetve rodu. Objavuje sa 
aj v osmanskom súpise sečanského sandžaku z r. 15541620, ktorý uvádza 5 usadlostí a 12 mužských 
obyvateľov s priezviskami: Mitoš, Novák, Mikula a Bažo. Ďalší záznam o sídle pochádza až z 
urbára z r. 16601621, pričom v tom čase už bolo opustené. Ako majiteľ sa spomína František Balaša, 
a patrilo do chotára Šule. Neskôr sa uvádza v zozname majetkov hradu Divín, ktoré v r. 16861622 
získal panovníckou donáciou rod Zičy. Divínskemu seniorátu patrila Miletincz puszta aj v r. 1874-
751623. Od r. 18811624 sa spomína ako osada v chotári obce Senné. Dnes tu stojí len niekoľko domov 
chalupárskeho rázu.

1619 Maksay, s. 512 
1620 Vass, s. 63
1621 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057. 
1622 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1623 Shvoy, s. 281
1624 Galcsik, s. 285
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Modrý Kameň

Najstaršie osídlenie

V severozápadnej časti mesta Modrý Kameň boli odhalené žiarové pohrebiská pilinskej a kyjatickej
kultúry, v polohe Pod Katovkou zasa tri otvorené osady a pohrebisko pilinskej kultúry1625.

Pôvod názvu

Dnešný názov je priamym prekladom historického maďarského názvu Kékkő. Hradné múry v 
určitých svetelných podmienkach mohli vyzerať ako modré alebo belasé, a podľa tohto javu asi 
hrad a neskôr aj mestečko dostali meno1626.

Písomná história

Čo sa stredovekých dejín týka, je nutné poznamenať, že hoci je výskyt názvu Keykkew a jeho 
variácii v listinách pomerne častý, o sídle v podhradí sa stredoveké listiny nezmieňujú. Prvé tri 
známe zápisy z obdobia 1278-13211627 spomínajú len existenciu hradu, z nich záznam z r. 1290 
konkretizuje aj hradné majetky, ktorými ale boli len lesy a vinice. Hrad samotný podľa metácie z r. 
1278 ležal v chotári vtedajších (Horných) Strhár. Od r. 1335 sa variácie názvu hradu objavujú 
výhradne ako prídomok predstaviteľov rodu Balaša, ktorí ich pravidelne používali zhruba do r. 
1390. Okrem niekoľkých výnimiek1628 sa po tomto roku u Balašovcov stretávame len s prídomkom 
Ďarmotský (de Gyarmath), neskôr už zväčša len s rodovým priezviskom. 

Aj samotný hrad sa v 15. storočí spomína len sporadicky – našli sme len dve zmienky z r. 1444-
461629, týkajúce sa sporu Balašovcov a prepoštstva v Šahách, a sťažnosť hornoplachtinských 
zemanov z r. 15041630, podľa ktorej František Balaša spolu s Benknom, Pavlom Golnapom, 
Martinom Dragušom, Michalom Matúšom a Bernardom Dendúrom, svojimi pešiakmi z hradu 
Kkew, zabral ich majetky, ako aj tamojšiu zemiansku kúriu.

Samozrejme, skorú existenciu malej osady v podhradí nemôžeme úplne vylúčiť, ale je prinajmenej 
zvláštne, že sa v listinách ani raz nespomína. Skôr sa zdá, že služobníctvo hradu sídlilo v susedných
Strhároch, ktoré tiež patrili Balašovcom. Zmienka o sídle absentuje aj v pomerne podrobnom 
portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 1549 (hoci je tu doložená existencia modrokamenského 
panstva Balašovcov), ako aj v osmanskom daňovom súpise z r. 1554, kde inak nechýba ani jedna z 
okolitých obce (Plachtince, Príbelce, oba Krtíše i obe Strháre). Všetky tieto indície naznačujú, že 
sídlo vzniklo až ku koncu 16. storočia, čo už môžeme doložiť aj prameňmi.

Márne by však bolo hľadať ho pod názvom Modrý Kameň – osada sa totiž sprvoti nazývala 
prozaicky Podhradie (Waralia, Warallia). Staršia historiografia (Bel, Vályi) tvrdí, že ju založila 
vojenská posádka hradu. V r. 15601631 sa Tomáš Plášťovský z Kosihovec sťažoval, že vojaci z 
posádky modrokamenského hradu dvakrát vtrhli do pivníc kňaza z Kosihoviec a ukradli sudy vína. 
Zachovali sa aj mená týchto vojakov: Peter Bečkey, Anton a Michal Šebík, Juraj Sabó, Štefan 

1625 MARKOVÁ, Dana. Bronzové predmety zo sídliska pilinskej kultúry vo Veľkom Krtíši. In Václav Furmánek a doba 
bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra, 2012, s. 251.

1626 Krajčovič, Lexika, In: KS, 5/2012, s. 288
1627 MNL OL DL 69195, 65720, 65733
1628 MNL OL DL 86355, 13922
1629 MNL OL DL 13806, 13980
1630 MNL OL DF 208951
1631 Palásthy II, s. 74, č. 83

153



Borbély, Ján Lipčenský, Juraj Šípoš, Juraj Naď, Barnabáš Sabó, Lukáš Bánfy, Juraj a Peter Súč, 
Gašpar Čislier a Peter Fekete.

V súpise z r. 15821632 sa uvádza ako majetok Žigmunda Balašu, ale zároveň poplatný osmanskému 
sandžaku so sídlom v Sečanoch. Zapísané sú aj mená predstaviteľov – richtárom bol Ján Gendúr, 
prísažnými Matej Šár, Ondrej Kačor a Tomáš Vlha. Poddaných potom uvádza doplnkový súpis1633 s 
pomerne unikátnymi priezviskami: Gašparic, Koreň, Farroga a Šantafy. V r. 16031634 boli tunajší 
poddaní povolaní k prácam na oprave hradného mosta. Ďalšie mená predstavuje súpis z r. 1615 - 
Bandúr (richtár), Šár, Ďurčok, Kolný, Vlha, Huta, Šanta, Jančo, Kačor a Faraga. Podhradská osada 
sa stala mestečkom v r. 1658, keď dostala právo trhu od cisára Leopolda II. Rozvíjať sa začali 
remeslá ako krajčírstvo a kožušníctvo, ktoré mali aj vlastné cechy. Charakter mestečka od 16. 
storočia určovali vinári, drobní obchodníci, roľníci a drevorubači. Od polovice 17. storočia sa tu 
spomína veľký gaštanový háj, vysadený okolo r. 1580.

V r. 16711635 bol pre tunajších obyvateľov vydaný zákaz využívať lesy a majetky vo V. Krtíši. 
Zaujímavými sú záznamy z r. 16851636, kedy stoličné orgány riešili sťažnosti na istých zločincov, 
pravdepodobne vojakov z M. Kameňa, pobývajúcich v Podhradí, ktorí páchali škody v širšom 
okolí. Stolica žiadala majiteľov hradu o zásah proti týmto záškodníkom, inak vraj dá celé Podhradie
vypáliť. V r. 1686-871637 sa riešil spor o mestské dane medzi Balašovcami a Novohradskou stolicou. 
V r. 16881638 malo mestečko Kékkőalja povinnosť dodať 10 pešiakov do protiosmanského vojska. Z 
r. 16891639 a 16971640 sa zachovali dva súpisy, kde sa vo vlastníctve Adama Balašu z 
modrokamenského hradu uvádza aj majetok v podhradí (portio sub-arcensis). Vtedajším 
predstaviteľom obce bol Ján Vlha, priezviská ďalších obyvateľov boli: Sklenár, Krajčí, Čalár, Šulík,
Koza, Trubač, Ťahák a Chladný.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, remeslami, vinohradníctvom a chovom oviec. V 2. 
polovici 19. storočia sa mesto stalo sídlom slúžnovského obvodu. Ešte v 1. polovici 20. storočia 
obyvatelia tkali plátno, šili súkenné odevné časti, a bola tu aj kožušnícka výroba. Počas trvania 
Slovenskej republiky rád tu bolo sídlo okresnej rady, od r. 1923 sídlo okresu. V r. 1929 navštívil 
mesto A. Hlinka, o rok neskôr i prezident T.G. Masaryk. V r. 1953 bola kvôli objavu uhoľných 
ložísk pod mestom vyhlásená stavebná uzávera (trvala do r. 1970), a dokonca padol aj návrh celé 
mesto vysťahovať. Sídlom rovnomenného okresu bolo do r. 1960.

1632 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
1633 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
1634 Oborni, NVJ 1005
1635 Jancsó, NVJ III 249
1636 Jancsó, NVJ III 704, 705, 719
1637 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 24, 113, 119, 327
1638 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 327
1639 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / b.
1640 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / c.
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Mortunteluky (zanik.)

Pôvod názvu

Azda podľa majiteľa, ktorý je ale neznámy. Jediný Mortun, spomínaný v blízkom okolí v zhruba 
rovnakom období (12831641), bol synom Petuša z Rudníka, zaniknutej osady pri Trenči (okr. LC).

Písomná história

Sídlo sa spomína len v jedinej listine z r. 13341642 ako majetok ostrihomského arcibiskupstva, 
susediaci so Zlievcami. Mohlo ísť o rovnaký majetok, ktorý sa ako Zalathna v rukách 
arcibiskupstva spomína už v r. 12651643, keďže tento sa už neskôr nespomína, a samotnú Slatinku 
vlastnila svetská šľachta. V takom prípade by sme mohli predpokladať jeho polohu kdesi medzi 
dnešnými V. Zlievcami a Slatinkou, azda v okolí osady Ružina.

1641 MNL OL DL 65717
1642 MNL OL DF 248596
1643 MNL OL DF 248299
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Muľa

Najstaršie osídlenie

Väčšina archeologických nálezov pochádza z okolia osady Hámor. Najstaršie z nich naznačujú 
neolitické osídlenie, neskôr tu bola osada ľudu popolnicových polí, sídlisko pilinskej kultúry, ako aj
zaniknutá dedina z neskorého stredoveku1644.

Pôvod názvu

Podľa starších1645, ale aj novších1646 jazykovedných výkladov by názov mal pochádzať zo 
slovenského archaického slova múľ vo význame bahno, kal, čo je vzhľadom na polohu v 
záplavovom území rieky Ipeľ reálna možnosť.

Písomná história

Vzhľadom k faktu, že v Novohrade existovali hneď dve rovnomenné obce s názvom Mulyad (tou 
druhou je Muľka, dnes časť Trebeľoviec, okr. LC), ktoré nielenže sú od seba vzdialené necelých 20 
kilometrov, ale navyše vznikli alebo sa spomínajú zhruba v rovnakej dobe, je veľmi zložité rozlíšiť 
ich v stredovekých listinách. Naviac, prevažná väčšina záznamov len v stručnosti uvádza mená 
zástupcov rodu de Mulyad, a nie samotné sídla, pričom nedokážeme s istotou určiť, odkiaľ tento rod
pochádzal.

Informáciu z Vlastivedného slovníka obcí o vzniku obce v 13. storočí listinami doložiť nevieme. 
Prvým menom, ktoré by sa mohlo vzťahovať k tomuto sídlu, je Dominik de Mulyad, vystupujúci v 
listinách z r. 13751647 a 13761648. V tej prvej sa spomína len na rube listiny ako jej adresát, v tej 
druhej je vysvetlené, že bol advokátom Juraja, syna Petra z M. Kameňa1649. V r. 14071650 sa opäť len 
na rube listiny spomína Ján, syn Tomáša de Mulugh. Tento záznam má však priveľa otáznikov 
(skomolený názov, chýbajúce prepojenie na iného známeho člena rodu) – isté je len, že tento Ján 
participoval v ďalšom spore Balašovcov, takže je tu možné príbuzenstvo so spomínaným 
Dominikom. V r. 14131651 sa v testamente Ladislava zo Sečian spomína zlato, zverené Matejovi de 
Mulyad, ktoré sa má použiť na výrobu kalicha.

V listine z r. 14171652 sa už stretávame so sídlom Malyad, ktoré od zemanov z rodu de Sebes 
(Podhradík alebo Nižná Šebastová, okr. PO) výmenou za Martonházu (neznáma lokalita v Šariši) 
získal Ján de Zelew (Zlievský). Lokalita je tu jednoznačne identifikovaná ako sídlo v Novohrade1653,
a do sféry záujmu zlievskej šľachty mohla skôr spadať Muľa ako Muľka. Túto listinu preto môžeme

1644 Beljak, Poiplie, s. 48-51
1645 Stanislav, SJvS II, s. 303
1646 Krajčovič, Lexika, In: KS, 1/2013, s. 28-29
1647 MNL OL DL 65786
1648 MNL OL DL 65789
1649 Je potrebné spomenúť, že v poznámkovom aparáte k prvej listine, ktorý sa nachádza v archíve MNL, bádateľ 

jednoznačne stotožnil Dominikov prídomok s tunajším sídlom Muľa (doslovne spomína Muľu s minerálnym 
prameňom).

1650 MNL OL DL 65841
1651 MNL OL DF 266765
1652 MNL OL DL 43352
1653 V tomto zmysle je zaujímavé zistenie, že zástupcovia rodu de Sebes mali vlastniť rovnomenný majetok aj v 

Šarišskej stolici, ktorý podľa Uličného z listín mizne práve zhruba v dobe tohto predaja. Uličný však túto listinu 
nespomína, a vôbec neuvádza a neidentifikuje ani spomenuté sídlo Martonháza. ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny 
osídlenia Šariša. Košice, 1990, s. 207
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s veľkou pravdepodobnosťou pokladať za prvú písomnú zmienku o samotnej obci1654. V r. 14601655 
sa po prvýkrát spomína meno Salatiela z Mule, ktorého na základe ďalších záznamov môžeme s 
istotou stotožniť s týmto sídlom. Už v tejto listine sa uvádza ako jeden zo spriaznených zemanov, 
ktorým Ladislav zo Sečian chcel prenechať isté majetky – v prípade Salatiela išlo pravdepodobne o 
susedný Rároš. V r. 14691656 sa Salatiel spomína ako sused pri štatúcii susedných Bušiniec, jeho 
potomkovia zasa v r. 15051657 pri výmene majetku v Čongrádskej stolici, odkiaľ pochádzala ich 
matka Alžbeta1658.

Viac jednoznačných záznamov o sídle máme z pomoháčskeho obdobia. V zápisoch z r. 1540-411659 
dostali časť Mule a iné majetky od kráľa jeho sekretár Pavol Bornemisa a dvorský sudca Michal 
Mutnoky. Dôležitý je predovšetkým dôvod darovania – dovtedajší majiteľ, František Salatiel de 
Mwlyad, totiž zomrel bez dedičov, čím sa majetok vrátil do kráľovských rúk. Nejde síce o vyššie 
spomínaného Salatiela, ale mohlo ísť o vnuka, ktorý prevzal významné rodové meno. V každom 
prípade ním končí história miestneho zemianskeho rodu.

V r. 16491660 sa sídlo uvádza ako majetok Šóšovcov z Poltára, ktorí v tej dobe vlastnili aj susedný 
Rároš. V urbári divínskeho panstva z r. 16601661 sa v krátkej poznámke (ktorá mimochodom 
spomína miestne mýtne miesto) po prvýkrát objavuje názov Raros Mulyád, ktorý obe vyššie 
uvedené sídla konečne jednoznačne odlíšil, a ktorý ako oficiálny názov obce slúžil až do vzniku 1. 
ČSR. V r. 16611662 vdova po Štefanovi Šóšovi odkázala svoje tunajšie majetky Gabrielovi Gécymu, 
zemanovi z Hronseka, čo bolo potvrdené aj o rok neskôr1663. V r. 16701664 sa spomína spor o 
chotárnu hranicu medzi Muľou a D. Strehovou, pričom majetky na muľadskej strane boli vo 
vlastníctve Žigmunda Kanižaya. Podľa všetkého šlo o dlhotrvajúci spor, pretože jeho pokračovanie 
sa prejednávalo aj na kongregáciách v r. 1686-881665. V daňovom súpise z r. 17231666 už bol súčasťou
Mule aj Rároš, a majetky v oboch boli skonfiškované Žigmundovi Gécymu.

Matej Bel uvádza vlastníctvo rodu Tereky, a spomína údolie Ipľa so strmými kopcami na oboch 
stranách. Mnoho zaujímavých detailov je spomenutých v písomnom operáte k prvému vojenskému 
mapovaniu. Vymenúvajú sa tu zemianske kúrie, dva mosty – kamenný pri mlyne a drevený cez 
Kakatku pri Hámri, výnimočné dobrá cesta zo sypaného kameňa (tzv. chaussee) medzi Rárošom a 
Kakatkou, a výborná vyhliadka na celé údolie z kopca nad vinicami. Vályi uvádza majetky rodov 
Baroš a Gál, Mocsáry pridáva pekné zemianske kúrie a dva pramene minerálnej vody. Borovszky 
už spomína aj kúpele, unikátny nový kostol, a bývalé huty na železo a striebro, ktoré boli v časti 
Hámor (čo dokladá aj jej názov, z nem. Eisenhamer). Tunajší kamenný most podľa neho postavili 
už Turci, a v r. 1907 bol vymenený za železný.

1654 K Muľke sme našli prvú jednoznačnú zmienku z r. 1410 (DL 67296), kedy tu mal majetok Michal z Kalinova (de 
Kalno).

1655 MNL OL DL 15440
1656 MNL OL DL 16805
1657 MNL OL DF 206796, s. 175
1658 MNL OL DL 45241
1659 MNL OL A 57 - 02 - Szám nélkül, A 57 - 02 - 0018, A 57 - 02 - 0042
1660 MNL OL A 57 - 10 - 0192
1661 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1662 MNL OL A 57 - 10 - 0403 / a
1663 MNL OL A 57 - 10 - 0403
1664 Jancsó, NVJ III 106
1665 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 132, 159, 504
1666 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 36. - No. 30.
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Mykouhaza (zanik.)

Pôvod názvu

Sídlo pomenované podľa najstaršieho známeho majiteľa (pozri ďalej).

Písomná história

Ako prvú písomnú zmienku o sídle uvádza Györffy listinu z r. 12721667, v ktorej sa síce vyslovene 
nespomína jej názov, avšak hovorí sa jednom popluží pôdy na východ od rieky Kyurtus (Krtíš), 
ktorú rodina šľachtica Mika z Becske (v maď. časti Novohradu) predala komesovi Petrovi, predkovi
rodu Balaša. Dá sa predpokladať, že sídlo bolo pomenovaná po tomto Mikovi, a nie po známejšom 
rovnomennom otcovi komesa Petra.

S názvom Michohaza sa stretávame až v r. 13231668, kde sa hovorí dokonca o dvoch rovnomenných 
sídlach, pričom to druhé sa pre potreby rozlišovania označuje aj ako Dubzighaza. Šľachta z Becske 
sa sťažoval kráľovi, že obe nimi vlastnené sídla boli násilne zabraté komesom Dubčekom (Dubzyg) 
a jeho bratmi, ktorí tiež fyzicky napádali ich príbuzných. Kráľ dal prešetriť situáciu, opraviť 
poškodené hraničné body, a ešte v tomže roku1669 vydal listinu potvrdzujúcu nárok šľachty z Becske 
na dedičné užívanie oboch majetkov. Už v r. 13341670 však tento rod svoje majetky Seel (Želovce) a 
Mykouhaza predal inému komesovi Petrovi, synovi Bitera, taktiež z rodu Balaša, ktorý tak tento 
majetok scelil a zaradil do svojho modrokamenského panstva.

Toto je aj posledná známa zmienka o sídle, ktorého pôvodnú polohu a ďalší osud nepoznáme. 
Dvakrát sa v listinách spomína, že ležalo na východ od rieky Krtíš, a Györffy ho situuje na 
severovýchod od Želoviec. Keďže v tej dobe už existovali aj Dvorčany a Sklabiná, muselo sa 
nachádzať kdesi v trojuholníku medzi týmito obcami.

1667 MNL OL DL 65708
1668 MNL OL DL 40426
1669 MNL OL DL 40434
1670 MNL OL DL 65746
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Naghmezew (zanik.)

Pôvod názvu

Jednoduchý názov vo význame veľké pole.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 14111671, a obsahuje sťažnosť zemana z K. Kosíh na šľachticov
zo Sečan, ktorých poddaní z Leklinca mali neprávom zabrať majetok Nagmezew, „podľa starého 
práva“ patriaci ku K. Kosihám. V nasledujúcom roku1672 bola vykonaná reambulácia hraníc, kde sa 
dozvedáme, že tento majetok susedil s K. Kosihami, Leklincom a Trebušovcami. Podľa všetkého to 
nestačilo, lebo rovnaký problém sa objavil aj v r. 14181673, a vyžadoval ďalšie upresnenie chotárnej 
hranice. V r. 14231674 sa ešte spomína pri spore o vyrovnanie súdnych trov medzi zemanmi z K. 
Kosíh, ktorí si ho o dva roky neskôr rozdelili. Ďalší záznam je až z r. 14621675, kedy Juraj z K. Kosíh
protestoval proti tomu, že jeho brat Benedikt si rodové majetky, vrátane tohto, zabral pre seba. V r. 
14781676 sa spomína ako hraničný majetok Ďurkoviec pri sťažnosti tamojších zemanov proti 
zemanom z Dolných Sečan.

Pokiaľ ide o lokalizáciu, do úvahy pripadá aj toponymum Veľká lúka – ide o úbočie pahorkatiny na 
východ od cesty z Ďurkoviec do Trebušoviec. Pravdepodobnejšie je však iné toponymum – Veľké 
diely na východ od Leklinca, ktoré zodpovedá údajom z oboch spomínaných reambulácii. Ani na 
jednej z máp vojenského mapovania sa však v tejto oblasti žiadne stavby neobjavujú, a tak nie je 
jasné, či vôbec šlo o sídlo, ako ho uvádza Bakács, alebo len o hospodársku parcelu, patriacu do 
chotára niektorej z okolitých obcí.

1671 MNL OL DF 274415, 274417
1672 MNL OL DF 274417
1673 MNL OL DL 506
1674 MNL OL DF 205853
1675 MNL OL DL 15791
1676 MNL OL DF 205240
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Nenince

Pôvod názvu

Podľa informácií z obecnej stránky je prvý písomný záznam o obci v tzv. Cividalskom evanjeliári z 
9. storočia, v ktorom sa objavuje slovo prenenon, čo údajne znamenalo “pre Nenince”. J. 
Stanislav1677, od ktorého je táto domnienka prevzatá, však uvádza len toľko, že názov obce mohol 
pochádzať zo slovanského osobného mena Něna, ktoré však so záznamom v evanjeliári asi nemalo 
nič spoločné. Úplne inú teóriu ponúka R. Krajčovič, podľa ktorého ide o názov z latinsko-rímskeho 
podstatného mena nenia s významom pohrebná, smútočná pieseň ako súčasť obradov nad 
hrobom1678.

Písomná história

Obec je preukázateľne staršia, ako dokladá jej prvý písomný záznam z r. 11351679. Pri vymenúvaní 
novonadobudnutých majetkov kláštora v Bzovíku sa uvádza: „Po piate, prédium v dedine Nenince, 
ktoré komesovi Lampertovi daroval knieža Álmoš, pretože jeho majiteľ Prodsa zomrel bez dediča“. 
Álmoš z rodu Arpádovcov stál na čele Nitrianskeho kniežatstva v r. 1095-1108, čo je aj časové 
obdobie, kedy sa musela pôvodná donácia Lampertovi, zakladateľovi horeuvedeného kláštora, 
uskutočniť. A hoci sa v listine hovorí o extraviláne obce (spomenuté prédium bolo podľa Györffyho
na území dnešnej Op. N. Vsi či Bátorovej), je zrejmé, že najneskôr pred r. 1108 už Nenince 
existovali ako rozvinutá dedina, z ktorej sa pravdepodobne vyvinuli neskoršie Kostolné Nenince.

Ďalšia písomná zmienka je až z r. 12431680, kedy kráľ za verné služby daroval majetok Nene, 
predtým patriaci komitátnemu hradu Hont, spolu s ďalšími majetkami šľachticom menami Dona, 
Vacik, Dubák a Tiba. Keďže šlo o majetok, ktorý oddávna patril kráľovi, je zrejmé, že ide o iné 
sídlo ako v prvej písomnej zmienke. V r. 12771681 sa pri metácii Záhoriec spomínajú na západnej 
hranici majetky bzovíckeho kláštora (Opatovce), šľachtica Poznana z Čalomije, a istého Bátora z 
Neniniec (Batur de Nene), ktorý bol synom Vacika. Niekedy koncom 13. st.1682 započal spor o tri a 
pol poplužia pôdy na dolnom konci neninského chotára medzi Poznanom z Čalomije a Demetrom, 
synom Dubáka, a tento sporný majetok sa neskôr vyvinul v Bátorovú. V r. 12981683 sa spomína kňaz
Dominik z Neniniec, čo je aj doklad existencie tunajšieho kostola.

Ďalšia história obce je spätá s potomkami Dubákovych synov Demetra a Luku, z ktorých vzišli dve 
vetvy šľachtických, neskôr zemianskych rodov z Neniniec, ktoré túto oblasť fakticky ovládali až do 
18.-19. storočia. V r. 13371684 sa synovia Demetra a Luku dohodli na rozdelení spoločných 
majetkov. V prípade Neniniec šlo hlavne o extravilán na východ od sídla Eghasasfolu (Kostolná 
Ves), ktorého vlastník sa v listine nespomína. Na potoku Blezna (dnes Čebovský potok) sa uvádzajú
aj dve miesta, vhodné na stavbu mlyna. Severná polovica rozdeleného majetku pripadla Lukovcom,
a z nej sa vyvinulo jadro dnešných Neniniec, južná časť pripadla Dačovcom, a bola známa ako 
Dolné Nenince, neskôr aj Dačove Nenince či Dačovce (Dachofalwa).

1677 Stanislav, SjvS I, s. 85, 300
1678 Krajčovič, Kroniky, s.28
1679 MNL OL DL 5775
1680 MNL OL DL 43156
1681 MNL OL DL 65712
1682 MNL OL DL 69291
1683 MNL OL DF 248872
1684 MNL OL DL 69382, 70126
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Vlastnícke vzťahy komplikuje listina z r. 13401685, kde istý Čuran, syn Mateja, daroval svoj majetok 
Nenye svojej dcére Kate, manželke zemana zo sídla Čechy. Podľa dostupných prameňov tento 
Čuran nepatril medzi potomkov Dubáka, a v tom prípade šlo o doteraz nespomenutú časť Neniniec 
(do úvahy pripadajú Horné Nenince, Šuľka či Čenke). Majetok Nene sa spomína aj v r. 13511686 pri 
metácii chotára Obeckova, ako Neney aj v r. 13581687 pri predaji Opatoviec (Op. N. Ves) medzi 
zástupcami zemanov z Kolár a Čalomije.

V druhej polovici 14. storočia sa už jednotlivé sídla začínajú diferencovať aj názvami. V r. 13661688 
získali majetok Ffalkwsnyenye synovia Benedikta Ďureša z Kostolných Neniniec (Eghazanyenye), 
pričom sa ako poverenec spomína Mikuláš Šuľok z Horných Neniniec (Ffelseunyenye). Pri delení 
majetku z r. 13691689 sa strany dohodli aj na stavbe mlyna; ktorý už v r. 13721690 stál na polovici 
majetku Horné Nenince, ktorú získal Lukov syn Mikuláš. Výrazná zmena vo vlastníckych 
pomeroch nastala v r. 13761691, kedy ako kompenzáciu za účasť na vražde tohože Mikuláša musel 
Mikuláš Dačo pozostalým prepustiť svoj dedičský podiel z majetku Dachownenye. Na tomto čine 
sa podieľala aj rodina spomenutého Ďureša, ktorých sluhu zasa v r. 13811692 dali zabiť Lukov syn 
Pavol. Spor sa pravdepodobne stupňoval, až to napokon Ďurešovi synovia a Pavlov syn Ladislav s 
násilím prehnali, a za ďalšie činy boli odsúdení k strate svojich majetkov, avšak v r. 13881693 dostali 
kráľovskú milosť.

V r. 13931694 sa uvádza sťažnosť zemana z Kosihoviec na veľkú skupinu iných zemanov a ich 
poddaných, ktorí rabovali a páchali násilnosti na jeho majetku. Medzi nimi sa uvádzajú aj mená 
poddaných Lukovcov z Neniniec: Ondrej Čibák, Martin Fekete, Ján Veľký, Ondrej Tivadar, Ondrej 
Vak, Mikuláš Vaz a Lešták, syn Valentína. V r. 14051695 žiadal Ján Ďureš ako krvnú daň za zabitie 
svojho sluhu podiely Pavlovych synov v Dolných a Lukovych Neninciach (Lwkanyenye). V r. 
14261696 sa po prvýkrát stretávame aj s názvom Solganyene, ktorý bol azda alternatívnym názvom 
Horných Neniniec, a dal základ dnešnej osade Šuľka. Ďalší nový názov – Dachoffalwa alio nomine 
Nyenye – sa objavuje v r. 14271697, kedy zeman z Čiech a Demeter Šuľok z iných Neniniec, spolu s 
poddaným Mikulášom Vančekom, spôsobili škody na majetkoch Lukovcov.

V r. 14551698 Ján Luka odohnal ošípané šahanského konventu z Plachtiniec do Neniniec, a tam 
väčšinu z nich zabil alebo skaličil. Zaujímavú informáciu obsahuje listina z r. 14561699, podľa ktorej 
bol Mikuláš Luka kastelánom hradu Pâncota v dnešnom Rumunsku, a bol aj bohatým mužom, 
pretože zálohou za Vidinú (okr. LC) požičal šľachticovi z Lučenca rovných 1000 florénov. V r. 1460
dal Štefan Dačo Tomášovi Lukovi do zálohu usadlosť s poddaným Matejom Kotom, polovicu 
mlyna v Neninciach, ako aj polia a vinice v H. Neninciach. V r. 14641700 dal Lukovcom do zálohu 4 
opustené tunajšie usadlosti Daniel Kanto z Príbeliec.

1685 MNL OL DF 244320
1686 MNL OL DL 41161
1687 MNL OL DL 69402
1688 MNL OL DL 41689
1689 MNL OL DL 70128
1690 MNL OL DL 70129
1691 MNL OL DF 281827
1692 MNL OL DF 281830
1693 MNL OL DL 70130
1694 MNL OL DL 65820
1695 MNL OL DL 69292
1696 MNL OL DF 281877
1697 MNL OL DL 43704
1698 MNL OL DL 14923
1699 MNL OL DL 59468
1700 MNL OL DF 281916
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V r. 14681701 získali Lukovci od Dačovcov 6 poddanských usadlostí v sídle Dachonyenye. O rok 
neskôr1702 bol Mikuláš Luka už kastelánom hradu Holiša. V r. 14701703 sa spomína spor okolo 
poddaného Valentína Tykala. V r. 14711704 dal Matej Luka do svoje majetky, vrátane podielu v 
Neninciach, do zálohu zemanovi z rodu de Beyl za 300 florénov. Tú asi vyplatil, lebo hneď v 
ďalšom roku dal tie isté majetky do zálohu akémusi holičovi Matejovi. V r. 14761705 Lukovci uniesli
istého plachtinského poddaného na svoj majetok. Lukovci mali kontakty aj s najvyššou šľachtou, čo
dokazuje listina z r. 14771706, v ktorej sa Juraj Luka spomína ako familiár Imricha Zápoľského, 
pričom mu kráľ potvrdil vlastníctvo majetkov Nenince, Plachtince, Kleňany, a častí majetkov 
Šútovce (okr. PD) a Kozárd (v maď. časti Novohradu).

V r. 14911707 sa Juraj Luka spomína ako hontiansky podžupan. V r. 14931708 sa Ladislav de Beel s 
podporou Lukovcov snažil násilne získať tunajšie majetky Tomáša Kozárdyho. V r. 15021709 tu 
Matej Luka prikúpil pôdu pre rozšírenie svojej kúrie, pričom sa tu spomína aj poddaný Peter Očko.
Ďalšie majetkové vysporiadanie medzi Lukovcami a ich príbuzným Tomášom Kozárdym sa 
spomína v listine z r. 15041710, kde sa uvádza dokopy 15 poddanských usadlostí a miestne názvy 
Thelegbelyfewld a Naghreth. V r. 15061711 potvrdil Ladislav Luka v prítomnosti stoličného slúžneho 
Juraja Dača de Dachofalwa predaj polovice klčoviska Thopolrethe pri Chenkepathaku svojmu 
bratovi Matejovi. 

V r. 15211712 dal Tomáš Kozárdy 3 tunajšie usadlosti s poddanými Tomášom Despotom a Petrom 
Očkom do zálohu Pavlovi z Kolár, a niekedy neskôr1713 ich predal Michalovi Dúbravickému. 
Zaujímavou je listina z r. 15231714 – Ladislav Luka predal zemiansku kúriu, 3 poddanské usadlosti s 
poddanými Valentínom Šipošom, Ondrejom Križanom a Antonom Nemešom, ako aj časť mlyna na 
potoku Chenkewyze istému Jánovi de Zewlew, pričom sám sa spomína s prídomkom de Zalathnya 
(Slatina, okr. LV). Vdova po Albertovi Lukovi predala v r. 15241715 manželovu časť majetku 
Dachofalva zemanom z Plášťoviec.

Jedným z mála dostupných prameňov z obdobia osmanskej okupácie je portálny súpis Hontianskej 
stolice z r. 15491716, ktorý uvádza sídlo Lwkanyenye vo vlastníctve nešpecifikovaných zemianskych 
rodov. Ďalším prameňom je osmanský súpis pre budínsky sandžak z r. 15591717. V Lukovych 
Neninciach bolo 10 usadlostí, s priezviskami: Tót, Kiš, Luka, Naď, Križan, Disnód, Erdéš, Tarkó, 
Šát, Zombor, Baton a Bačó. Nenince aj naďalej vlastnili potomkovia Lukovcov, neskôr čiastočne aj 
Blaškovičovci a Majtényovci, ktorí tu mali sídlo obrovského veľkostatku, siahajúceho od Príbeliec
až po Koláre a Čalomiju. V druhej pol. 19. stor. tu zaznamenalo vzostup najmä ovocinárstvo.

1701 MNL OL DF 281918
1702 MNL OL DL 16805
1703 MNL OL DF 249333
1704 MNL OL DL 70140
1705 MNL OL DL 17894
1706 MNL OL DL 70137
1707 MNL OL DL 19765
1708 MNL OL DL 46242
1709 MNL OL DL 70139
1710 MNL OL DL 70142
1711 MNL OL DL 70143
1712 MNL OL DL 25623
1713 MNL OL DL 69634
1714 MNL OL DL 70144
1715 Palásthy I, s. 457, č. 315
1716 Maksay, s. 372, 375
1717 Káldy, s. 243-244.
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Nová Ves (pri Leseniciach) (zlúč.)

Pôvod názvu

Pomenovanie naznačuje, že šlo o sídlo hostí, teda prisťahovalcov cudzieho pôvodu, hoci ich etnickú
príslušnosť v tomto prípade určiť nedokážeme. (pozri aj nasledujúce heslo)

Písomná história

Až do r. 1902 na mieste dnešnej Op. N. Vsi existovali dve samostatné obce – Opatovce a Nová Ves. 
Staršou z nich sú Opatovce, ktoré pravdepodobne vznikli už v 12. storočí, pokým Nová Ves vznikla 
asi až začiatkom 14. storočia. Vzhľadom na generický názov je tiež veľmi ťažké určiť, kedy k 
založeniu sídla došlo1718. Za prvú zmienku o tomto sídle môžeme považovať listinu z r. 13581719, v 
ktorej sa Wyfalw uvádza ako hraničný majetok časti Opatoviec, ktoré zeman z Kolár predal 
Štefanovi z Čalomije. Bakács v r. 13861720 spomína Novú Ves ako majetok šľachty zo Sečan, avšak 
aj tento záznam je sporný. V r. 13941721 mal Juraj Balaša neoprávnene zabrať 50 jutár pôdy z 
majetku v Novej Vsi, ktorý patril Petrovi z Leseníc, a pripojiť ich k svojmu majetku v Iliašove. 

V r. 14111722 sa spomína Nová Ves, ktorá mala patriť zemanom z Leseníc, hoci ešte v tomže roku1723 
malo bzovícke prepoštstvo predať Kolárskym majetok nazvaný Apathy alionomine Wyfalu. V r. 
14261724 mali neninskí zemania prepadnúť a zbiť poddaného z Opatoviec Mikuláša Veľkého, 
zvaného aj Četko, a tiež jeho sluhu Ondreja, a možno by ich aj zabili, keby sa neukryli u poddaného
z Novej Vsi menom Ján Pošega. Posledná známa predmoháčska zmienka pochádza z r. 14941725, 
kedy Mikuláš z Leseníc vyplatil nároky vdovy po svojom bratovi Jánovi na tento a ďalšie rodové 
majetky.

Ďalším dostupným prameňom je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 15491726, kde sa obe obce – 
Apathy aj Wyffalw - uvádzajú ako vlastníctvo rôznych nešpecifikovaných zemanov. V r. 15711727 dali
dcéry Alberta Čaka z Leseníc svoje majetky do zálohu Benediktovi z Kosihoviec. Nová Ves sa v r. 
16621728 dostala do rúk Juraja Ilešházyho, kráľovského stolníka a trenčiansko-liptovského župana. 
Pod spoločným názvom Apáthi-Gyarmatuyfalu sa obe susediace obce spomínajú v donačnej listine 
z r. 17241729, ktorou tu majetky získali Madáčovci z D. Strehovej. Vályi v Novej Vsi spomína 
majetky rodov Blaškovič a Česnák.

1718 Problém s určením majú aj odborníci – z listín, ktoré uvádza Bakács, môžeme ako nesprávne vylúčiť hneď prvých 5,
datovaných do obdobia 1323-1348, ktoré sa týkajú „nových vsí“ v susedných stoliciach Novohrad, Pešť a Tekov. 
Jedinú, ale taktiež chybnú zmienku uvádza aj G. Györffy (pozri nasledujúce heslo)

1719 MNL OL DL 69402
1720 MNL OL DF 266400
1721 MNL OL DL 65822
1722 MNL OL DL 69367
1723 MNL OL DF 281981
1724 MNL OL DL 69434, 69435
1725 MNL OL DL 57027
1726 Maksay, s. 378
1727 Palásthy II, s. 125, č. 141; s. 127, č. 144.
1728 MNL OL A 57 - 10 - 0394
1729 MNL OL A 57 - 34 - 0261
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Nová Ves (pri Sklabinej)

Pôvod názvu

Veľkým problémom pri skúmaní najstaršej histórie akejkoľvek obce, ktorá je pomenovaná variáciou
názvu „nová ves“, je práve jej generický názov. Po odchode Tatárov v r. 1242 bolo nutné obnovovať
či nanovo kolonizovať úplne zničené časti krajiny, a pravdepodobne sa najskôr začínalo s obnovou 
väčšiny predtým existujúcich sídiel, časom však novým kolonistom priestory obnovených starých 
sídiel prestávali stačiť, a tak si v blízkosti zakladali nové osady, jednoducho nazvané „nová ves“. 
Proces kolonizácie bol dlhodobý, a zdá sa, že najviac takto pomenovaných dedín vzniklo až v prvej 
polovici 14. storočia, kedy boli pomery za vlády Karola Róberta najpriaznivejšie. 

V Györffyho monografii sa na území Novohradu spomínajú hneď 3 takto pomenované sídla – jedno
zaniknuté pri Sipeku v maďarskej časti regiónu, ďalšie zaniknuté pri Lučenci (medzi miestnymi 
časťami Fabiánka a Mikušovce), a jedno zachované pod dnešným názvom Ságújfalu (tiež v 
Maďarsku), všetky tri s prvou písomnou zmienkou z obdobia 1300-1335.

Písomná história

G. Györffy na území Hontu uvádza len jedno takéto sídlo, ktorým by mala byť Nová Ves, dnes 
súčasť Opatovskej Novej Vsi, s prvou zmienkou z r. 13231730. A práve o tejto listine je nutné sa 
zmieniť podrobnejšie. Vymenúvajú sa v nej osady v Poiplí, patriace do komitátov Hont a Novohrad,
ktoré magister Donč vymenil s majiteľmi modrokamenského hradu za majetky na Považí a Liptove.
Obe zmluvné strany patrili do rodu, z ktorého sa neskôr vyvinuli Balašovci, ktorých vlastníctvo 
novohradskej Novej Vsi je doložené aj neskôr. Na druhej strane územie Opatovskej Novej Vsi sa 
ako súčasť modrokamenského panstva (ktorého západná hranica v tomto úseku takmer presne 
kopírovala hranice medzi stolicami) nespomína v žiadnom neskoršom zázname1731.

Tieto závery nám dovoľujú predpokladať, že prvá písomná zmienka o tejto Novej Vsi pochádza už 
z r. 1323, čo korešponduje s náznakom, uvedeným vo Vlastivednom slovníku obcí (VSO). Tento 
predpoklad je dôležitý predovšetkým preto, že z nasledujúcich storočí máme až do bitky pri Moháči
prakticky len jedinú ďalšiu nespochybniteľnú zmienku, a to až z r. 1512. Znamená to však len 
toľko, že Nová Ves bola sídlom okrajového významu, naviac dlhodobo v držbe jedného rodu, a tak 
nebol dôvod ani príležitosť ju v listinách spomínať. Takéto väčšie biele miesta v histórii sú síce pre 
obce v nami skúmanom regióne netypické, ale v rámci celoslovenskej či celouhorskej historiografie
nejde o žiadnu raritu.

Pretrvávajúce vlastníctvo rodu Balaša nám umožňuje vylúčiť spojitosť s istým Benediktom de 
Wyfalw, ostrihomským kanonikom, ktorý sa v listinách, súvisiacich s Balašovcami, spomína v 
období 1464-66. Čo sa týka záznamu z r. 14731732, ktorý VSO uvádza ako prvú písomnú zmienku 
(prebraté od Borovszkého), tu uvedené sídlo Wyfalw patrilo k majetkom šľachty z Lučenca, takže 
ide opäť o inú „novú ves“. Zostáva tak už len vyššie spomenutý záznam z r. 15121733, ktorý 
pojednáva o majetkovom spore medzi Františkom Balašom, jeho nevlastnou matkou, a vdovou po 
nevlastnom bratovi, pričom Nová Ves a susedná Sklabiná napokon pripadli Františkovi. 

1730 MNL OL DL 65737
1731 Naviac, Györffy sa nepriamo opravil v štvrtom, neskoršie vydanom dieli svojej monografie, kde pri hesle o 

zaniknutom sídle villa Iacobi, ktoré je v tejto listine z r. 1323 tiež spomínané, uvádza jeho predpokladanú polohu 
kdesi medzi Novou Vsou (Kisújfalu) a Sklabinou, čo korešponduje s poradím, v akom sú tieto sídla v listine 
uvedené (Vyfolu, villa Iacobi, Sclabonia).

1732 MNL OL DL 36393
1733 MNL OL DL 66013
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Viac záznamov už máme z obdobia osmanskej okupácie. V r. 15491734 sa ako Wyffalw uvádza vo 
vlastníctve Jána Balašu zo Sklabinej. Už ako Kysuyfalu sa spomína v súpise z r. 15821735 – richtárom
bol istý Valentín Gál, zemepánom Žigmund Balaša, ale dane platila aj Turkom. Takmer rovnaký, o 
niečo doplnený súpis, datovaný do konca 16. storočia1736, uvádza aj mená poddaných – Gregor 
Kováč, Lukáš Fabián, Ján Váraly, Ondrej Vergel, Pavol Bereš a jeden nemenovaný pastier. V r. 
15971737 vydali malokrtíšski zemania zákaz vnikať na ich pozemky pre obyvateľov Obeckova a 
Novej Vsi. V r. 16011738 boli poddaní okolitých dedín pod hrozbou popravy prinútení k dodávkam 
palivového dreva pre pevnosť v Ďarmotách, v nasledujúcom roku1739 aj pre pevnosť v Sečanoch. 
Podľa súpisu z r. 16161740 tu malo majetky aj ostrihomské arcibiskupstvo. 

V r. 16541741 sa o Sklabinú, Olováry a Novú Ves sporila vdova po Imrichovi Balašovi so svojím 
synom, tiež Imrichom. Súpis z r. 16601742 uvádza 11 domácností a troch želiarov, s priezviskami ako
Bereš, Hrôza, Tót, Bergel, Lórinc, Sala či Konkoľ; o 11 rokov neskôr1743 tu však bolo len 7 
domácností, z toho 4 opustené. Podobné mená potvrdzuje aj súpis z r. 16811744 – richtárom bol Ján 
Tót, poddanské priezviská sú Konkoľ, Križan, Salaj, Bíreš či Hrôza. V r. 16841745 získali obec ako 
súčasť divínskych majetkov Zičyovci. V zápise z r. 16881746 je uvedená pod názvom 
Szklabonyaújfalu. Donáciou z r. 16891747 tu majetky získal rod Koháry. V tom istom roku1748 sa tu 
spomína aj majetok Magdalény Kubínyovej, vdovy po Jánovi Selénym. 

Na informácie skúpe sú novoveké monografie – Mocsáry spomína tunajší viničný vrch, Borovszky 
uvádza statok istého Štefana Literátyho, pričom ako názov obce používa maďarský novotvar 
Kürtösújfalu. VSO uvádza, že obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom 
(vinohrady vysadené po r. 1740).

1734 Maksay, s. 520
1735 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
1736 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1737 Oborni, NVJ 132
1738 Oborni, NVJ 615
1739 Oborni, NVJ 945
1740 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 041.
1741 Tóth, NVJ 1342
1742 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1743 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
1744 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
1745 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1746 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
1747 MNL OL A 57 - 20 - 0026
1748 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 622
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Obeckov

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda1749 vysvetľuje názov zo slovanského základu oběcati, prípadne osobného mena 
Oběcъkъ.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12571750, kedy sa pri metácii chotára Príbeliec ako sused 
spomína Felicián de Abihck. V r. 13331751 sa pri ďalšej metácii Príbeliec spomína cesta do 
Obeckova, v r. 13371752 pri metácii Neniniec zasa samotné sídlo Abechk. V r. 13501753 sa začal dlhý 
spor medzi zemanmi z Obeckova a Príbeliec, v ktorom šlo o stratu časti majetkov Obeckovských za
zločin falšovania kráľovskej listiny. Už v tejto listine sa dokladá existencia kostola sv. Jána 
Krstiteľa, a tiež mlyna. O rok neskôr1754 sa iný zeman z Obeckova dohodol na novej hranici s 
Mikulášom z Príbeliec. V r. 13541755 sa obvinenie z falšovania stiahlo, a sporné strany si majetky v 
Obeckove rozdelili. V r. 1357 sa riešil spor ohľadom nového mlyna, ktorý bral vodu tomu starému, 
a v r. 1367 výmenou za akési kone Mikuláš vrátil časť majetku Jánovi z Obeckova1756.

V r. 13761757 sa sídlo opäť spomína ako hraničné pri metácii majetku Dachownene. V r. 14161758 
Dačovci a Ďurešovci z Neniniec prepadli a zbili Mikuláša, za čo sa mu mali ospravedlniť v jeho 
kúrii v Obeckove. V období r. 1418-14201759 sa zemania z Obeckova sporili s Balašovcami o územie
zaniknutého sídla Zelche, ktoré podľa Obeckovských patrilo do ich chotára, a ktoré si napokon obe 
strany rozdelili. Zaujímavá je listina z r. 14351760 – veriaci z Obeckova, dovtedy patriaci pod 
sklabinský kostol sv. Mikuláša, si chceli založiť vlastnú farnosť a tak si vyvolili nového farára, ale 
keďže tak urobili bez vedomia ostrihomského arcibiskupstva, bolo im to pod hrozbou sankciami 
dodatočne zakázané. V r. 1435-391761 pokračoval spor medzi zemanmi z Obeckova a Príbeliec, 
pričom obeckovskí vyplatili zálohový dlh a dostali svoje majetky späť. 

V r. 14381762 vyplatil Benedikt z Obeckova časť dlhu za zálohovaných 8 usadlostí, o rok neskôr sa 
ohľadom tunajšej zálohovanej usadlosti vyrovnali zemania z Príbeliec a Ratkovskej Suchej. V r. 
14501763 Benedikt spolu so skupinou ďalších zemanov rabovali v D. Plachtinciach, kradli drevo a 
zbili istého mešťana, za čo boli odsúdení1764 k strate časti majetkov ako kompenzácii za škody. 
Rôzne spory medzi týmito stranami, vrátane zničených chotárnych hraníc, sa spomínajú aj v r. 
14541765, pričom sa z nich dozvedáme aj mená niekoľkých vtedajších miestnych poddaných: Tomáš 

1749 Stanislav, SjvS I, s. 300
1750 MNL OL DF 249092
1751 MNL OL DL 69214
1752 MNL OL DL 70126
1753 MNL OL DL 67564, 67569
1754 MNL OL DL 41161
1755 MNL OL DL 72328
1756 MNL OL DL 67569
1757 MNL OL DF 281827
1758 MNL OL DF 281865
1759 MNL OL DL 39164, 10929, 67555
1760 MNL OL DL 65876
1761 MNL OL DL 67564, 67569
1762 MNL OL DL 67569
1763 MNL OL DL 14432, 14441
1764 MNL OL DL 14432
1765 MNL OL DL 14862-14864
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Vaško, Jakubča, Sebastián Čert, Vavrinec Zala, Ondrej, Juraj a Martin Vašik, Tomáš Domonkoš, 
Juraj Dubčik, Martin Gal, iný Martin Hegedúš, Dominik a Valentín Hegedúšovci, Pavol Majoš, 
Ondrej Fodor, Sebastián Kerek a Michal Zomomy.

V r. 14591766 časť obeckovských majetkov zabral istý Ondrej z Temešváru, pričom Obeckovskí 
požadovali zákaz ich využívania. Juraj z Obeckova sa v r. 14631767 spomína už aj s prídomkom de 
Ipolkezy (Kosihy n. Ipľom). O rok neskôr1768 sa pripomína spor so šahanským prepoštstvom, v r. 
14651769 aj starý spor o obeckovskú farnosť – keďže sa listina s pôvodným rozhodnutím 
medzičasom stratila, Obeckov využil príležitosť a znova sa odtrhol od sklabinskej farnosti, čo im 
Ostrihom už tentokrát schválil. V r. 14731770 sa spomínajú Ján a Juraj Mokošovci, poddaní Petra z 
Obeckova, ktorí spôsobili škody v Príbelciach. V r. 14771771 bol kňaz Štefan z miestneho kostola 
jedným zo svedkov pri čítaní testamentu manželky Ladislava z Ďarmot. 

V r. 14861772 bol ukončený dlhý spor s príbelskými zemanmi, ktorí sa tu však už vôbec nespomínajú
– majetky tak pripadli dcéram Ondreja z Obeckova, ktoré si ich zaknihovali o rok neskôr1773 spolu s 
manželmi a synmi. V listine z r. 1494 sa pri reambulácii V. Krtíša spomínajú dokonca dve sídla – 
Dolný Obeckov (inferiori Ebeczk) a Kostolný Obeckov (Eghazas Ebeczke). V r. 15071774 sa spomína
Mikuláš, ktorý používal aj prídomok de Ipolkezy. V r. 1520 splatila dcéra Ondreja súdnu pokutu, a 
dostala späť dve tretiny tunajších majetkov, vrátane dvoch kúrii, späť, avšak posledná tretina bola v
rukách Mateja Abraháma z Obeckova, ktorý ju ani v r. 15251775 nevrátil. Po ďalšom spore v tomže 
roku1776 však tento majetok získal Mikuláš Turócy. 

Súpis z r. 15491777 pri hesle Ebeecz uvádza pomerne veľa majiteľov - Michal Palášty, Ladislav a 
Imrich Ebeckyovci, vdova po Matejovi Ebeckom, Gašpar Naď, Imrich Balaša, Ján Ivánčy a Ján 
Piry. V r. 15691778 žiadal Peter z Obeckova zákaz využívania tunajších majetkov Benediktom z 
Kosihoviec. V súpise z r. 15821779 patrila časť obce Jánovi Arnodovi, ale zároveň bola poplatná 
osmanskému sandžaku so sídlom v Sečanoch, pričom prísažným tu bol Matej Varga. Rod Ebecky 
bol mimoriadne aktívny aj počas osmanskej okupácie, veď napríklad vo viac ako tisícke záznamov 
zo stoličných kongregácii z obdobia 1597-1603 sa ich meno vyskytuje viac ako 80-krát, a to tak vo 
funkcií žalobcov, ako aj predstaviteľov stolice. Z r. 15971780 máme doložené mená poddaných 
Alberta a Ambróza Bertókovcov. V tomže roku1781 boli vydané zákazy pre tunajších obyvateľov 
vnikať na majetok Malý Krtíš, a to i napriek tomu, že oba čiastočne patrili Ebeckým. 

1766 MNL OL DL 67569
1767 MNL OL DL 15791
1768 MNL OL DL 15927
1769 MNL OL DL 65931
1770 MNL OL DF 249288
1771 MNL OL DL 65958
1772 MNL OL DL 67569
1773 MNL OL DL 19260
1774 MNL OL DL 69546
1775 MNL OL DL 67589
1776 MNL OL DF 244306
1777 Maksay, s. 503
1778 Palásthy II, s. 119, č. 135
1779 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
1780 Oborni, NVJ 33, 34, 99
1781 Oborni, NVJ 56, 132
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V r. 15981782 sa spomína obyvateľ Žigmund Hegedúš, v období 1598-16001783 viedli miestni 
zemania spor o majetky v M. Krtíši s rodom Sigety, v r. 16011784 sa Ebeckovci a Kirtéšyovci 
navzájom obviňovali z krádeží obilia, ovocia či vína. Jedno zo zasadnutí stoličnej kongregácie sa 
konalo v novembri 1601 v Obeckove, neskôr1785 sa tu spomína aj majetok s názvom Kisebeck. Z 
tohto roku1786 máme ešte niekoľko ďalších mien obyvateľov: Juraj Koči, Matej Varga, Ján Zala, 
Gašpar Sabó, Mikuláš Horvát a Ondrej Erdég. V tomže roku1787 boli poddaní okolitých dedín pod 
hrozbou popravy prinútení k dodávkam palivového dreva pre pevnosť v Ďarmotách, v 
nasledujúcom roku1788 aj pre pevnosť v Sečanoch. Na susedské spory mimoriadne bohatý bol r. 
16021789, pričom šlo zväčša o majetkové záležitosti ako využívanie lesa, odohnanie ošípaných atď. 

Mena niekoľkých poddaných zachytáva aj súpis modrokamenského panstva z r. 16051790, ktorý 
obsahuje priezviská: Cigáň, Hegedúš, Bartok, Peter, Koči a Kováč. Od r. 16531791 používajú 
zemania z Obeckova aj prídomok de Inanch. V r. 16561792 sa sporili s ostrihomským 
arcibiskupstvom o desiatky. V r. 16851793 Michal Inánčy-Ebecky zakázal poddaným zo susedstva 
vnikať na jeho majetky v Obeckove a M. Krtíši, v r. 16881794 sa zas sporil o miestnu kúriu s vdovou 
po Štefanovi Tihánym. Majetky Samuela Ebeckého pripadli v r. 17171795 kráľovskému audítorovi, v 
r. 1720-221796 ich vyženil zeman z rodu Radvány. V r. 17381797 dostal časti Obeckova a Kosíh n. 
Ipľom cisárskou donáciou Jozef Blaškovič, pretože pôvodný majiteľ Jozef Ebecky zomrel bez 
dediča.

Korabinsky spomína existenciu peknej kúrie a záhrady rodu Tihány. Mocsáry uvádza existenciu 
minerálneho prameňa, Borovszky zasa majetkové podiely rodov Čepčány, Kádár a Kály. Po 
vypuknutí maďarskej revolúcie (1848-49) do vojska narukovalo 7 miestnych obyvateľov. Po tom, 
čo sa v Obeckove usadila rodina Ruttkayovcov, sa na panských poliach pestovalo hlavne obilie, 
zelenina a tabak, ktorý sa stal výnosným artiklom. Chovali sa husi ovce, kone a dobytok. Časť 
obyvateľstva sa zaoberala debnárstvom. Z iniciatívy učiteľa Jána Holuba bola v r. 1918 postavená 
budova rímskokatolíckej školy, v ktorej sa po r. 1918 vyučovalo len v slovenskom jazyku. Za 1. 
ČSR tu bol veľkostatok Antona Balážyho. Viedenská arbitráž z r. 1938 stanovila, že podľa hranice, 
ktorou bol potok, ležali niektoré domy z miestnej časti Potočok v Maďarsku. Druhá svetová vojna 
sa dotkla najmä obyvateľov židovskej národnosti – rodín Ungárovcov a Weissovcov.

1782 Oborni, NVJ 231
1783 Oborni, NVJ 272, 330, 332, 390, 423, 458
1784 Oborni, NVJ 668, 672, 673, 676, 678, 720
1785 Oborni, NVJ 673
1786 Oborni, NVJ 662-667
1787 Oborni, NVJ 615
1788 Oborni, NVJ 945
1789 Oborni, NVJ 727, 738, 744, 776, 818, 819, 877, 902-904, 922, 959, 973
1790 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1791 Tóth, NVJ 1171
1792 Tóth, NVJ 1448
1793 Jancsó, NVJ III 670
1794 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 512
1795 MNL OL A 57 - 31 - 0495
1796 MNL OL A 57 - 33 - 0347, A 57 - 33 - 0347 / b
1797 MNL OL A 57 - 38 - 0066
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Olováry

Najstaršie osídlenie

Archeologické výskumy odkryli v chotári obce stopy osídlenia z doby kamennej, v strede obce aj 
stopy po osídlení z 10.-13. storočia1798.

Pôvod názvu

Čo sa týka pôvodu názvu obce, už Matej Bel spájal pôvodný názov Olwar s existenciou tunajšieho 
hradu (z maď. olsou war, alsó vár = dolný hrad). Tú nepriamo dokladajú aj údaje z najstaršej listiny
– jednak prítomnosť kráľovských zbrojnošov, ale aj toponymum Warpathaka (Hradný potok). A 
hoci existujú aj alternatívne teórie (Györffy uvádza aj možný vývin zo slov. uhljar), spojitosť s 
hradom alebo hrádkom, pravdepodobne vybudovaným po tatárskom vpáde, je celkom 
pravdepodobná. Zamlčaným “horným hradom” by potom mohol byť Modrý Kameň, s ktorého 
vlastníkmi je neskoršia história obce pevne a neodškriepiteľne spätá.

Písomná história

Publikácia k výročiu obce1799 uvádza dva nepriame záznamy o existencii obce ešte pred jej prvou 
overenou písomnou zmienkou. Kanonická vizitácia z r. 1731 má spomínať existenciu miestneho 
kostola už okolo r. 1076, čo by bol najstarší (hoci nepriamy) písomný doklad o osídlení územia 
okresu. Ďalšia kanonická vizitácia z r. 1818 vraj zapísala existenciu obce Alwar v r. 1245 – tieto 
záznamy sú však len sprostredkované, a nedokážeme ich overiť1800.

Prvá skutočná písomná zmienka o sídle pochádza z r. 12661801, kedy kráľ Bela IV. daroval polovicu 
zeme superior Olwar svojmu vernému služobníkovi Montusovi. Špecifické označenie “superior” 
(horný) naznačuje, že tu existovali dve rovnomenné sídla. Listina tiež uvádza, že až do tejto donácie
patril celý majetok kráľovským zbrojnošom (armigerorum… wulgariter fegwernuk), ktorým kráľ 
ponechal jeho druhú polovicu. Súčasťou donácie je aj podrobná metácia chotára, ktorá zaujme 
nezvyčajne vysokým počtom vodných tokov – je ich tu vymenovaných až 6 (Rakouch, Zabalaza, 
Lyzkouch, Warpathaka, Rumluthpatak a jeden bezmenný), ktoré však dnes už len ťažko môžeme 
lokalizovať.

V nasledujúcom období sa obe dediny Olováry (utramque villam Olwar) dostali do rúk komesa 
Petra z modrokamenského hradu. Podľa listiny z r. 12901802 obe sídla spolu s ďalšími majetkami 
jeho ovdovená manželka Alžbeta vymenila s novými majiteľmi Modrého Kameňa (Biter, Demeter, 
Miko) za majetky pri Šahách, medzi ktorými bol aj Olvár v Honte. V r. 12921803 ale Biter, aj so 
súhlasom brata Mika, daroval tento majetok, ktorý získal od Ondreja z Turca, za verné služby 
Dionýzovi, synovi Gurka, a jeho dvom synom Tomášovi a Mikulášovi. Pri metácii nového majetku 
sa ale uvádza aj (tretí?) Olwar, ktorý patril ostrihomskému arcibiskupstvu, čo naznačuje, že chotár 
tohto sídla sa majetkovo rozdrobil už pomerne skoro.

1798 Bialeková, Pramene II, s. 152-153.
1799 BENKOCSOVÁ, Irma. Olováry 1245-1995: 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Olováry, 1995, s. 4-5.
1800 Aspoň druhý údaj môžeme vyvrátiť – listina kráľa Belu IV. z r. 1245 (MNL OL DL 287) sa vzťahuje na majetok 

Oluar v Hontianskom komitáte (dnes Olvár, osada juhovýchodne od Plášťoviec, okr. LV), čo bezpečne dokladá tam 
uvádzaná metácia.

1801 MNL OL DL 65702
1802 MNL OL DL 65720
1803 MNL OL DL 84677
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Ďalšia história obce je doložená len sporadicky, keďže od konca 13. storočia až do bitky pri Moháči
poznáme už len tri relevantné záznamy. Prvým je listina z r. 13561804, kde sa pri metácii chotára 
Kiarova spomína dedina v skomolenom zápise (villa Obwar). Uvádzajú sa tu aj názvy dolín 
Oluarweulg a Lyzkowlg, nie je však spomenuté, komu toto územie patrilo. V r. 14651805 daroval kráľ
Matej niekoľko majetkov, medzi ktorými sa spomína aj samota Kysolwar, Ladislavovi z Ďarmot. V 
listine z r. 14691806 sa spomína už len majetok Oluar, ktorý taktiež patril vyššie spomenutému 
Ladislavovi.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15491807 sa Olwaar uvádza ako majetok Balašovcov z 
M. Kameňa a Sklabinej. V súpise sečanského sandžaku z r. 15541808 bolo zapísaných 8 domácností, 
s priezviskami zväčša maďarského pôvodu (Galša, Dančó, Farkaš, Vaš a Botoš). Obec sa uvádza aj 
v troch zápisoch z novohradských kongregácii v r. 16021809 – šlo v nich o desiatky z obilia, o zákaz 
pre jej obyvateľov vnikať do prédia Galgóc, a o zásielky dreva z miestnych lesov pre opevnenie v 
Sečanoch. V r. 16541810 sa spomína spor o majetky zosnulého Imricha Balašu, medzi ktoré patrili aj 
Olováry.

V súpise z r. 16601811 sa uvádza 13 domácností, s novými priezviskami ako Doboš, Benkóč, Mešter, 
Demeter či Šaranko. V r. 16701812 požadovala manželka Gabriela Gécyho zákaz pre obyvateľov 
Olovár vnikať na územie Malého Kiarova. Od súpisu z r. 16711813 sa uvádza ako súčasť bušinského 
dištriktu divínskeho panstva Balašovcov. V r. 16841814 sa časť divínskych majetkov dostala do rúk 
rodu Zičy. V r. 16871815 požadoval Ondrej Ivanovič zákaz vnikania na územie majetku Malipuszta 
(neďaleko Kiarova) aj pre obyvateľov Olovár. Ďalšia časť divínskych majetkov pripadla donáciami 
z r. 16891816 a 16911817 rodu Koháry.

Niekoľko zaujímavých informácii prinášajú aj novoveké monografie. Dosť prekvapujúce sú opisy z
monografií Korabinského a Vályiho, ktoré zhodne označujú obec za nemeckú. Nie je však jasné, 
odkiaľ sa tu nemecké obyvateľstvo mohlo vziať, a kam sa neskôr stratilo, pretože Fényes už 
označuje obec za zmiešanú maďarsko-slovenskú. Od r. 1740 tu mala majetky rodina grófa 
Koháryho. Podľa súpisu z r. 1770 mali v dedine najväčšie majetky gróf František Zičy a Pavol 
Balaša.

V prvej polovici 19. storočia patrila značná časť dediny rodom Zičy a Forgáč. Obyvatelia získavali 
ornú pôdu a pasienky najmä klčovaním lesov, pričom v tomto smere boli na prvom mieste v 
Novohradskej stolici, keďže takto zúrodnili asi 475 ha pôdy. V druhej polovici minulého storočia, 
najmä po r. 1859, sa začalo rozvíjať baníctvo. Prvé kutacie práce tu podnikali hlavne Zičyovci, 
vdova Okoličányová z B. Ďarmot, rodina G. Windsteiga a Čerekvickovci, ktorí v r. 1859 otvorili 
prvé štôlne. V štôlni Amália sa krátku dobu dolovalo uhlie, podľa údajov zanikla v r. 1912.

1804 MNL OL DL 72987
1805 MNL OL DL 65930
1806 MNL OL DL 65945
1807 Maksay, s. 514
1808 Vass, s. 48
1809 Oborni, NVJ 845, 890, 945
1810 Tóth, NVJ 1342
1811 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1812 Jancsó, NVJ III 74
1813 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
1814 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1815 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 715
1816 MNL OL A 57 - 20 - 0026
1817 MNL OL A 57 - 22 - 0018
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Opatovce (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

Nálezy črepov zo sídlisk z 9.-12. a 11.-12. storočia1818.

Pôvod názvu

Súvisí s prvou písomnou zmienkou, spomenutou nižšie. Dá sa predpokladať, že v dobe vydania 
spomenutej listiny toto ešte bezmenné prédium dostalo meno podľa nového vlastníka, ktorým bolo 
benediktínske opátstvo v Bzovíku.

Písomná história

Na území dnešnej Op. N. Vsi existovali až do r. 1902 dve samostatné obce – Opatovce a Nová Ves. 
Aj z názvov je zrejmé, že staršou z nich sú Opatovce, ktoré sú nepriamo spomenuté už v zakladacej 
listine kláštora v Bzovíku z r. 11351819 ako prédium v chotári dediny Nenince. V r. 12771820 sa pri 
metácii Záhoriec v susedstve spomína nemenovaný majetok, patriaci bzovíckemu opátstvu. Hneď v 
susedstve však mal svoj majetok aj Poznan z Čalomije (z rodu Hont-Poznan), ktorý sa na konci 13. 
storočia1821 sporil o 3 a pol poplužia pôdy najskôr s opátstvom, neskôr1822 aj s Demetrom, synom 
komesa Dubáka. Poznan a jeho brat Mikuláš si dávnejšie zdedené majetky, vrátane Opatoviec, v r. 
13031823 rozdelili na polovicu.

Mikuláš, používajúci prídomky de Kowar (Kolársky) a de Chalamia (Čalomijský), rozdelil svoje 
podiely v r. 13021824 medzi štyroch synov, pričom Opatovce, už vedené ako dedina (villa Apathy), 
pripadli synovi menom Beke. Hneď v ďalšom roku1825 však svoju vôľu zmenil, a Opatovce pripadli 
inému synovi menom Čonaz. Azda z dôvodu Čonazovej smrti prebehlo v r. 13061826 ďalšie delenie, 
kde sa spomínajú už len traja synovia a ich matka, a podľa ktorého Opatovce dostali synovia Beke a
Mikuláš.

V r. 13581827 predali synovia Ladislava z Kolár Opatovce Štefanovi z Čalomije, čím sa tunajší 
majetok Hont-Poznanovcov opäť (na čas) spojil. Už o rok neskôr1828 však Štefan musel žiadať o 
zákaz využívania tohto majetkov svojimi susedmi, zemanmi z Dolných Neniniec. Že šlo o hraničný 
majetok, dokazuje listina z r. 13851829, kde sa uvádza pod názvom „Opatovce v chotári Neniniec“ 
(Apaty intra metas Nyenye) – v tejto dobe však spor od čalomijských zemanov prebral Pavol z 
Kolár. V r. 13931830 sa Apati uvádza ako susediaci majetok pri metácii časti dediny Patvarc na druhej
strane Ipľa, čo naznačuje, že chotár obce siahal až k Ipľu a susedil s B. Ďarmotami.

1818 Bialeková, Pramene II, s. 153
1819 MNL OL DL 5775
1820 MNL OL DL 65712
1821 MNL OL DL 69269
1822 MNL OL DL 69341
1823 MNL OL DL 69199
1824 MNL OL DL 69198
1825 MNL OL DL 69269
1826 MNL OL DF 243980
1827 MNL OL DL 69402
1828 MNL OL DL 69269
1829 MNL OL DL 69269
1830 MNL OL DL 7874
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V listine z r. 13971831 sa uvádza, že časť sporného majetku Opatoviec bola v rukách Neninských, a 
zemania z Čalomije a Kolár žiadali o novú metáciu. V r. 14071832 sa na urovnaní sporu dohodli 
Kolárski s Čalomijskými, a v r. 14091833 došlo aj k rozdeleniu a ohraničeniu nových majetkov. 
Horná polovica pripadla Jakubovi z Neniniec, a z nej vznikla Bátorová; dolnú polovicu si udržali 
zemania z Kolár a Čalomije. Spor však asi zanechal veľa zlej krvi, pretože v r. 14101834 neninskí 
zemania a ich suita napadli a zbili opatovského poddaného Kolárskych menom Michal Rado, ktorý 
neskôr zraneniam podľahol.

Omnoho rýchlejšie a civilizovanejšie sa majetkovo vyrovnali zemania z Kolár s bzovíckym 
prepoštstvom, ktoré svoju časť Opatoviec v r. 14111835 vymenilo za majetok Rakouch vo Zvolenskej 
stolici. V r. 14141836 došlo k majetkovému vyrovnaniu medzi zemanmi z Kolár a Čalomije, pričom 
Opatovce mali pripadnúť Kolárskym. Podľa listiny z r. 14211837 mal Pavol neprávom zabrať aj časť 
Opatoviec, ktoré mali patriť jeho príbuznému Bricciovi, a ktorý ju žiadal späť. V tomže roku dal 
Pavol Opatovce do zálohu šľachticom zo Sečan, hoci v nasledujúcom roku1838 bol schopný dlh 
vyrovnať a získať majetok späť. V r. 14221839 sa vykonala aj reambulácia hraníc Bátorovej a 
susedných sídiel, o Opatovciach sa však dozvedáme len toľko, že susedili s Bátorovou a Záhorcami.

V r. 14261840 mali neninskí zemania prepadnúť a zbiť poddaného z Opatoviec menom Mikuláš 
Veľký, zvaný aj Četko, a tiež jeho sluhu Ondreja, a možno by ich aj zabili, keby sa neukryli u 
poddaného zo susednej Novej Vsi. V r. 14281841 sa riešil spor o veno medzi Kolárskymi a ich 
príbuznými, zemanmi z Kenderesa v Hevešskej stolici. V r. 14741842 získal Opatovce Blažej z 
Kenderesa vyplatením zálohového dlhu Šimona z Kolár. V r. 14801843 sa Kolárski a Kenderesovci 
opäť sporili, ale v r. 14831844 spor vyriešili vzájomnou dohodou. Posledný známy stredoveký 
záznam v bližšie nedatovanej listine z konca 15. storočia1845 spomína reambuláciu hraníc pre 
potreby zemanov z Kolár.

V r. 15411846 obdržali potomkovia Kolárskych novú donáciu na všetky dovtedy vlastnené majetky. 
Ďalším dostupným prameňom je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 15491847, kde sa obe obce – 
Apathy aj Wyffalw - uvádzajú ako vlastníctvo rôznych nešpecifikovaných zemanov. V r. 15601848 
vyrovnal Benedikt z Plášťoviec, manžel Anny, dcéry Pavla z Kolár, nároky Anninej sestry Marty. V 
r. 15661849 dala Benediktova dcéra Žofia svoj podiel do zálohu bratovi Benediktovi, ktorý o rok 

1831 MNL OL DL 69293
1832 MNL OL DL 69342
1833 MNL OL DL 69350, 69351
1834 MNL OL DL 69356
1835 MNL OL DL 69367
1836 MNL OL DF 243936, DL 69377, 69379
1837 MNL OL DL 69406
1838 MNL OL DL 69412
1839 MNL OL DL 69420
1840 MNL OL DL 69434, 69435
1841 MNL OL DL 69442
1842 MNL OL DL 17545
1843 MNL OL DL 69508
1844 MNL OL DL 45969, 99741
1845 MNL OL DF 206796, s. 113. Bakács ako relevantnú uvádza aj listinu z r. 1507 (DF 208527), podľa ktorej tu 

majetky získal Pavol z Ľuboriečky, avšak podľa nášho názoru sa tento záznam týka Opatovej pri Lučenci. 
1846 MNL OL A 57 - 02 - 0017
1847 Maksay, s. 371
1848 Palásthy II, s. 78, č. 89
1849 Tamže, s. 106, č. 118
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neskôr1850 získal aj podiely brata Jána. V r. 15711851 odstúpil Ján z V. Oponíc (okr. TO), ktorého 
matkou bola Elena z Kolár, svoje podiely Benediktovi. V r. 15791852 sa Benedikt rozdelil o majetky 
so svojim bratom Jozefom. V r. 1588-891853 mala tieto majetky v držbe Benediktova dcéra Anna, 
zastupujúca nedospelého brata Jozefa.

Pod spoločným názvom Apáthi-Gyarmatuyfalu sa obe susediace sídla spomínajú v donačnej listine 
z r. 17241854, ktorou tu majetky získali Madáčovci z D. Strehovej. Korabinského lexikón pomiešal 
heslo Opatovce s Opavou, a tak je ťažko povedať, či údaje o ev. obyvateľstve a zemepánoch z 
rodov Gécy, Kévešdy a Tiháni sú pravdivé. Vályi v Opatovciach udáva majetky rodu Vajda, Fenyés 
pridáva istého Ľudovíta Bóca; Borovszky zasa rod Ďurky. Obyvatelia sa aj po r. 1918 zaoberali 
poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

1850 Tamže, s. 109, č. 122
1851 Tamže, s. 132, č. 151
1852 Tamže, s. 198, č. 203
1853 Tamže, s. 275, č. 291; s. 279, č. 297; s. 280, č. 299
1854 MNL OL A 57 - 34 - 0261
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Opava

Najstaršie osídlenie

Staroveké osídlenie chotára obce je doložené stopami po ľude lužickej kultúry (hlinená nádoba s 
popolom), ktoré sa našli v časti Pahorok1855. 

Pôvod názvu

Neznámy, avšak sídlo vzniklo dávno pred husitskými výbojmi, takže ľudová etymológia o usadení 
sa husitov z okolia Opavy v Sliezsku neobstojí. Iná teória predpokladá osídlenie českými 
prisťahovalcami ešte okolo 13. storočia1856.

Písomná história

Zrejme ešte pred prvým známym záznamom o obci tu už stál románsky kostol1857. Prvá písomná 
zmienka potom pochádza z r. 13421858, kedy sa Apoa uvádza medzi majetkami hradu Litava, ktorý 
kráľ odňal vtedajším vlastníkom z rodu de Dobrakuta (Dobra Kuća), ktorí boli za rôzne zločiny 
odsúdení na smrť. Opava bola súčasťou litavského hradného panstva aj v r. 14051859, kedy ju spolu s
dedinami Prenčov, Žibritov, Litava a Lackov od kráľa získali páni zo Sečan. V r. 14301860 sa ako 
majitelia majetku v Opave uvádzajú Ján a Juraj z rodu Kakaš de Kaza, vtedajší páni hradu Litava.

V r. 14691861 sa pánom hradu a okolitých majetkov vrátane Opavy stal Damián Horvát. Po jeho 
smrti sa vdova Eufrozína vydala za Ladislava z Ďarmot, čím sa tunajšie majetky v r. 14751862 dostali
do rúk Balašovcov. Tí sa o ne o rok neskôr1863 museli podeliť s Damianovym bratom Petrom. Táto 
listina uvádza 4 obývané a 6 vyľudnených poddanských usadlostí, a predstavuje aj najstaršie 
poddanské mená: Lukáš Opovaj, Fabián Diák, Valentín Berin a Michal Otrovan. V r. 14921864 zabral
František Balaša násilím majetky Damiánovej dcéry Žofie. V r. 15081865 sa o majetky litavského 
hradu sporil dedič Petra Horváta, Urban Fánčy de Gordova, so svojim švagrom Jánom de Fyws. 
Urban nakoniec tieto majetky v r. 15111866 predal ostrihomskému arcibiskupovi Tomášovi 
Erdédymu, ktorého príbuzní boli novými pánmi Čabrade.

V portálnom súpise z r. 15491867 sa stále uvádza ako majetok rovnakého hradu. V r. 15581868 sa 
spomínajú traja poddaní, avšak bez mien. Tie vyrátava súpis z r. 16021869 – richtárom bol Vincent 
Litava, priezviská poddaných boli: Barty, Akoleda, Terbelaj, Varga, Stanko, Fabok, Sabó, Medve, 
Berin, Mokoš, Berko a Maček. Uvádza sa aj existencia dvoch mlynov. Prakticky rovnaké mená v 

1855 Čelovce – včera, dnes a zajtra: 740 rokov od prvej písomnej zmienky 1260-2000. Čelovce, 2000, nečíslované.
1856 MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin, 2006, s. 385.
1857 HRAŠKOVÁ, E., ŠIMKOVIC, M. Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a 

Hontu. In: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, s. 482-483.
1858 MNL OL DL 3469
1859 MNL OL DL 9006
1860 Listina nedostupná, prebraté podľa Bakácsa.
1861 MNL OL DL 46857
1862 MNL OL DL 46859
1863 MNL OL DL 17754, 65952 
1864 MNL OL DF 206796, s. 84
1865 MNL OL DL 46857
1866 MNL OL DL 106083, s. 61
1867 Maksay, s. 371
1868 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 050.
1869 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 086.
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pomaďarčenom prepise uvádza aj súpis z r. 16051870. V r. 16291871 dostal hrad Čabraď aj s majetkami
od cisára Peter Koháry, ktorého manželkou bola Barbora z rodu Balaša, a o pár dní neskôr1872 tieto 
majetky previedol na syna Štefana. Dynastia Koháry-Coburg si potom hrad aj s majetkom Opava 
udržala až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a 
vinohradníctvom.

1870 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1871 MNL OL A 57 - 07 - 0485
1872 MNL OL A 57 - 11 - 0070 / a
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Peserany (zlúč.)

Pôvod názvu

Neznámy. Tento názov vznikol zmenou mena z Malých Dvorčan, pôvodne teda šlo o sídlo 
dvorníkov. Môžeme tak uvažovať o základe od pes, psiar1873, čiže mohlo ísť o osadu loveckého 
služobníctva.

Písomná história

Prevažná väčšina písomných zmienok, v ktorých sa spomína názov Pezeren alebo Peseren, sa 
nevzťahuje k samotnému sídlu, ale k menšiemu zemianskemu rodu, ktorý tu podľa všetkého sídlil.
Jeho zakladateľom bol Ján, syn Mikuláša, ktorý od Petra z rodu Balaša dostal v r. 13261874 majetok 
Dorchan ako dar za verné služby. Tento majetok si hneď rozdelil s bratom a otcom, a v listine z r. 
13651875 sa v spore s Balašovcami, ktorí napadli jeho aj sluhu Mikuša, Ján uvádza s prídomkom de 
Kisduorchan, čo je práve pôvodné meno Peseran (ako to dokážu neskoršie záznamy). V skomolenej
forme de Kisdauarchan je uvedený aj v ďalšom zázname z tohože sporu v r. 13671876, ktorý 
pokračoval aj v r. 13741877, kde sa ale Ján spomína ako syn Demetra (pravdepodobne chybný 
zápis)1878. Ján sa opäť uvádza ako svedok v listine z r. 13801879, tu je však opäť korektne uvedený 
ako syn Mikuláša. 

Názov sídla aj mená zemanov sa uvádzajú v listine z r. 14221880 pri metácii chotára Sklabinej, s 
ktorou Peserany priamo susedili. V tejto aj ďalších listinách z r. 14281881 a 14361882 sa ako sused, a 
neskôr ako poverenec kráľa spomína Bartolomej, syna Ondreja. V rovnakej funkcii sa v r. 14461883 
objavuje Ján, a v r. 14651884 a 14661885 aj Peter. Ešte jeden Ján sa ako svedok uvádza v listine z r. 
14801886, a v r. 15001887 sa spomína František. O samotnom sídle je už len jedna ďalšia pozdná 
zmienka z r. 15161888, kedy ho spolu s Hradzanmi pri Plachtinciach od tunajšieho zemana Juraja 
Dorčányho výmenou získal Ondrej Orbonáz zo Szügy, proti čomu o rok neskôr1889 protestoval Ján 
Balaša. Tu sa uvádza iné, pôvodné meno (alio nomine) tohto sídla, a to konkrétne Kysdorchan 
(Malé Dvorčany), čo je dôkazom, že skutočne šlo o rovnakú sídelnú jednotku.

V období osmanskej okupácie sídlo zrejme zdieľalo rovnaký osud s materskými Dvorčanmi, 
pretože nie je uvedené ani v stoličnom portálnom súpise, ani v urbároch Balašovcov. Ako prédium 
sa spomína v r. 15781890, kedy sa dedičia Orbonázovcov sporili o majetkové listiny s príbuzným 

1873 Stanislav, SjvS II, s. 349
1874 MNL OL DL 65739
1875 MNL OL DL 65769
1876 MNL OL DL 5609
1877 MNL OL DL 65782
1878 V tomto bode sú isté nejasnosti, pričom treba spomenúť aj to, že malé sídlo s rovnakým názvom v tejto dobe 

existovalo aj kdesi na Gemeri (zrejme neďaleko Jelšavy).
1879 MNL OL DL 65798
1880 MNL OL DL 69420
1881 MNL OL DL 65869
1882 MNL OL DL 65879
1883 MNL OL DL 13980
1884 MNL OL DL 65935
1885 MNL OL DL 16282
1886 MNL OL DL 65966
1887 MNL OL DL 46512
1888 MNL OL DL 72359
1889 MNL OL DL 66022
1890 Palásthy II, s. 179, č. 191
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Jurajom Neverym. V r. 16631891 sa však jeho názov objavuje v donácii pre novozámockého poručíka
Štefana Boronkaya. Ešte raz sa ako prédium spomína v zápise zo stoličnej kongregácie z r. 16871892,
kde zemianka z Peťova žiadala pre obyvateľov okolitých obcí zákaz využívania jej majetkov, ku 
ktorým patrili aj Peserany. Úplne absentuje na mape 1. vojenského mapovania, na tej ďalšej tu stál 
len prícestný hostinec, a ako osada sa znovu objavuje až koncom 19. storočia, kedy patrila do 
želovského panstva rodu Zičy. V 70-tych rokoch 20. storočia tu bol postavený odštepný závod 
podniku Tesla z Lipt. Hrádku, ktorého areál je dominantou dnešnej osady.

1891 MNL OL A 57 - 13 - 0030
1892 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 216
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Peťov (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

V troch lokalitách sa našli črepy zo sídliska čí sídlísk z 9.-10. storočia1893.

Pôvod názvu

Takmer s istotou pomenované podľa prvého známeho majiteľa (pozri nižšie).

Písomná história

Podľa Vlastivedného slovníka obcí (VSO) vzniklo toto sídlo už v 13. storočí, čo je však 
nepravdepodobné, keďže v dostatočne podrobnej metácii chotárov susedných obcí Kirte a Piešťan 
(Pöstény) z r. 13271894 o žiadnom podobnom toponyme niet ani zmienky. Avšak práve z tejto listiny 
môžeme interpolovať jej pravdepodobný vznik, pretože sa tu ako nový majiteľ majetkov v Kirti 
spomína istý Petev de Gyrip, po ktorom mohlo byť nové sídlo v chotári Kirte pomenované. Názov 
Pethewfalwa sa síce po prvýkrát objavuje až v listine, vydanej takmer o 100 rokov neskôr, toto 
“hluché” obdobie však dokážeme vyplniť súvisiacimi informáciami.

Pri zisťovaní pôvodu predikátu de Gyrip, ktorý nie je možné stotožniť s nijakým sídlom v širšom 
okruhu nami skúmanej oblasti, nám pomôže Györffyho monografia, ktorá síce tiež neosvetľuje 
pôvod tohto predikátu, ale v listine z r. 13241895 uvádza rovnaké meno (Pethew de Gyrib) v 
súvislosti s nadobudnutím majetku Ratun. Petevov syn Ján sa v r. 13721896 uvádza s prídomkom de 
Eghazasrathon. Je zaujímavé, že Ratun je dnešná obec Ratnovce v Nitrianskom kraji, vzdialená len 
3 kilometre od mesta Piešťany – čo je zhruba rovnaká vzdialenosť, ako tá, čo delí Peťov a Piešťany 
pri Ipli (dnes Pösténypuszta). Viac svetla do celej situácie vnáša záznam z r. 14241897 – v spore 
medzi zemanmi z Peťova a Ratnoviec sa okrem iného spomína aj majetok Gereb, ktorý ležal pri 
Váhu. Nevieme síce, čo sa s ním stalo, ale je zrejmé, že Petev bol pôvodne šľachticom z Ratnoviec 
a Gerebu, ktorý sa za neznámych okolností presťahoval do Novohradu a založil tam nové sídlo, ako
aj vetvu zemanov z Peťova.

Táto vsuvka tiež objasňuje spojitosť medzi majetkami v Novohradskej a Nitrianskej stolici, ktoré 
boli predmetom relevantných listín v 15. storočí. V dlhom spore s rodom de Sook (Šók, časť Selíc, 
okr. Šaľa) práve o majetok Rathon1898 sa uvádzajú dve generácie tunajších zemanov – Petevov vnuk 
Mikuláš de Pethewfalwa, a Mikulášov syn Pavol Petev de Pethefalwa. Druhý menovaný sa v r. 
14691899 spomína ako novohradský podžupan. O sídle sa stredoveké listiny prakticky nezmieňujú, 
lepšie je to v období osmanskej okupácie - záznamy zo stoličných kongregácii poskytujú niekoľko 
zmienok o sídle aj rode Pető (Pethő). Spomína sa tu napríklad nová vetva rodu v Boľkovciach (okr. 
LC), iný Pavol Pető, ktorý bol v r. 1601-21900 novohradským podžupanom aj slúžnym, či peťovský 
mlyn v zázname z r. 16541901. 

1893 Bialeková, Pramene II, s. 150-151
1894 MNL OL DF 243731
1895 MNL OL DL 40515
1896 MNL OL DL 46107
1897 MNL OL DL 43618
1898 MNL OL DL 46107
1899 MNL OL DL 45371
1900 Oborni, NVJ 522, 751 a i.
1901 Tóth, NVJ 1250
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Matej Bel spomína existenciu tunajšieho mosta cez Ipeľ. VSO uvádza, že v prvej polovici 18. 
storočia bol Peťov zemianskou obcou, čo dokladá existencia niekoľkých kúrii. Na mapách 
vojenských mapovaní možno vidieť, ako sa sídlo postupne rozrastalo – vysoká hustota zástavby je 
hlavne na mape 2. VM z polovice 19. storočia. Do peťovského panstva prichádzali evanjelickí 
Slováci, bola tu postavená aj tzv. jubilejná škola (k 10. výročiu ČSR), v ktorej sa vyučovalo po 
slovensky. Tu pôsobil Fraňo Kráľ, ktorý sídlo a vtedajšie pomery zvečnil v knihe Čenkovej deti (ako
pustatinu Bető). 

179



Podhradie (zanik.)

Pôvod názvu

Pomenovanie sídla názvom Podhradie sa prirodzene spája s existenciou hradu - o hrade v chotári 
Pravice, Ľuboreče a Lentvory sa ale veľa nevie. Ide o málo známy a skúpo doložený hrad Lysec 
(Liznech), ktorý na vedľajšom vrchole s názvom Hrádok stál niekedy koncom 13. storočia1902. Kedy 
bol postavený a kedy zanikol nie je známe, avšak je zrejmé, že v dobe vzniku tohto sídla ešte musel 
existovať. Dnes však po hrade a sídle niet ani stopy.

Písomná história

Prvá písomná zmienka o sídle Warallya je z r. 14461903 v listine, ktorá zachytáva spor zemanov z 
Mohory, V. Čalomije a i. proti Balašovcom, ktorí mali neoprávnene okupovať ich majetky, patriace 
k Čalomiji a Ľuboreči. Spor mal byť na mieste prešetrený, ale výsledok šetrenia nepoznáme. V 
ďalšom roku1904 sa už spomína medzi majetkami, ktoré ako odúmrť po Michalovi Radovi z 
Plášťoviec pripadli korune, a guvernér Huňady ich dal svojmu zaťovi Františkovi Gerebovi. 
Spomenutí zemania však pravdepodobne tuto donáciu napadli, pretože v r. 14511905 sa dohodli na 
prípadnom delení majetkov v prípade, ak spor o tento a iné majetky vyhrajú.

Pred r. 15631906 patrilo sídlo k fiľakovskému hradnému panstvu Bebekovcov, ktoré v tomto roku 
prešlo do rúk kráľovho komorníka Blažeja Raškaya. Ako prédium Warallia sa uvádza v súpise z r. 
16051907. Slovenský názov Pohragya sa objavuje v súpise z r. 16601908, pričom podľa tohoto 
záznamu ležalo sídlo medzi Lentvorou a Veľkou Pravicou (dnešnou Pravicou), a majetky tu mal tak 
Žigmund Balaša, ako aj zeman z Ľuboriečky. V r. 16841909 prešlo ako súčasť divínskeho hradného 
panstva do rúk Zičyovcov, v r. 16871910 a 16881911 sa spomína ako vlastníctvo rodu Ďurky. V 
súpisoch z r. 1680 až 17041912 patrilo k Lentvore, a platilo daň z pasienkov, čiže podľa všetkého šlo 
o salašnícku osadu. 

Názov sa vyskytuje aj v prepisových formách Podhragya, Podhradya, Podhregia či Podhmedia. 
Shvoy1913 ju uvádza pod názvom Pod Hrad kis puszta vo vlastníctve Forgáčovcov, a ešte koncom 
19. storočia1914 je uvedená v rámci katastrálneho územia Ľuboreče pod názvom Podhragy puszta. 
Zaujímavé ale je, že tieto a žiadne podobné názvy nenájdeme ani na špeciálnych vojenských 
mapách, len niekoľko miestnych katastrálnych máp z fondov rodu Zičy1915, ktorý mal v okolí 
majetky, naznačuje, že jej chotár ležal na juh od chotára Lentvory, a patril do neho aj vrchol Lysca.

1902 http://jupiter.elte.hu/nagylibercse/libercsetortenet.htm (Citované 4.8. 2016)
1903 MNL OL DL 13922
1904 MNL OL DL 44453
1905 MNL OL DL 64366
1906 GÉRESI Kálman. A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet. Budapest. 1885, s. 332, č. 200
1907 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1908 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1909 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1910 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 217
1911 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 453
1912 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020., Fasc. 084. - No. 095., Fasc. 088. - No. 117.
1913 Shvoy, s. 283
1914 Galcsik, s. 270
1915 MNL OL S 17 No 23, 50
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Podlužany (zlúč.)

Pôvod názvu

Pomenovanie od slovanského základu lug, luh, označujúceho lužný, podmáčaný terén, na ktorom 
asi sídlo vzniklo1916.

Písomná história

Prvá istá1917 písomná zmienka pochádza z listiny z r. 12741918, podľa ktorej predal Peter, vnuk 
Detrika z M. Kameňa, svoje majetky Podlusan a Pehchen (dnes Pösténypuszta) za 65 strieborných 
mariek svojmu príbuznému komesovi Petrovi, synovi Mika. Spomína sa tu aj cesta z Podlužan do 
Ďarmot. V r. 12771919 sa Podlosan uvádza ako hraničný majetok pri metácii Záhoriec. V r. 13231920 
vymenil zvolenský župan Donč svoje majetky pri Ipli, vrátane Polusan, s Petrom z M. Kameňa za 
majetky na severe Slovenska. V tomže roku1921 dal kráľ na Petrovu žiadosť zistiť, v ktorom komitáte
ležia niektoré hraničné majetky, vrátane Podlužan.

V r. 13861922 si modrokamenskí Balašovci rozdelili majetky v okolí, pričom tento majetok aj s 
mlynom dostala vdova po Jurajovi, Petrovom synovi. V r. 14221923 sa pri metácii chotárov 
Bátorovej a Opatoviec spomína cesta, ktorá viedla z Podlužan, a sídlo sa uvádza aj neskôr v r. 
14771924 pri pokuse o predaj týchto majetkov medzi Balašovcami a ich príbuznými.
Podľa portálneho súpisu z r. 15491925 patrila Melicharovi Balašovi, a mala 12 poddanských 
usadlostí. Balašovcom patrila aj v r. 16051926, kedy sa objavuje v súpise modrokamenského panstva 
ako Pood Lusan; a v r. 16601927 v súpise divínskeho panstva, kde sa vedie ako opustená. V r. 
16841928 pripadla časť divínskeho panstva, vrátane majetkov v Podlužanoch, rodu Zičy. Iná časť sa 
spomína medzi majetkami skonfiškovanými Adamovi Balašovi v súpisoch z r. 1689 a 16971929. 

Traduje sa, že počas osmanskej okupácie sa v časti Horných Podlužan, ktorá sa dnes nazýva Baša-
lúka, pestovala ryža. Ako samotu ju vo svojich vlastivedných publikáciách uvádzajú aj Vályi a 
Fényes. Na mapách vojenského mapovania môžeme vidieť, že koncom 18. st. tu bola tehelňa, 
hostinec, a v 19. storočí dokonca malé kúpele. Po vzniku 1. ČSR prešli feudálne veľkostatky do rúk
zbohatlíkov Vojtecha Fischera, Satmáryho či doktora Bedoa. Poslední dvaja menovaní zostali žiť v 
Horných Podlužanoch, kde aj zomreli, a sú pochovaní na malom podlužanskom cintoríne1930.

1916 Stanislav, SjvS I, s. 82
1917 Kostol sv. Alžbety v dedine Podlusan, spomínaný v listine z r. 1256, sa pravdepodobne nenachádzal v tunajších 

Podlužanoch. Györffy túto listinu lokalizuje do Podlužan v okr. LV, Marsina zasa v indexe Slovenského diplomatára
do Podlužan pri Súlovciach v okr. TO. MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. 
Bratislava, 1987, s. 556.

1918 MNL OL DL 65711
1919 MNL OL DL 65712
1920 MNL OL DL 65737
1921 MNL OL DL 65735
1922 MNL OL DL 65805
1923 MNL OL DL 69420
1924 MNL OL DL 65959, 69560
1925 Maksay, s. 376
1926 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1927 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1928 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1929 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / b., / c.
1930 http://www.zahorce.sk/historia-zahorce.phtml?id3=22862
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Podlužany (zanik.)

Pôvod názvu

Pozri predchádzajúce heslo.

Písomná história

Györffy z hesla o Podlužanoch pri Záhorciach vyčleňuje dve zmienky o ďalšom podobne 
pomenovanom sídle, s prvou zmienkou v skomolenej forme Pudkusan z r. 12851931, kedy patrilo 
hradu Dragul (Drégely), a s ešte jednou zmienkou pri metácii chotára Kolár v r. 13031932, kde sa 
uvádza ako Poluzantheluk. Podľa nás však vzhľadom k známym majetkovým pomerom v tejto 
oblasti tieto sídla pravdepodobne spolu vôbec nesúvisia, keďže vlastníci hradu Drégely nemali 
žiadnu spojitosť s majetkami vetvy Hont-Poznanovcov z Kolár a Čalomije. Sídlo Pudkusan 
napokon vôbec nemuselo byť na pravom brehu Ipľa – z listiny to rozhodne nevyplýva. Pokiaľ ide o 
druhé toponymum, vzhľadom na označenie theluk (z maď. telek) sa dá predpokladať, že šlo len o 
malú osadu, majer alebo obrábanú parcelu niekde medzi Kolármi a Čalomijou, ktorá bez stopy 
splynula s jedným z týchto sídiel.

1931 MNL OL DL 41783
1932 MNL OL DL 69199
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Podlužianka (zanik.)

Pôvod názvu

Pozri Podlužany.

Písomná história

Sídlo sa po prvýkrát spomína v listine z r. 13411933, kedy mal zeman zo susedných Kľačan odlákať 
Petra a Beňuša, poddaných pána z H. Strhár, aj s ich majetkami na svoj majetok Podlusan. Ďalšia 
zmienka je z r. 14201934, kedy Demeter Dačo z Neniniec uzavrel dohodu o výmene svojich majetkov
v Užskej stolici za Kľačany a Podlužianku, patriace Matejovi z Kľačan. Čo sa s majetkom dialo po 
ďalších 100 rokov, nie je známe.

V r. 15191935 potvrdil kráľ Vladislav držbu istých majetkov pre Madáčovcov z Kľačan a Strehovej, 
pričom jedným zo spomenutých majetkov bol aj Podlosan. Zápis z z r. 15571936 potvrdzuje 
Madáčovcov ako vlastníkov tohto sídla. V r. 15941937 dal Gregor Madáč svoj tunajší podiel do 
zálohu Jozefovi Paláštymu. Ako samota sa spomína v r. 16601938 v súpise majetkov divínskeho 
panstva, ktoré v r. 16841939 čiastočne prešlo do rúk rodu Zičy. V r. 16861940 tu však ako vlastník 
znovu figuruje jeden z Madáčovcov, konkrétne Pavol, ktorého dcéra Mária na ne dostala novú 
donáciu v r. 17241941.

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku uvádza nasledovný záznam: “Obec sa spomína od r. 1573 
ako Podlosan. Patrila Divínskemu hradnému panstvu. Spustla za vojen začiatkom 17. storočia, 
obnovili ju okolo r. 1655 ako osadu. V r. 1828 mala 11 obyvateľov v 2 domoch”. Na mape 2. a 3. 
vojenského mapovania možno vidieť dva domy. Okolo r. 1875 patrila grófovi Jozefovi Zičymu1942, 
ako samota v katastri S. Kľačan sa uvádza ešte v r. 19161943. Dnes sa už zachoval len chotárny 
názov.

1933 MNL OL DL 39130
1934 MNL OL DL 63930
1935 MNL OL DL 24335
1936 MNL OL A 57 - 03 - 0421
1937 Palásthy II, s. 299, č. 320
1938 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1939 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1940 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 102
1941 MNL OL A 57 - 34 - 0261
1942 Shvoy, s. 282
1943 Galcsik, s. 358
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Potôčik (zlúč.)

Pôvod názvu

Jednoduché pomenovanie malý potok, akiste podľa vodného toku, ktorý kedysi dedinou pretekal.

Písomná história

Prvý písomný záznam o sídle Kyspathak pochádza z portálneho súpisu Novohradskej stolice z r. 
15491944, kde sa uvádzajú 4 porty, a ako ich vlastníci rody Balaša, Ebecky a Čery. V r. 15541945 sa 
objavuje v súpise sečanského sandžaku, podľa ktorého tu bolo 6 usadlostí a 22 zapísaných mužov, 
avšak len so šiestimi rôznymi priezviskami: Márton, Antal, Ferenč, Kováč, Tančik a Daráž. Neskôr 
tu získali majetky Šóšovci z Poltára, ktorí sa ako vlastníci spomínajú v zázname z kongregácie 
Novohradskej stolice v r. 15971946. V r. 16041947 predala Borča Palášty, dcéra Žofie Čery, svoj podiel 
Petrovi Bartakovičovi. V r. 16391948 dal Blažej Čery svoju časť do zálohu Pavlovi Paláštymu.

Ako Kys Patak sa sídlo objavuje v urbári majetkov šahanského prepoštstva z r. 16051949. Štyri ďalšie
záznamy z kongregačných protokolov z r. 1653-541950 sa týkajú sporov o majetky a poddaných 
medzi Plášťovskými a rodom Bene. Beneovci sa spomínajú aj v súpise majetkov hradu Divín z r. 
16601951, majetok Plášťovských zas podľa súpisu z r. 16771952 vyženil František Šembery. Tomu ale 
už v nasledujúcom roku1953 boli za zradu všetky majetky odobraté, a kráľ ich daroval Pavlovi 
Madáčovi. Časť divínskeho panstva dostal v r. 16841954 Štefan Zičy. 

V r. 16851955 tu mal majetky Štefan Gécy, pričom šlo o pôvodný majetok Plášťovských. Novú 
donáciu naň získal ešte v r. 16931956, pričom sa tu okrem prédia Kispatak spomína aj Kispataky 
puszta. Majetkové zastúpenie rodu Koháry z Divína je doložené z r. 1727-311957, neskôr v r. 1773-
18081958 sa ako vlastníci spomínajú členovia rodu Čemicky a Ondrej Bene. V r. 1881 patrila osada k 
Malým Stracinám, v r. 1905 sa uvádza pod menom Szemerepuszta a patrila už k Veľkým 
Stracinám1959. Vlastivedný slovník obcí uvádza, že osada bola v 18.-20. storočí známa svojimi 
vinohradmi. Dnes patrí do katastra obce Olováry. 

1944 Maksay, s. 508
1945 Vass, s. 36
1946 Oborni, NVJ 87
1947 Palásthy II, s. 340, č. 393
1948 Tamže, s. 474, č. 570
1949 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1950 Tóth, NVJ 1180, 1204, 1205, 1289
1951 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1952 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 042.
1953 MNL OL A 57 - 16 - 0122
1954 MNL OL A 57 - 18 - 0404
1955 Jancsó, NVJ III 612
1956 MNL OL A 57 - 23 - 0068
1957 SZIRÁCSIK, Éva. Beszámoló a 2005. évi besztercebányai “nogradica” kutatás eredményeiről. In Levéltári Szemle, 

2005, roč. 55, č. 4, s. 67–70.
1958 HLAVÁCSNÉ, Kérdő Katalin. Magyarország történeti helységnévtára (1773–1808). Nógrád megye. I. kötet. 

Budapest- Salgótarján, 2002, s. 70.
1959 Galcsik, s. 206, 266
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Pôtor

Pôvod názvu

Pomenovanie podľa sv. Petra, patróna najstaršieho kostola, okolo ktorého sídlo vyrástlo.

Písomná história

Borovszky uvádza, že prvá zmienka o kostole zasvätenom apoštolovi sv. Petrovi pochádza z r. 
1297, čo prebrali aj niektoré publikácie (o. i. Vlastivedný slovník obcí). Túto listinu však nespomína 
ani Györffy, a nenašli sme ju ani my. Existuje však starší záznam – listina z r. 12831960, kde sa pri 
výmene častí majetkov Slatinky a zaniknutého sídla Lopusreu spomína práve tento kostol (eccam St
Petri apli), lokalizovaný v blízkosti sídla Slatinka. Toto skoré potvrdenie jeho existencie umožňuje 
celkom bezpečné stotožnenie so záznamom zo súpisu pápežských desiatkov, datovaného do 
obdobia 1332-371961, kde sa už uvádza aj miestny kňaz Peter (Petrus sacerdos Sancti Petri).

Kostol sv. Petra pôvodne asi slúžil obyvateľom Slatinky, a nové sídlo v jeho okolí vzniklo až 
neskôr. Po prvýkrát sa spomína v r. 13381962 v listine, ktorá rieši prípad zmiznutia či vraždy istého 
Juraja, sluhu šľachtica z Vátoviec, ktorý bol pravdepodobne prepadnutý a zabitý neďaleko Pôtra 
(villa S. Petrus) pri svojom návrate z dolnostrehovského kostola. Sluhu mali prepadnúť muži Petra, 
syna Bitera z Modrého Kameňa, ktorému podľa všetkých indícií táto dedina patrila. Ďalšia zmienka
je v listine z r. 13411963, ktorá pojednáva o predaji časti zeme Zalustia (azda Slatinka), ktorá ležala 
medzi Vátovcami a Pôtrom (Sancti Petrus). Pri metácii chotára tohto majetku sa uvádza aj veľká 
(hradská) cesta do Pôtra.

Ďalšie informácie potom máme až zo začiatku 15. storočia. V r. 14001964 sa Mikuláš z Ďarmot 
sťažoval, že familiári Franka zo Sečian odohnali jeho poddanému z Pôtra (Zenthpeter) zo 
spoločných pasienkov ošípané a zabili ich. V r. 14241965 dal ten istý Mikuláš svoje majetky v Pôtri, 
ktoré už predtým boli dané do zálohu, do opätovného zálohu za 50 florénov Jánovi zo Zlievec, 
hlavnému notárovi dvorského sudcu. Čo sa s nimi dialo nasledujúcich viac ako 100 rokov, nevieme,
ale v stoličnom súpise z r. 15491966 sa Zenthpeter znova uvádza ako majetok Balašovcov. 

Osmanský súpis z r. 15541967 narátal 9 domácností, s priezviskami: Meďer, Kováč, Karanč, Hadaj, 
Jakab a Kukučka. V súpise z r. 15821968 sa ako richtár uvádza Gregor Sucháň, menovaní sú aj traja 
slúžni s priezviskami Kadanč, Huďan a Kadun. V neskoršom doplnku1969 sú aj ďalšie mená 
poddaných: Koduča, Brusník a Kelemen. Poddaný Blažej Kandanč bol v r. 15971970 predvolaný pred
stoličné orgány. V r. 16021971 vydal zeman z rodu Palášty zákaz vnikať na jeho majetky Vátovce a 
Iratos (neznáma lokalita) pre obyvateľov okolitých obcí, vrátane Pôtra. Až 17 mien obsahuje súpis 
z r. 16051972, kde je obec zapísaná ako Szent Petor, pričom richtárom bol Gašpar Varga.

1960 MNL OL DL 65717
1961 Sedlák, MVS I, s. 32, č. 77
1962 MNL OL DL 69218
1963 MNL OL DL 69219
1964 MNL OL DL 65831
1965 MNL OL DL 65862
1966 Maksay, s. 518
1967 Vass, s. 25
1968 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
1969 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
1970 Oborni, NVJ 133
1971 Oborni, NVJ 892
1972 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
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Prekvapujúco dosť podobný zoznam mien obsahuje aj súpis majetkov divínskeho panstva z r. 
16601973 (najviac je Vargovcov, ale zachovalo sa aj priezvisko Kadanč), čo môže znamenať, že 
generácie pôvodných obyvateľov nejako dokázali prežiť najhoršie osmanské nájazdy. Naviac, mien 
je tu dokonca až 20, čo znamená prírastok obyvateľstva, v tejto turbulentnej dobe pomerne 
nezvyčajný. Spomína sa tu aj mlyn, a tiež majer na Slatinke. V r. 16881974 požadoval gróf Koháry 
pre Pôtorčanov zákaz vnikať na jeho pozemky v Slatinke. V r. 16891975 poslal novohradský 
podžupan František Buľovský mužov, aby preverili stav niektorých mostov, pričom jeden z nich 
mal byť aj pri Pôtri.

V r. 1571–73 bol Pôtor aj známym pútnickým miestom, a ešte aj dnes sa najbližšia časť chotára na 
východ od obce nazýva Nad púťou a Pod púťou. V r. 1559 už existoval evanjelický cirkevný zbor, 
dôkazom o tom má byť latinský písaný nápis na zvonici pri kostole, ktorý bol v r. 1599 vrytý do 
kameňa. Prvá písomná správa o evanjelickom cirkevnom zbore je však až z r. 1615. V r. 1620 
napísal Gašpar Madáč satirickú báseň v slovenčine Reverende pater Pán farár potrenský. Matej Bel 
spomína aj miestne víno, ktoré ale označuje za kyslé. Borovszky potvrdzuje pretrvávajúce 
majetkové podiely Balašovcov a Zičyovcov v r. 1740 a 1770.

1973 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
1974 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 492
1975 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 656
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Pravica

Pôvod názvu

Názov je zrejme slovenského pôvodu1976, a jazykovedci ho vysvetľujú od základu pravý podľa 
teórie, že obec vznikla na pravej strane rovnomenného potoka1977. Vzhľadom na pôvodnú formu 
názvu Procha, a polohu obce v relatívnej blízkosti sústavy mien Praha, Tuhár a Polichno, je možný 
aj výklad aj od základu prah- v zmysle vyprahnutý. Ďalšou možnosťou na základe neskoršej formy 
Parhoviany (na mape 1. voj. mapovania) a polohe na okraji veľkého lesa by mohlo byť aj 
odvodenie od slova paroh, parožie.

Písomná história

V r. 12711978 si traja synovia Folkuša z rodu Kačic, menami Farkaš, Michal a Zoloč, rozdelili 
spoločné majetky, pričom východnú polovicu už rozdeleného majetku Procha dostal Zoloč, a 
severnú časť Farkaš. Hranica prebiehala pozdĺž rovnomenného potoka (dnes Kakatka), pričom 
Zoločov majetok sa nazýval villa Procha a dal základ dnešnej dedine; majetok na západ od potoka 
sa nazýval Ezraprocha, a tvorilo ho územie medzi dvoma ramenami Kakatky od dnešnej osady 
Imrov Kopec až k ich sútoku na juhu. Györffy predpokladá, že ide o názov podľa vlastníka menom 
Ezra, ktorého však nepoznáme.

Pri ďalšom delení v r. 12991979 pripadla (Veľká) Pravica Farkašovi, v r. 13271980 jeho synom Petrovi 
a Tomášovi, zakladateľovi rodu Sečanských. Jeho vnuci v r. 13741981 viedli o obe sídla (Parowcha, 
Kysparow) spor so Štefanom, synom Demetra z rodu Strehovských. V listine z r. 13871982 istý 
Ondrej Taplan z Ľuboriečky žiadal zákaz transakcie, ktorou Sečanskí chceli výmenou dať tunajšie 
majetky Mikulášovi, synovi Rada z Plášťoviec. I napriek protestu sa im to v r. 13881983 podarilo, a 
okrem iných získal Mikuláš aj majetky Felseo Parowcha a Parowcha, predtým patriace Jánovi zo 
Strehovej. Spor podľa všetkého pokračoval aj v r. 13901984, a v r. 13931985 sa do neho zaplietol aj 
posledný známy zástupca rodu Strehovských, kňaz Peter, ktorý Pravicu a iné majetky prepustil 
Sečanským za farnosť Gyöngyös, čo v r. 13931986 potvrdil šahanský konvent, a proti čomu v r. 
13951987 protestovali zemania z Ľuboriečky.

V r. 1438-391988 sa synovia týchto zemanov o Pravicu a susedné majetky sporili medzi sebou. V r. 
14471989 sa spolu s prédiom Rochka spomína medzi majetkami, ktoré ako odúmrť po Michalovi 
Radovi pripadli korune, a guvernér Huňady ich dal svojmu zaťovi Františkovi Gerebovi. V tomže 
roku1990 dal Anton z Ľuboriečky 5 tunajších usadlostí do zálohu Františkovi Madáčovi zo Strehovej, 

1976 Stanislav, SjvS I, s. 305
1977 Krajčovič, Lexika, In: KS, 5/2015, s. 294
1978 MNL OL DL 757
1979 MNL OL DL 758
1980 Listinu uvádza Györffy, je však v digitálne nesprístupnenom archíve, a tak ju nemôžeme overiť.
1981 MNL OL DL 41961
1982 MNL OL DL 42375
1983 MNL OL DL 30294
1984 MNL OL DL 42467
1985 MNL OL DF 248668
1986 MNL OL DL 42616
1987 Tamže.
1988 MNL OL DL 44216, 44239
1989 MNL OL DL 44453
1990 MNL OL DL 72331
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ktorý mu ich ale nechcel vrátiť. Ešte jedna predmoháčska zmienka pochádza z r. 14791991, kedy sa 
sídlo spomína medzi majetkami Ladislava z Lučenca, získanými do zálohu od Sečanských, o ktoré 
viedol spor s istým Tomášom Farkašom de Harynna. 

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15491992 sa ešte vždy spomínajú dve sídla pod názvami
Naghparocza a Puztaparocza - vlastníkom Veľkej Pravice bol rod Liberčey, Pustú (Hornú) Pravicu 
vlastnil František Bebek z Fiľakova. Osmanský súpis z r. 15541993 tiež uvádza 2 samostatné sídelné 
jednotky – Parócse mala 10 domácností, s priezviskami Jančo, Forgáč, Naď, Lačik, Várna, Berták, 
Husík a Merva; Puszta Parócsa i napriek názvu nebola pustá, keďže tu boli 3 domácnosti s 
priezviskami Kiš, Muľád a Padininy.

Fiľakovské panstvo Bebekovcov kráľ za zradu zhabal, ale v r. 15631994 prešlo vrátane majetku 
Pwzthaparochya na ich príbuzného Jána Peteva de Gerse. Tri zápisy, týkajúce sa Veľkej Pravice, 
nachádzame v zápisniciach z kongregácii novohradskej šľachty z r. 1601-2 – najprv šlo o 
zálohovanie dvoch tunajších opustených poddanských usadlostí, patriacich Michalovi 
Dúbravickému, v prospech Juraja Terčyho1995. Ten sa neskôr dostal do sporu s Ondrejom Benem, 
ktorého familiári odohnali Terčyho dobytok1996, kvôli čomu bol predvolaný aj miestny obyvateľ 
Tomáš Svatuš1997. Majetok Kis Paroczia (Malá, predtým Horná či Pustá Pravica) sa v r. 16051998 
uvádza v súpise modrokamenského panstva Balašovcov ako prédium bez obyvateľov. 

Ešte vždy bez obyvateľstva sa uvádza aj v súpise divínskeho panstva v r. 16601999, kedy ho spolu 
vlastnili Balašovci a Ľuborečskí. V r. 16862000 získal časť divínskych majetkov gróf Zičy. V r. 1687-
882001 sa na neoprávnené využívanie svojich tunajších majetkov okolitými poddanými dvakrát 
sťažoval František Ďurky. Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 16882002 ohľadom exhumácie 
múdrych žien (vediem či bosoriek) z H. Strhár a Pravice, ktoré vraj nevedno za akým účelom 
vykopali miestni obyvatelia. Matej Bel ako zemepánov spomína rody Balaša, Forgáč a Liberčey. 
Podľa Borovszkého tu v r. 1770 mali majetky rody Révay, Dačo, Dúbravický, Benický, Šréter, 
Battik, Balog, Morvay a Išák, neskôr patrila Forgáčovcom.

1991 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez II. Budapest. 1928, s. 206 
1992 Maksay, s. 513-4
1993 Vass, s. 45, 75
1994 GÉRESI Kálman. A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet. Budapest. 1885. s. 332, č. 200
1995 Oborni, NVJ 638
1996 Oborni, NVJ 734
1997 Oborni, NVJ 733
1998 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
1999 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2000 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2001 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 217, 453
2002 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 663
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Príbelce

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda2003 naznačuje vznik zo slovanského osobného mena Priběl alebo Pribyl, azda 
podľa veľmoža, ktorý tu mal svoj dvorec. V období maďarizácie dostali tunajšie sídla nové mená - 
Alsó a Felsó Fehérkút (D. a H. Biela studňa). Názov sa spája s údajnou existenciou prameňa liečivej
vody bielej farby, ktorý vyvieral pri miestnom kostole.

Písomná história

Väčšina zdrojov uvádza ako prvú písomnú zmienku listinu z r. 12442004, avšak toto datovanie je 
sporné. Prvou zmienkou by tak mal byť zápis z r. 12452005, ktorým kráľ potvrdil šahanskému 
kláštoru darovanie rozsiahlych majetkov ešte pred tatárskym vpádom (1241). Príbelce sa tu 
spomínajú už ako dedina (villa Prebul) v susedstve D. Plachtiniec, ktoré pripadli kláštoru. Ďalšia 
listina z r. 12572006 už dosvedčuje existenciu dvoch oddelených majetkov, z ktorých sa neskôr 
vyvinuli samostatné sídla. Od svojich príbuzných, šľachticov z Čalomije a Kolár, tu majetok získal 
istý Mikuláš, syn Imricha, pričom sa ako jeho sused uvádza aj Benče de Prebul. 

V najstarších listinách však figuruje aj tretí diel Príbeliec, ktorý mal vlastniť istý Markep. Podľa 
záznamu v potvrdení tzv. Bzovíckej listiny z r. 12622007 ho vraj vymenil za (Dolný) Vrbovok (okr. 
KA) s komesom Hontom, ktorý mal Príbelce potom darovať bzovíckemu kláštoru. Táto 
konfirmácia je však falzifikátom, a kláštor príbelské majetky nezískal, pretože Markep sa ako ich 
vlastník a sused Benčeho syna Bečka uvádza aj v r. 12922008. Ten vtedy predal svoje 2 poplužia pôdy
synom Dubáka z Plachtiniec a šľachticom zo susedného, dnes zaniknutého sídla Čechy. 

V r. 13002009 darovala vdova po Bečkem svoju časť majetku vnučke a jej manželovi Benediktovi. V 
r. 13222010 žiadali Dubákovi potomkovia zákaz využívania majetku pre Benediktovych synov. 
Pokiaľ ide o Markepov majetok, jeho syn Štefan zomrel bez dediča, a tak ho kráľ v r. 13262011 
daroval svojmu hlavnému koniarnikovi menom Petev. Nevieme odkiaľ, ale v r. 13282012 tu mal 
majetky aj Tomáš zo Sečan, ktorý ich však vymenil so šľachtou z Kolár za Zenthleurench (zanik. 
sídlo v maď. Novohrade). V r. 13322013, 13332014 a 13342015 sa Benediktovi synovia sporili s Petevom
o to, ktorú časť Príbeliec kto vlastní, až sa napokon potvrdilo, že Petevovi patrí bývalý majetok 
Markepa, tu nazvaný Prebul alionomine Markepfelde.

2003 Stanislav, SjvS I, s. 300
2004 MNL OL DL 69211. Marsina v druhom zväzku Slov. diplomatára túto listinu zaraďuje v apendixe ako chybne 

datovanú, s opraveným datovaním do r. 1264, zdôvodňujúc to obdobím pôsobenia zvolenského župana Michala, 
ktorý sa tu spomína. Je však nutné dodať, že Benče, ktorý bol príjemcom tu uvedenej kráľovskej donácie na 
Príbelce, sa už v r. 1257 uvádza s predikátom de Prebul, a tak r. 1264 asi tiež nebude správny.

2005 MNL OL DL 287
2006 MNL OL DF 249092
2007 MNL OL DL 5775
2008 MNL OL DL 69211
2009 MNL OL DL 65941
2010 MNL OL DL 69202
2011 MNL OL DL 69211
2012 MNL OL DL 69259
2013 MNL OL DL 69211
2014 MNL OL DL 69214
2015 MNL OL DL 65941

189



Súpis pápežských desiatkov z r. 1332-372016 uvádza v Honte dva kostoly (farnosti) sv. Alžbety, 
ktoré historici priraďujú k Horným Príbelciam. Nie je zrejmé, ktorý z nich je predchodcom toho 
dnešného, ale existenciu kostola s rovnakým patrocíniom dokladá Bakács listinou z r. 13562017, so 
zápisom vo forme eccl. beate Elisabethe de Prebul. V r. 13352018 obvinil Benediktov syn Mikuláš 
svojich susedov, vrátane Michala z (Horných) Príbeliec, že zbili jeho dvoch sluhov. Tento Michal si 
v r. 13452019 dal potvrdiť listinu z r. 1257, a v r. 13482020 získal majetok Pomat pri Uňatíne (okr. 
KA), pričom sa zároveň stal zakladateľom vetvy zemanov z Pomatu a Uňatína. V listine z r. 13542021

sa po prvýkrát stretávame s názvami Horné a Dolné Príbelce (Olsouprebul, Felseuprebul) – Horné 
patrili Michalovej rodine, Dolné zasa (čiastočne) Mikulášovi. Azda aj preto, že touto listinou 
Michal predal Horné Príbelce Mikulášovi, čím sa majetky spojili, sa tieto názvy začali častejšie 
používať až takmer o 100 rokov neskôr.

V r. 13582022 sa urovnal spor medzi rodinami Mikuláša a Peteva, pričom si obe udržali svoje podiely.
V r. 13592023 darovala Mikulášova matka svoje podiely Mikulášovej dcére. Mikuláš a Petevov syn 
Ján sa v r. 13672024 opäť dostali do sporu o chotárne hranice. V tejto dobe sa do histórie obce 
zapisuje aj rod de Wezeken, ktorého zástupcovia dostali v r. 13892025 pôvodný Benčeho majetok ako 
kráľovskú donáciu. Toto však v r. 13922026 napadol Mikulášov syn Ján, ktorý bol priamym 
potomkom Benčeho, a tento majetok mal v dedičnej držbe. Po smrti Petevovho syna Jána v r. 
13942027 daroval kráľ jeho podiel synom Levkeša z Oslár a Balogu. V tomže roku2028 vymenili 
Michalovi synovia svoje majetky v Uňatíne a Príbelciach so zemanmi z Čiech za majetok Chenke.

Spor medzi dedičmi Peteva a rodom de Wezeken bol v r. 13982029 vyriešený rozdelením majetkov 
podľa starých hraníc. Listina z r. 14082030 dokazuje majetkové prepojenie medzi Príbelcami a 
Košťanmi n. Turcom (okr. MT) na základe starých rodinných väzieb. Zemania z oboch dedín 
vlastnili podiely na vzájomných majetkoch tak v Honte, ako aj Turci, čo sa pripomína aj v listinách 
z ďalších desaťročí. V r. 14162031 sa zemania z Balogu o svoj diel rozdelili s potomkami Peteva. V 
tomto období sa príbelské majetky naďalej drobia, a podiely tu získavajú nové rody, do ktorých sa 
vydali dcéry príbelských zemanov – de Marchal, de Derench, de Mykefalwa, de Dorchan a i. V r. 
14172032 sa pripomína miestny farský kostol, v ktorom prebehla prísaha v spore o tunajší majetok.

V r. 14292033 vyrovnal Ján z Draviec nároky Doroty z Radzoviec na časť tunajšieho majetku. 
Zaujímavá je listina z r. 14302034 o delení majetku Benchefewlde alias Pribel medzi synmi Danča de
Wezeken a Mikulášom, synom Jána, ktorá obsahuje aj niekoľko chotárnych názvov, a tiež spomína 

2016 Sedlák, MVS I, s. 27 a 33, č. 43 a 85
2017 MNL OL DL 95804
2018 MNL OL DL 58483
2019 MNL OL DF 249092
2020 MNL OL DF 249164
2021 MNL OL DL 4442
2022 MNL OL DL 41335
2023 MNL OL DL 65941
2024 MNL OL DL 69250
2025 MNL OL DL 65941
2026 MNL OL DL 65941
2027 MNL OL DF 243861
2028 MNL OL DF 249164
2029 MNL OL DL 65941
2030 MNL OL DF 280418
2031 MNL OL DF 243938
2032 MNL OL DL 98022
2033 MNL OL DF 249217
2034 MNL OL DL 65941
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tri zemianske kúrie a tri cesty, vedúce do Čeboviec, Čiech a Seliec. Okolo r. 14352035 prenechal 
zeman z Dvorčan svoju časť (Markepovych) Príbeliec príbuznému Petrovi z Chrastiniec, proti 
ktorého vlastníctvu v r. 14382036 protestovali iní zemania, avšak v r. 14392037 ho potvrdil aj nový kráľ
Albrecht. Dôležitú zmenu zachytáva listina z r. 14482038, podľa ktorej Mikuláš, posledný zástupca 
Benčeho rodu, zomrel bez mužského dediča, a jeho majetky v Príbelciach a Košťanoch daroval kráľ
budínskemu kastelánovi Jánovi zo Szobu. O rok neskôr2039 spor o tunajšie podiely viedol aj Ladislav
z Ostrej Lúky, Mikulášov pravnuk.

V ďalšom období sa už čoraz častejšie objavuje členenie na Horné a Dolné Príbelce, ktoré sa v 
listine z r. 14622040 nazývajú aj Veľké (Nagprybel). Z tohože roku2041 máme aj listinu, ktorá uvádza 
najstaršie mená poddaných: Tomáš Páp, Ján Rozomec, jeho synovia Benedikt a Valentín, Jakub 
Zelník, Egídius Dubček, Valentín Čuda, Peter, Filip a Lukáš, synovia Jána Michala, Peter a Jakub 
Faber, Gregor a Blažej Koza, Mikuláš Dunček, Peter, Ladislav a Martin Bučeň, Juraj Koza a jeho 
syn Matej, Peter, Benedikt a Michal Demša, Vavrinec Faber a jeho synovia Anton a Pavol, Matej 
Faber, Ján a Juraj Sete, Stankove, Tomáš Malý a jeho synovia Vavrinec a Matej, Ján Sesenák, Peter 
Veľký a jeho synovia Ján a Pavol, Ladislav Páp, Matej Pustelli (Pobsekly?), Anton Faber, Ondrej 
Lomský, Damián a Gregor Damián.

Majetky Mikuláša z D. Príbeliec daroval kráľ Matej v r. 14642042 Ladislavovi z Ďarmot, čím sa do 
histórie obce zapisujú aj Balašovci, ktorí si D. Príbelce rozdelili s potomkami Danča. V r. 14652043 
obeckovskí zemania prepadli a zbili dvoch Ladislavovych nádenníkov, ktorí šli s povozom zo 
Sklabinej do Príbeliec, neskôr2044 Tomboldovci spôsobili škody na majetku Benedikta Kanta. V 
tomže roku2045 sa Balašovci a Tomboldovci o Príbelce často sporili, avšak postupným zálohovaním 
a prerozdeľovaním majetkov Balašovci získali až dve tretiny chotára obce – v novembri tohože 
roku2046 sa spomína aj 7 usadlostí s poddanými Petrom Bučonom, Jánom Šetem, Michalom 
Domšom, Stanislavom Ištvánfim, Tomášom Malým, Jurajom synom Egídia a Petrom synom 
Fabiána, ktoré získali od Tomboldovcov. Ešte v decembri 14652047 získali Balašovci aj časť, ktorá sa
ako veno dostala do rodiny Ostrolúckych. 

V r. 14662048 tu mali majetky aj Ján Turócy, Ján z Plachtiniec a Ondrej z Obeckova, ktorých 
poddaných, konkrétne povozníka Ivaniša a Blažeja Keršňáka, sústavne ohrozoval Daniel Kanto z H.
Príbeliec. V r. 14672049 sa spomína časť D. Príbeliec, ktorú kráľ zhabal Tomboldovcom a dal 
Ladislavovi Balašovi. V r. 14702050 sa Príbelce spomínajú ako hraničný majetok pri zálohovaní časti 
Plachtiniec. V r. 14732051 prepadli poddaní Petra z Obeckova dom Detrika v Príbelciach. V r. 
14772052 naopak Detrik napadol Gregora Tenkého, poddaného Kataríny z Čiech, a prepadol tunajšiu 

2035 MNL OL DL 69613
2036 MNL OL DF 280420
2037 MNL OL DL 69464
2038 MNL OL DL 65895
2039 MNL OL DF 254189
2040 MNL OL DF 249292
2041 MNL OL DF 249294
2042 MNL OL DL 16765
2043 MNL OL DL 65934
2044 MNL OL DF 249301
2045 MNL OL DL 65937, 16765
2046 MNL OL DL 65932
2047 MNL OL DL 65933
2048 MNL OL DL 73521
2049 MNL OL DL 65940
2050 MNL OL DL 16965
2051 MNL OL DF 249288
2052 MNL OL DF 205980
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kúriu Urbana z Čiech. O rok neskôr2053 sa riešil spor Detrika a Jána z Cerova ohľadom zálohovania 
jednej poddanskej usadlosti s poddaným Pavlom Trhyňom.

V r. 14792054 Tomboldovci, ktorí medzitým prestali používať prídomok de Prebel a vrátili sa späť k 
pôvodnému de Wezeken, prepadli neďaleko Príbeliec čebovských poddaných Balašovcov, a z ich 
voza ukradli prepravované víno. Spor týchto dvoch rodov sa naposledy spomína v r. 14832055, kedy 
majetky Tomboldovcov s definitívnou platnosťou získali Balašovci. V r. 14942056 sa Príbelce 
uvádzajú pri opise chotára D. Plachtiniec. V tomže roku2057 dostali donáciu na majetky v Uňatíne a 
Príbelciach Osvald de Koros a Ján z Rykynčíc. V r. 15012058 sa spomína spor Jána Kanta a zemanov 
z Čiech ohľadom dvoch hornopríbelských poddaných Pavla a Stanka Jesenáka.

Podľa súpisu majetkov Hontianskej stolice z r. 15492059 už D. Príbelce vlastnili výlučne Balašovci, 
zatiaľčo H. Príbelce boli rozdelené medzi viacero rodov. D. Príbelce sú zachytené aj v osmanskom 
súpise sečanského sandžaku z r. 15542060, vrátane mien obyvateľov – Očova, Barič, Andrašíny, 
Ďura, Dojčík, Šimon, Dumša, Eštema a Razbinč. V období reformácie obyvatelia oboch obcí prijali 
evanjelické augsburské vyznanie. Borovszky uvádza existenciu ev. cirkvi od r. 1613. Aj v r. 16602061

patrila obec do divínskeho panstva Balašovcov. Súpis udáva až 37 poddanských domácností, s 
priezviskami: Ondriašik, Božík, Cozok, Vinco, Štola, Macko, Razumec, Domša, Gýl, Franko, Šuľa, 
Haráč, Koša, Vanci, Gašpar, Kvaka, Očer, Markovič a Križan. V súpisoch zo začiatku 18. 
storočia2062 máme zachytené aj mená niekoľkých poddaných z H. Príbeliec – Matejov, Suchánsky, 
Chovan, Jambrich, Brezníkov, Koša, Ďurov, Gregorov a Jánošov.

Z obdobia protiosmanských vojen sa zachovala legenda o Andrejovi Kajalovi, ktorý bránil kostol v 
Horných Príbelciach, kde boli ukrytí miestni obyvatelia. V r. 1661 Turci zajali príbelského kňaza 
Mateja Karcia a väznili ho vo Vacove. V 18. storočí získali majetky v H. Príbelciach Laskáryovci, 
pochádzajúci z Turčianskej stolice, ktorých kúria sa v obci zachovala do dnešných čias. 
Obyvateľstvo oboch Príbeliec sa živilo poľnohospodárstvom. Z remeselníkov boli v obciach len 
kováči a obuvník. Kostol, evanjelická fara a cirkevná škola boli spoločné pre obe obce. O škole sú 
prvé správy iba od začiatku 18. storočia. Najznámejším učiteľom sa stal Ján Rotarides, ktorý sa 
vďaka osobnému priateľstvu s revolučným básnikom Jankom Kráľom stal jedným z vodcov známej
poddanskej vzbury v r. 1848.

2053 MNL OL DF 249344
2054 MNL OL DL 65963
2055 MNL OL DL 18798
2056 MNL OL DL 20165
2057 MNL OL DF 206796, s. 56
2058 MNL OL DF 249379
2059 Maksay, s. 371, 373
2060 Vass, s. 79
2061 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2062 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 048.,  Fasc. 038. - No. 049.
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Príboj (zlúč.)

Pôvod názvu

Ide určite o názov slovenského pôvodu, avšak jeho motiváciu nepoznáme. Maďarizačná verzia 
Perényes je pravdepodobne odvodená od rodu Perínskych, ktorého členka bola manželkou Jána 
Borčického, jedného z neskorších tunajších zemepánov.

Písomná história

Prvá zmienka o sídle pochádza z r. 13932063, kedy ho spolu s ďalšími majetkami kňaz Peter zo 
Strehovej prenechal bratom Frankovi a Šimonovi zo Sečan. Tento záznam je citovaný aj v listine z 
r. 14142064, ktorá sa ale týka iných majetkov z pôvodného zoznamu. V r. 14512065 sa pod 
alternatívnym názvom Karmanhaza uvádza ako majetok, o ktorý sa súdil rod de Farnos. V r. 
14602066 protestovala Katarína de Lyndwa proti zaberaniu majetkov Sečanských, medzi inými aj 
Príboja, kráľ však o rok neskôr2067 potvrdil vlastníctvo týchto majetkov pre šľachtu z Lučenca a rod 
Orság de Gwth. Ako Prybwl alionomine Kermanhaza sa objavuje v listine z r. 14862068, ktorou 
zemania z Ľuboriečky zakázali poddaným rodu Orság de Guth využívanie svojich majetkov. Sídlo 
sa potom ešte spomína v listine z r. 15032069, kedy si medzi sebou delili majetky Vidfyovci z 
Mohory, pričom Priboj pripadol Apolónii s deťmi Jurajom a Annou; a tiež v r. 15102070 pri delení 
rodových majetkov medzi Michalom Orságom a jeho príbuznými Kompoltovcami de Nana.

V portálnom súpise z r. 15492071 sa ako majitelia uvádzajú rody Balaša (modrokamenská vetva), 
Vidfy a Lošoncy, pričom majetok posledne menovaných bol už v tej dobe opustený. Objavuje sa aj 
v súpise sečanského sandžaku z r. 15542072, ktorý uvádza 8 poddanských usadlostí a 10 mien s 
priezviskami: Karman, Čanik a Latár. V r. 15692073 dostal tunajší majetok Krištofa Orsága František 
Terek de Enying. V súpise z r. 16052074 sa tu uvádza len jediný poddaný menom Jakub Lackovič. V 
r. 16152075 získal sídlo kráľovskou donáciou šľachtic Demeter Tibot. Zo záznamu viedenského 
finančného úradu z r. 16242076 vyplýva, že tieto majetky vlastnila vdova po Matejovi Šomoďovi, ale 
figuruje tu aj meno zemana z rodu Vidfy. Dcéra tohto rodu dala v r. 16292077 svoje majetky vrátane 
časti Príboja do zálohu Žigmundovi Baratnakymu.

V daňovom súpise divínskeho panstva z r. 16602078 sa uvádza obyvateľ Peter Karman so synom, a 
tiež ich mlyn, v súpise z r. 16802079 figuruje len istý Peter Babka a niekoľko vyľudnených usadlostí. 
V r. 16842080 získal kráľovskou donáciou hrad Divín aj s majetkami, vrátane sídla Priboy, Štefan 
2063 MNL OL DF 248668
2064 MNL OL DL 43250
2065 MNL OL DL 64366
2066 MNL OL DL 15444
2067 MNL OL DL 59489, 59506
2068 MNL OL DL 46039
2069 MNL OL DL 69536
2070 MNL OL DL 24350
2071 Maksay, s. 515
2072 Vass, s. 43
2073 MNL OL A 57 - 03 - 1275
2074 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049.
2075 MNL OL A 57 - 06 - 0210
2076 ÖStA HKA Hoffinanz – Ungarn. r. Nr. 125. Dostupné online: http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/1354531
2077 Sugár, č. 78, 79
2078 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2079 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 047.
2080 MNL OL A 57 - 18 - 0404
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Zičy s manželkou Magdalénou Amady. Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 16892081, vedené voči 
obyvateľom niekoľkých okolitých obcí vrátane Príboja, ktorí kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť 
kvôli nespravodlivo vymeraným stoličným daniam, čo vraj poškodilo dobré meno stolice. Ďalšie 
tunajšie majetky od kráľa v r. 16902082 získal Ján Borčický, ktorý ich v r. 16932083 predal rodine 
Zátureckých. 

Na prelome 17. a 18. storočia2084 tu vlastnili majetky rod Forgáč z Haliča a Michal Darvaš. Ten sa 
ako vlastník uvádza aj v r. 17232085, keď tu boli už len 3 opustené usadlosti. Ďalšie zmienky o 
tunajších majetkoch rodu Forgáč máme aj z r. 17262086. Do polovice 18. storočia sa z vyľudneného 
sídla stala obec s 20-timi kamennými domami a mlynom (mapa 1. vojenského mapovania). V r. 
1828 mala 95 obyvateľov, ktorí sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom a chovom dobytka.
Od r. 1991 patrí pod susednú obec Senné. 

2081 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 605
2082 MNL OL A 57 - 21 - 0045
2083 MNL OL A 57 - 23 - 0224 / a
2084 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 069. - No. 085.,  Fasc. 069. - No. 090.
2085 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 051.
2086 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 069. - No. 092., A 57 - 35 - 0194

194



Príkľak (zlúč.)

Pôvod názvu

Slovenský pôvod je zrejmý, ale motivácia neznáma.

Písomná história

V písomných prameňoch sa objavuje od r. 14242087, kedy sa spomína zeman z rodu de Inyn, ktorého 
prédium Pryklek bolo po prehratom súdnom spore zhabané a dané zemanom z Príbeliec. Znamená 
to, že sídlo vzniklo určite skôr, hoci okolnosti jeho vzniku sú nejasné. V r. 1436-372088 sa v listinách 
objavuje meno Petra z Chrastiniec, sporiaceho sa s rodom Dačo, ktorého dolnoplachtinskí poddaní 
napádali jeho tunajších poddaných. Proti vlastníctvu Petra, Došu z Dvorčan a Alexandra de Rede 
protestoval r. 14382089 istý Ján de Mykefalua. Sídlo tu vystupuje pod variáciami názvu (Also)Pribel 
alionomine Priklek, čo naznačuje, že vzniklo vyčlenením sa z chotára Príbeliec.

Pri metácii obeckovského chotára v r. 14872090 sa Pryklek uvádza ako jeden z hraničných majetkov. 
Koncom storočia2091 sa spomína majetkové vyrovnanie medzi zástupcami Balogyovcov. V r. 
15102092 si na majetky Chrastinských v sídle Prythlek robil nárok Žigmund de Fyged, ale súd mu 
zakázal využívať ich, pokým nedoloží vlastníctvo listinami. V r. 15112093 sa Dačovci vyrovnali so 
Žigmundovou manželkou ohľadom časti vena. V r. 15152094 tu kúpou podielu Chrastinských získali 
majetky Plášťovskí. V r. 15172095 a 15192096 získali zemania z Obeckova dve tunajšie poddanské 
usadlosti, s poddanými Antonom Harakom, Petrom Sabóm a Michalom Razumecom, výmenami za 
usadlosti v Širákove a Kosihách n. Ipľom. V r. 15252097 dostali Obeckovskí ďalšie tunajšie majetky 
do zálohového vlastníctva od Mateja Dača z Kosihoviec.

V portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 15492098 sa tu uvádza už len jediná obývaná usadlosť. V 
r. 15672099 získal Benedikt z Kosihoviec aj tunajšie podiely svojho brata Jána. V r. 15692100 žiadal 
Peter z Obeckova pre Benedikta zákaz využívania tunajších majetkov. V r. 15812101 dal Mikuláš 
Palášty tretinu svojich majetkov vdove po Tomášovi Paláštym. Podľa súpisu z r. 16052102 tu mal dve
poddanské usadlosti zeman z Obeckova, s menami poddaných Štefan Gašpar a Maci Hósa (?). Z r. 
1614-152103 pochádza viacero záznamov o delení majetkov Benedikta Paláštyho medzi dedičov, a 
vyrovnávaní nárokov dcér. V r. 16322104 dal Ján Palášty dva a pol usadlostí do zálohu Benickým, 
Selényovcom a Pavlovi Gerhardovi, a v r. 16382105 ešte raz posledne menovanému. Podľa listiny z r.
2087 MNL OL DL 98024
2088 MNL OL DL 12983, 12984
2089 MNL OL DF 280421
2090 MNL OL DL 19260
2091 MNL OL DF 206796, s. 151
2092 MNL OL DF 281952
2093 Listina nedostupná, prebraté podľa Bakácsa.
2094 MNL OL DF 278903
2095 MNL OL DF 205112
2096 MNL OL DF 281960
2097 MNL OL DF 281968
2098 Maksay, s. 375
2099 Palásthy II, s. 109, č. 122
2100 Tamže, s. 119, č. 135
2101 Tamže, s. 214, č. 223
2102 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2103 Palásthy II, s. 385, č. 451; s. 388, č. 454; s. 390, č. 455; s. 393, č. 458
2104 Tamže, s. 454, č. 539
2105 Tamže, s. 472, č. 567

195



16922106 dostali tunajšie majetky rodu Benický Pavol Kajaly a Juraj Gerhard, podľa urbára z r. 
17122107 získali Gerhardovci aj majetky rodu Šarkézy.

Z r. 1711-122108 poznáme niekoľko súpisov majetkov rodu Kajaly, potvrdzujúcich spomenutú 
donáciu. Priezviská ako Balážov, Bodiš, Božík, Brezník, Gergelkin, Martinov a Paľkov naznačujú, 
že šlo o čisto slovenské sídlo, čo vo svojich dielach dosvedčujú aj Vályi a Fényes, podľa ktorého ale
sídlo patrilo rodu Tihány. To po odchode Turkov výrazne ožilo, čo dokazuje mapa prvého voj. 
mapovania, kde veľkosťou a počtom domov súperí so susednými Dolnými Príbelcami. Až do 
začiatku 20. storočia existovala ako samostatná obec, časom ale splynula s D. Príbelcami a 
nezachovala sa už ani v chotárnych názvoch.

2106 MNL OL A 57 - 21 - 0211
2107 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 069. - No. 013.
2108 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 048., Fasc. 038. - No. 049., Fasc. 038. - No. 050.
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Rároš (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

Ojedinelé nálezy industrie z mladšieho paleolitu alebo neolitu, ako aj niekoľko stredovekých 
nálezov. Polykultúrne sídlisko s nálezmi z doby pilinskej a laténskej.2109

Pôvod názvu

Podľa staršej jazykovedy pochádza názov sídla od druhu dravého vtáka – sokola rároha2110. Novšia 
teória2111 naznačuje odvodenie od základu rárožie, teda haraburdie, v prenesenom význame rôzne 
naplaveniny, ktoré pri povodniach priniesla rieka Ipeľ.

Písomná história

Po prvýkrát sa objavuje v listine z r. 13202112 ako Raros, kedy ho kráľ Karol spolu s ďalšími 
majetkami daroval Demetrovi, synovi Štefana zo Strehovej. V r. 13212113 kráľ toto sídlo odňal rodu 
de Draa za zradu voči korune, a daroval ho šľachticom zo Sečian ako odškodnenie za výbojmi 
zničené majetky. V r. 13272114 sa Rarous objavuje ako sídlo i rovnomenný vŕšok pri metácii hraníc 
ďalších skonfiškovaných okolitých sídiel, pričom sa uvádza aj blízkosť potoka Zlatna. Pri metácii 
chotára Trenče v r. 13352115 sa objavuje vo forme Rorows, a spomína sa tunajší potok Melpatak či 
Mylpatak. V r. 13932116 ho kňaz Peter z rodu Strehovských prenechal šľachte zo Sečan. V r. 14382117 
sa spomína medzi majetkami, ktoré boli predmetom sporu medzi zemanmi z Ľuboriečky. V r. 
14562118 sa Sečanskí snažili tunajšie majetky predať zemanom z Lučenca, ale protest ďalších 
spolumajiteľov z rodu de Also-Lyndua viedol k dočasnému zákazu tejto transakcie, a v r. 14602119 sa 
protest zopakoval. V r. 14862120 protestovali zemania z Ľuboriečky proti využívaniu ich majetkov 
rodom Orság de Guth.

Pomerne veľa záznamov o sídle sa zachovalo z čias osmanskej okupácie. Z tzv. kráľovských kníh z 
r. 1540-412121 sa dozvedáme, že celý Raros, pôvodne patriaci Františkovi Salatielovi z Mule, daroval
panovník svojmu sekretárovi Pavlovi Bornemisovi a dvorskému sudcovi Michalovi Mutnokymu. 
Tento dar bol neskôr potvrdený zápisom z r. 15602122. V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 
15422123 sa uvádza 6 zemianskych port a 5 obyvateľov, v súpise z r. 15492124 už len 2 porty patriace 
rodu Čery. Osmanský súpis z r. 15542125 zachytáva 8 poddanských usadlostí, s priezviskami: Naď, 

2109 Beljak, Poiplie, s. 102
2110 Stanislav, SJvS II, s. 381
2111 Krajčovič, Lexika, In: KS, 1/2013, s. 28-29
2112 MNL OL DL 41961
2113 MNL OL DL 2066
2114 MNL OL DL 2420
2115 MNL OL DL 99562
2116 MNL OL DF 248668
2117 MNL OL DL 44216
2118 MNL OL DL 15111
2119 MNL OL DL 15440
2120 MNL OL DL 46039
2121 MNL OL A 57 - 02 - Szám nélkül, A 57 - 02 - 18, A 57 - 02 - 42
2122 MNL OL A 57 - 03 - 0818
2123 BÁRTFAI-SZABÓ László. A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. 1252-1732. Budapest.,1911, s. 

633
2124 Maksay, s. 516
2125 Vass, s. 60
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Tót, Baďul a Palik. V r. 15822126 patrila Jánovi Šóšovi, ale odvodmi bola povinná aj osmanskej 
správe. 

Až 8 záznamov z obdobia r. 1597-16032127 sa zachovalo v kongregačných záznamoch Novohradskej
stolice. Týkajú sa najmä opravy a údržby hradských ciest v katastri sídla, ako aj poddaných, 
neoprávnene využívajúcich osohy v chotároch susedných sídiel Trenč, Dálovce a Litke, pričom 
majiteľom tunajších majetkov boli Šóšovci z Poltára. Tí dostali novú donáciu na majetky aj v r. 
16492128. V r. 16622129 ich vdova po Štefanovi Šóšovi odkázala Gabrielovi Gécymu, zemanovi z 
Hronseka. V daňovom súpise z r. 17232130 sa spomína už len ako prédium, ktoré bolo súčasťou 
Mule, a ktoré bolo spolu s ďalšími majetkami skonfiškované Žigmundovi Gécymu. 

Ako samostatné sídlo na slovenskom brehu Ipľa sa objavuje aj na mapách vojenských mapovaní. 
Vzhľadom k tomu, že na tomto mieste premosťovala Ipeľ hlavná hradská cesta z Budapešti do 
Košíc, je opodstatnená aj existencia prícestného hostinca, ktorý sa objavuje na vyššie 
spomenutých mapách. Hostinec bol v medzivojnovom období prestavaný na kasárne, ktorých 
rozsiahla budova je vizuálnou dominantou dnešnej osady, už patriacej do katastra obce Trenč (okr. 
LC). Za novým mostom na maďarskej strane stojí novodobá rekreačná osada Ráróspuszta so 
železničnou zastávkou.

2126 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2127 Oborni, NVJ 87, 101, 129, 130, 629, 671, 711, 971
2128 MNL OL A 57 - 10 - 0192
2129 MNL OL A 57 - 10 - 0403
2130 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 030.
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Rendov (zlúč.)

Pôvod názvu

Neznámy, azda od osobného mena Rędava. Staršia jazykoveda2131 kvôli zachovanej nosovke 
predpokladá slovenský pôvod.

Písomná história

Po prvýkrát sa sídlo spomína v listine datovanej do r. 1244 alebo 12452132 ako terra Rendwey, 
pričom sa nachádzalo v blízkosti Bušiniec, a po tatárskych nájazdoch bolo vyľudnené a opustené. 
Pôvodne patrilo kráľovskému hradu Novohrad v rovnomennom komitáte, ale touto listinou ho kráľ 
Belo IV. daroval ostrihomskému kustódovi Mikulášovi. V ďalšej listine z r. 12482133 sa táto donácia 
potvrdzuje, pričom kráľ dodatkom zakázal hradným jobagiónom využívať či zaberať Mikulášove 
majetky.

Sídlo patrilo cirkvi aj v r. 13352134, kedy sa vtedajší kustód Ján sťažoval arcibiskupovi na problémy s
financovaním svojho úradu, pretože jemu pridelené majetky vrátane terra Rendueh, boli sústavne 
napádané okolitými zemepánmi, a neboli tak schopné produkovať dostatočné výnosy. Arcibiskup 
ich preto vymenil za štvrtinové podiely vo farnostiach v iných komitátoch. Len existenciu 
zachovaného pôvodného privilégia spomína inventárny súpis ostrihomského arcibiskupstva z r. 
14212135.

Neskoršie pramene už sídlo nespomínajú, ale v 19. storočí bolo obnovené ako osada, a pôvodný 
chotárny názov sa zachoval dodnes. Na niektorých mapách sa uvádza aj ako Radava, prípadne Malý
Radov. Katastrálne patrí pod Čeláre.

2131 Stanislav, SjvS II, s. 385
2132 MNL OL DF 248300
2133 MNL OL DF 237955
2134 MNL OL DF 237973
2135 MNL OL DF 237987
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Riečka (zanik.)

Pôvod názvu

Slovenský názov podľa rovnomenného blízkeho vodného toku.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12712136, kedy sa pri delení majetkov medzi synmi Folkuša z 
rodu Kačic a následnej metácii majetkov Ľuboreč a Pravica práve medzi nimi spomína sídlo 
Rochkateleky, lokalizované v blízkosti vodných tokov Chokapotoka a Rochkapotoka. Podľa 
Šmilauerovej schémy2137 by sa malo jednať o dnešný Babí potok a Riečku na východ od Pravice a 
na sever od Závady.

Druhou a poslednou známou zmienkou je listina z r. 14472138, kde sa prédium Rochka uvádza medzi 
majetkami, ktoré ako odúmrť po Michalovi Radovi z Plášťoviec najprv pripadli korune, a následne 
ich guvernér Huňady dal svojmu zaťovi Františkovi Gerebovi. Keďže je medzi týmito majetkami 
spomenuté aj iné blízke, dnes už zaniknuté sídlo Kavčie (Chokas), je zrejmé, že šlo o dve odlišné 
osady.

Presná poloha ani ďalšie osudy sídla nie sú známe. Györffy pre toto sídlo uvádza tak samostatné 
heslo, podľa ktorého ide o osadu Rácka medzi Maškovou a Jelšovcom (okr. LC); ako aj zmienku pri
hesle o Ľuboreči, kde zasa toto toponymum stotožňuje s Lentvorou. Spomenutá metácia však jasne 
dokazuje, že v skutočnosti mohlo ísť len o územie v kopcovitom teréne na severo-severozápad od 
dnešnej Ľuboreče, ale podľa nášho názoru o niečo južnejšie, ako je poloha dnešnej obce Lentvora.

2136 MNL OL DL 757
2137 Šmilauer, Vodopis, s. 141
2138 MNL OL DL 44453
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Rusdenteluk (zanik.)

Pôvod názvu

Pravdepodobne od osobného mena, avšak takéto sa v nám známych listinách neobjavuje. Maďarské
telek znamená malý majetok, parcelu.

Písomná história

Prvá zmienka pochádza z listiny z r. 13272139, ktorou kráľ za zradu odobral majetky Vrbou 
(Vrbovka) a Ztraas (Őrhalom) Michalovi z Vrbovky, a dal ich pánom zo Sečan. Terra Rusdenteluk 
(prípadne Rosdenteluk či Rosdonteluk) sa uvádza pri metácii týchto majetkov zhruba na 
severozápad (podľa Györffyho na juhozápad) od dnešnej Vrbovky, blízko hraníc s chotármi 
Želoviec a Kiarova. Ako vodítko k predpokladanej polohe môže slúžiť dodnes zachované 
toponymum Tri chotáre.

Pod názvom Rosdyn sa spomína v r. 13932140, kedy sa zástupca maloletého Mikuláša z Ďarmot 
sťažoval na pánov zo Sečan, ktorí sa snažili tento majetok násilne zabrať. Ešte jedna zmienka sa 
nachádza v listine z r. 14652141, ktorou kráľ Matej za verné služby daroval prédiá Zelche, Kysolwar a
Rwsdyn v Novohradskej stolici Ladislavovi z rodu ďarmotských Balašovcov. Ďalšie osudy podľa 
všetkého len okrajového drobného sídla sú neznáme, a ani jeho názov sa v žiadnej forme 
nezachoval.

2139 MNL OL DL 2421
2140 MNL OL DL 65817
2141 MNL OL DL 65930
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Sečianky

Najstaršie osídlenie

Sporadické nálezy črepov zo sídliska z 9.-10. storočia2142.

Pôvod názvu

Pôvodný názov sa čítal ako Selčany2143, čiže ide o odvodeninu od slovanského selo vo význame 
dedina.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12432144, kedy sa pri donácii na susedné Kleňany ako svedok 
uvádza komes Gregor, syn Mateja de Zelchen. V r. 12602145 sa pri metácii Klenian opäť spomína 
komes Gregor aj majetok (terra) Zelchan. Matejov druhý syn Morót bol majiteľom sídla Dragul 
(Drégely), ktoré však v r. 12742146 stratil kvôli účasti na spiknutí Kumánov proti kráľovi. Morót sa 
znovu spomína v r. 12982147 ako sused pri spore o Olvár (okr. LV). Súpis pápežských desiatkov z r. 
1332-372148 uvádza aj kňaza Štefana z kostola sv. Kozmu a Damiana, čo je patrocínium, ktoré si 
kostol v Sečiankach uchoval dodnes.

V r. 13512149 sa sídlo spomína pri metácii chotára D. Vinice. V r. 13992150 sa pri metácii hraníc 
Olvára spomína cesta zo Šiah do Sečianok. V r. 14162151 Ján Malý, poddaný Osvalda de Zelchen, 
spálil seno a ukradol obilie tunajším poddaným Jána z Ip. Úľan (okr. LV). V r. 14182152 sa tunajší 
zemania sporili o veno sestry jedného z nich, pričom za nerešpektovanie cirkevných autorít bol na 
jedného z nich uvalený interdikt, ktorý mal dodržiavať aj nemenovaný miestny kňaz. V r. 14232153 
sa kvôli chýbajúcim písomným dokladom vykonala reambulácia hraníc medzi Sečiankami, V. Vsou 
a Balogom.

V r. 14422154 najprv dostali novú donáciu na za zradu zhabané majetky spomenutého Osvalda 
kasteláni hradu Drégely, v r. 14682155 sa však opäť spomínajú v rukách Pavla zo Sečianok, ktorý 
svoju polovicu takmer vzápätí predal Damiánovi Horvátovi, kastelánovi hradu Čabraď, čo kráľ 
Matej potvrdil v r. 14702156. Niekedy v tejto dobe2157 sa Horvátovci a zemania zo Sečianok dohodli 
na rozdelení majetku na polovicu. Damián si za svoje sídelné miesto zvolil práve Sečianky, a keď 
niekedy pred r. 14752158 zomrel, jeho vdova Eufrozína sa vydala za Ladislava Balašu, pričom 

2142 Bialeková, Pramene II, s. 154
2143 Stanislav, SjvS I, s. 298
2144 MNL OL DL 43156
2145 MNL OL DF 236041
2146 MNL OL DL 40114
2147 MNL OL DL 1514
2148 Sedlák, MVS I, s. 28, č. 47
2149 MNL OL DF 236043
2150 MNL OL DL 8490
2151 MNL OL DL 26586
2152 MNL OL DF 266441
2153 MNL OL DF 261411
2154 MNL OL DF 209071
2155 MNL OL DL 66005
2156 MNL OL DL 98198
2157 MNL OL DF 206796, s. 230
2158 MNL OL DL 17754
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Damiánove majetky si rozdelila s jeho bratom Petrom. Detaily okolo delenia majetkov sa uvádzajú 
v listine z r. 14762159, pričom v Sečiankach bolo 10 obývaných a 6 opustených poddanských 
usadlostí, aj s menami poddaných: Blažej Kazaš, Štefan Danč, Peter Jano, Ambróz Gajdoš, Gregor 
Čering, Ján Kerekeš, Urban Mark, Lešták Jano, Juraj Jaz a Mikuláš Jano.

V r. 14772160 sa v testamente medzi majetkami vyššie spomenutej Eufrozíny uvádza železný koč a 
čierny kôň na majetku v Sečiankach. V r. 14832161 sa Damiánova dcéra Žofia sťažovala, že príbuzní 
jej nechcú prepustiť časť otcovych majetkov. Žofia sa znovu sťažovala v r. 14922162, kedy jej 
majetky zabral František Balaša. V r. 14952163 sa o miestnu zemiansku rezidenciu sporili Peter 
Horvát a Ján de Fys. O rok neskôr2164 prenechal Martin z Litavy svoj podiel Žofii a Františkovej 
manželke Anne. V r. 14992165 sa spomína spor o parcelu Sooskwth pri vrchu Hegyeshegy na hranici 
chotárov Sečianok a Úľan, v ktorom figuroval aj miestny poddaný Mikuláš Kerekeš. O rok 
neskôr2166 sa dozvedáme, že vdova a dcéra po Petrovi Horvátovi bývali v tunajšej rezidencii.

V r. 15082167 sa o miestne majetky sporili Ján de Fyws a Urban de Fanch. Urban svoje majetky v r. 
15112168 predal ostrihomskému arcibiskupovi Tomášovi a jeho príbuzným Erdédyovcom. Juraj zo 
Sečianok zasa v r. 15132169 odkázal svoj podiel Jánovi z Balogu. Ten sa o ne v r. 15172170 sporil s 
Antonom Pándym z Kleňan. Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 15492171 tu boli len 
majetky nešpecifikovaných zemanov.

V r. 17402172 získali tunajšie podiely donáciou Ján a Mikuláš Duchoňovci. Korabinsky spomína 
existenciu kostola, kaštieľa a viníc, podľa Fényesa tu mali majetky rody Liptay, Tersťánsky a Iléšy, 
podľa Borovszkého v 18. storočí rod Sombately, v 19. storočí rodu Jankovič, Crouy, Králik, Šomšič
a Krečmár. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodársky 
charakter si obec zachovala aj za I. ČSR.

2159 MNL OL DL 65952
2160 MNL OL DL 17940
2161 MNL OL DF 205618
2162 MNL OL DF 206796, s. 84
2163 MNL OL DF 206796, s. 224
2164 MNL OL DF 206796, s. 228
2165 MNL OL DL 20880
2166 MNL OL DL 90254
2167 MNL OL DL 66005
2168 MNL OL DL 106083, s. 61
2169 MNL OL DL 47066
2170 MNL OL DF 208540
2171 Maksay, s. 377
2172 MNL OL A 57 - 38 - 0221, A 57 - 38 - 0225
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Seľany

Pôvod názvu

Názov pochádza zo slovanského základu selo, označujúceho menšiu dedinu2173.

Písomná história

Györffy ako prvú písomnú zmienku uvádza listinu z r. 12522174, podľa ktorej majetok Zelan, vtedy 
vo vlastníctve istého komesa Prejeslava, kráľ výmenou za iné majetky v Honte daroval správcom 
zvolenského lesa z H. Moraviec. Pred r. 12682175 sa spomína predaj časti Seľan, vtedy vo vlastníctve
jobagiónov z Turca, ktorí ju získali od Stojslava z Čalomije, jeho bratovi Poznanovi, okrem inej 
časti, ktorá patrila istému Michalovi. V r. 12682176 chcel tento klerik Michal predať svoju časť, ktorú
získal od Stojslava, cudzincom, avšak Poznan sa proti tomu ohradil s tým, že si chce uplatniť 
predkupné právo. V r. 12692177 sa Poznan a Michal opäť sporili, a Poznan žiadal navrátiť neprávom 
obsadenú časť Seľan. Michal si neskôr2178 formálne adoptoval svojho zaťa Viliama, a previedol svoj
podiel na neho. V tejto listine sa strany dohodli aj na presných hraniciach svojich podielov, a tiež na
tom, že obsadená časť majetku sa Poznanovi navráti po Michalovej smrti.

V r. 12992179 dali synovia Mikuláša z Kolár pätinu Selian svojmu švagrovi Mikulášovi. Títo synovia 
si v r. 13022180 majetky prerozdelili, a Seľany pripadli Ladislavovi. Pri delení K. Kosíh v r. 13032181 
sa však ako susedia zo Selian spomínajú Poznan, Tomáš a Viliam Veľký. Ešte v tomže roku2182 si 
Seľany a ďalšie majetky rozdelil Poznan s bratom Mikulášom, a Poznan ich obratom2183 daroval 
svojej dcére Panónii, avšak v r. 13092184 pripadli Seľany Poznanovej a Mikulášovej sestre Keče, 
manželke Štefana z Plášťoviec (okr. LV), čo obe strany potvrdili aj v r. 13262185. V r. 13392186 
daroval Viliamov syn Ondrej svoj podiel istému Jánovi, synovi Alexia a kráľovmu rytierovi, ten ho 
však obratom previedol na svojich verných Dionýza a Pavla.

V r. 13502187 protestovali zemania z Kolár proti predaju časti Selian ich sestrou, keďže tá tak mala 
urobiť bez ich vedomia. V r. 13592188 žiadal Dionýz, už s prídomkom de Scelen, o reambuláciu 
hraníc, a v r. 13632189 mu kráľ tento majetok potvrdil. V r. 13742190 protestovali Kolárski proti 
obsadeniu seľanských majetkov Plášťovskými. V r. 13792191 si zástupcovia rodu Plášťovských, 
používajúci prídomok de Zelen, majetky podelili, pričom časť sa dostala aj do rúk zemanov z 

2173 Krajčovič, Kroniky, s. 212
2174 MNL signatúra neznáma, prebraté podľa Györffyho.
2175 MNL OL DL 69629
2176 MNL OL DL 69193
2177 MNL OL DL 69277
2178 MNL OL DL 72305
2179 MNL OL DL 69277
2180 MNL OL DL 69198
2181 MNL OL DL 95821
2182 MNL OL DL 69199
2183 MNL OL DL 69200
2184 MNL OL DL 69242
2185 MNL OL DL 69277
2186 MNL OL DL 40807, 41517
2187 MNL OL DL 69277
2188 MNL OL DL 41517
2189 Tamže.
2190 MNL OL DL 69277
2191 MNL OL DL 69253, DF 249138
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Vrbovka a Ľuboriečky, proti čomu Kolárski opäť v r. 13832192 a 13842193 protestovali. Spor sa vliekol
aj v ďalších rokoch, až sa obe strany v r. 13902194 napokon dohodli na rozdelení majetku, pričom 
dve tretiny patrili Kolárskym, a jedna tretina v blízkosti Širákova, s poddaným menom Peter zvaný 
Keňereš, pripadla Plášťovským a Vrbovským. Tí svoju tretinu najprv dali v r. 13922195 Kolárskym 
do zálohu, a o rok neskôr2196 aj definitívne predali.

V r. 14022197 žiadal Pavol z Kolár o odpis metácie z listiny z r. 1312 kvôli sporu so zemanom z 
Širákova. V r. 14032198 však Kolárski darovali časť Selian výmenou za iné pozemky v Hontianskej 
stolici zemanom z Vrbovka (okr. KA), čo v r. 14052199 bolo potvrdené. V r. 14242200 získali Kolárski 
od zemanov z Vrbovka seľanský majetok späť, hoci už o rok neskôr2201 vdova po vrbovskom 
zemanovi žiadala kompenzáciu za svoj dedičný podiel. V r. 14372202 sa sídlo spomína pri spore o 
Širákov. V r. 14382203 tu získal majetok zeman z Chrastiniec, ktorého manželkou bola Dorota zo 
Seľan. V r. 14452204 seľanskí zemania neprávom zabrali majetky Kolárskych. V listine z r. 14472205 
sa uvádza meno poddaného Petra Tamiča. Iná Dorota, manželka zemana z (M.) Krtíša, sa v r. 
14502206 tiež sporila o seľanský majetok. V r. 14552207 sa Tomáš de Zelen uvádza ako hontiansky 
podžupan.

V r. 14622208 sa pri spore o finančné vyrovnanie vena po prvýkrát stretávame s názvom Dolné 
Seľany (Alsozelen), ktoré v r. 14652209 dostal do zálohu Šimon z Kolár, avšak v r. 14682210 sa o ne 
uchádzali zemania z Vrbovka, pričom tu figuruje aj meno poddaného Juraja Bodora. V r. 14742211 
získal Seľany vyplatením zálohového dlhu Šimona z Kolár Blažej z Kenderesa. V r. 14802212 sa 
Kolárski a Kenderesovci opäť sporili, ale v r. 14832213 spor vyriešili vzájomnou dohodou. V r. 
14872214 a 14942215 sa opäť spomína spor zemanov z Kolár a Vrbovka o D. Seľany, v r. 14952216 sa 
sídlo spomína pri spore o Širákov. Až do bitky pri Moháči už máme okrem výpočtu mien 
seľanských zemanov v rôznych funkciách len ďalšie zmienky o pretrvávajúcom spore o D. Seľany z
r. 15062217 a 15202218. 

2192 MNL OL DL 69277
2193 MNL OL DL 69261
2194 MNL OL DL 69278
2195 MNL OL DL 69282
2196 MNL OL DF 281834
2197 MNL OL DL 69311
2198 MNL OL DL 69313
2199 MNL OL DL 69332
2200 MNL OL DL 69425, 69428
2201 MNL OL DL 69432
2202 MNL OL DL 95821
2203 MNL OL DL 44204
2204 MNL OL DL 69471
2205 MNL OL DL 49765
2206 MNL OL DL 95829
2207 MNL OL DL 14923
2208 MNL OL DL 69481
2209 MNL OL DL 69484
2210 MNL OL DL 69488
2211 MNL OL DL 17545
2212 MNL OL DL 69508
2213 MNL OL DL 45969, 99741
2214 MNL OL DL 69514
2215 MNL OL DL 69524
2216 MNL OL DL 95852
2217 MNL OL DL 69544
2218 MNL OL DL 69573
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V r. 15412219 obdržali potomkovia Kolárskych novú donáciu na všetky dovtedy vlastnené majetky. 
Portálny súpis Hontianskej stolice z r. 15492220 uvádza len D. Seľany, a to ako majetok rôznych 
zemanov. V r. 15602221 vyrovnal Benedikt z Plášťoviec, manžel Anny, dcéry Pavla z Kolár, nároky 
Anninej sestry Marty na časť D. Seľan. V r. 15662222 dala Benediktova dcéra Žofia svoj podiel do 
zálohu bratovi Benediktovi, ktorý o rok neskôr2223 získal aj podiely brata Jána. V r. 15712224 odstúpil 
Ján z V. Oponíc (okr. TO), ktorého matkou bola Elena z Kolár, svoje podiely Benediktovi. V r. 
15792225 sa Benedikt rozdelil o majetky so svojim bratom Jozefom. V r. 1588-892226 mala tieto 
majetky v držbe Benediktova dcéra Anna, zastupujúca nedospelého brata Jozefa. V r. 15962227 Anna 
protestovala ohľadom výberu desiatkov.

V r. 16112228 odkúpil Ondrej Selény kúriu v H. Seľanoch od svojich sestier. V r. 16352229 sa spomína 
spor o hranice H. Seľan, v ktorom sa uvádzajú chotárne názvy Szugyinkapatak či Kecskekut. V r. 
16492230 sa o majetky v D. Seľanoch sporili Mikuláš Palášty a jeho dcéra Eva, o dva roky neskôr2231 
sa pri delení majetkov medzi Plášťovskými spomínajú dve tunajšie vinice. Zaujímavé je, že len o 
jedinej dedine Seľany sa zmieňujú aj Korabinsky, Vályi a Fényes; až Borovszky uvádza heslá pre 
dve rôzne dediny (Horné a Dolné). V 19. st. tu mali majetky František Plachý a Anton Ďurky, do 20.
storočia ich vlastnil rod Majtény. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a vinohradníctvu. V r. 
1931-1932 obec postihla veľká neúroda.

2219 MNL OL A 57 - 02 - 0017
2220 Maksay, s. 371
2221 Palásthy II, s. 78, č. 89
2222 Tamže, s. 106, č. 118
2223 Tamže, s. 109, č. 122
2224 Tamže, s. 132, č. 151
2225 Tamže, s. 198, č. 203
2226 Tamže, s. 275, č. 291; s. 279, č. 297
2227 Tamže, s. 304, č. 335
2228 Tamže, s. 358, č. 417
2229 Tamže, s. 462, č. 550
2230 Tamže, s. 493, č. 593
2231 Tamže, s. 501, č. 609
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Selce (pri Dolných Strhároch) (zanik.)

Pôvod názvu

Pozri predchádzajúce heslo.

Písomná história

Pravdepodobne prvou písomnou zmienkou o sídle je listina z r. 14652232, ktorou kráľ Matej dáva 
Ladislavovi z Ďarmot a jeho dedičom za verné služby samoty Zelche, Kysolwar a Rwsdyn v 
Novohradskej stolici. Keďže nepoznáme žiadne údaje ohľadom polohy tohto darovaného majetku, s
istotou to potvrdiť nemožno, avšak v rámci Balašovského panstva existovalo len jedno sídlo s týmto
názvom, a tak je celkom pravdepodobné, že táto listina je prvou písomnou zmienkou práve o ňom.

Ďalší záznam sa objavuje v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492233, kde sa ako vlastníci
sídla Zeelcz spomínajú Balašovci z Modrého Kameňa a Sklabinej. Ďalšia stopa pochádza zo súpisu 
sečanského sandžaku z r. 15542234, kde sa uvádza pod názvom Szelics. Vass túto lokalitu stotožňuje 
so Selcami pri Poltári, ale na základe pomerne unikátneho priezviska Jančurad, ktoré sa objavuje aj 
v neskorších súpisoch, je pravdepodobnejšie, že ide práve o Selce pri Modrom Kameni. Ďalšie 
priezviská v tomto súpise sú: Šuta, Kuťka, Krakó, Jakur a Jártó, celkovo 9 zdanených domácností. 

Vo forme Zelcze poznáme záznam zo zápisov z kongregácií Novohradskej stolice z r. 16032235, 
podľa ktorého boli tamojší poddaní povolaní k opravám mosta pri hrade Modrý Kameň. Aj v súpise 
z r. 16052236 sa sídlo Zelcz spomína ako patriace k modrokamenskému hradu, pričom sa tu uvádzajú 
aj mená poddaných: Balog, Urban, Beket, Valinka, Jančurad a Výboh. V r. 16542237 sa dvakrát 
spomína pri spore o cirkevný desiatok, a podľa zápisu patrila čiastočne Balašovcom. Podrobnejší 
popis sídla Szelecz nájdeme v súpise z r. 16602238, kde sa okrem iného uvádza susedstvo Dolných 
Strhár, priezviská Hrnčár, Brača a Bacúr, ako aj majetková účasť grófa Pavla Ráca. Ešte jeden 
neskorší súpis z r. 16812239 potvrdzuje staršie poddanské priezviská ako Jančurad, Hrnčiar, Bacúr, a 
pridáva 2 nové – Prístavok a Laták. V r. 16882240 sa ešte dvakrát objavuje v kongregačných 
protokoloch, pričom druhý zápis pojednáva o násilí, ktorého sa mali dopustiť nemeckí vojaci na 
miestnej obyvateľke.

Podobne ako iné sídla v tomto regióne, aj Selce patrili pôvodne modrokamenským Balašovcom, 
neskôr Balašovcom z hradu Divín, ktorých majetky v r. 16842241 získal rod Zičy a v r. 1689-912242 aj 
rod Koháry. V porovnaní s inými sídlami, ktoré boli založené koncom 15. storočia, len aby ešte 
pred odchodom Turkov prakticky schátrali, však Selce zaznamenávali postupný rozvoj a vyvinuli sa
v plnohodnotnú dedinu – na vojenskej mape z polovice 18. storočia je zakreslených už viac ako 20 
obydlí. Ako samostatná obec sa uvádza aj v neskorších písomnostiach, často v maďarizačných 
formách Erdőszele či Kékkőszelcz.

2232 MNL OL DL 65930
2233 Maksay, s. 517
2234 Vass, s. 31
2235 Oborni, NVJ 1005
2236 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2237 Tóth, NVJ 1241, 1286
2238 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2239 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
2240 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492, 523
2241 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2242 MNL OL A 57 - 20 - 0026, A 57 - 22 - 0018
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Ku koncu r. 1976 bola obec spolu s priľahlou osadou Suchý Bukovec vysťahovaná, a do r. 1981 
zrovnaná so zemou kvôli rozširovaniu ťažby v bani Dolina otvorením nových uhoľných polí pod 
obcou. Dnes sa tu nachádza záhradkárska kolónia a kamenný pamätník na mieste, kde obec pred 
zbúraním stála.
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Selce (pri Neninciach a Širákove) (zanik.)

Pôvod názvu

Názov pochádza zo slovanského základu selo, označujúceho menšiu dedinu.

Písomná história

Sídlo je písomne doložené v listinách z prvej polovice 15. storočia. V r. 1415, kedy patrilo rodom 
Kolárskych a Plášťovských, sa spomína ako Zeelch či Zelch2243. V ďalšej listine z toho istého roku 
sa ale pod menom Zelche2244 spomína ako majetok Jána Rušaša de Falkosnyenye, predaný 
Mikulášovi (Balašovi) zo Sklabinej, v ktorej susedstve sa malo sídlo aj nachádzať (výslovne sa 
spomína ako sídlo v Novohradskej, nie Hontianskej stolici). Proti tejto transakcii sa v r. 14182245 
ohradili zemania z Obeckova, ale v r. 14202246 bol predaj schválený a vykonala sa aj metácia 
chotára, ktorá tento majetok situuje do susedstva Príbeliec, Obeckova, Dvorčan, Čiech a Neniniec. 
Túto lokalitu potvrdzuje aj listina z r. 14302247, kde sa pri metácii chotára D. Príbeliec spomína cesta
medzi Príbelcami a sídlom Zelche. Ďalší záznam z r. 14332248, ktorý uvádza Bakács, spomína terra 
Zelch ako majetok zemanov zo Širákova a súčasť chotára rovnomennej obce. V r. 14882249 sa ešte 
parcela Zelch uvádza ako súčasť Seľan.

Podľa všetkých indícii ide o dve rôzne sídla aj napriek tomu, že Bakács všetky tieto záznamy 
pripisuje sídlu v chotári Širákova. Toponymum Selce (Zelch, Zelche) je hojne rozšírené aj na našom
území, a nebolo by teda prekvapujúce nájsť dve rovnomenné sídla aj relatívne neďaleko vedľa seba,
čo je pravdepodobne aj tento prípad. Nakoniec, na hranici katastrov Príbeliec a Sklabinej (a zároveň
hranici Hontianskej a Novohradskej župy) sa na mape 3. vojenského mapovania nachádza Szöcze 
psz., a ako katastrálny názov sa tu Selce zachovali dodnes, i keď dnes táto časť patrí k obci 
Nenince. Na rozdiel od sídla v katastri Širákova (Zelch), po ktorom na neskorších mapách nezostali 
žiadne zmienky, je tak existencia a poloha druhých, v literatúre nedokumentovaných Seliec (Zelche)
doložená aj topografickým záznamom.

2243 MNL OL DL 69637
2244 MNL OL DL 65849
2245 MNL OL DL 39164
2246 MNL OL DL 10929, 67555
2247 MNL OL DL 65941
2248 MNL OL DL 95818
2249 MNL OL DF 205655
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Selešťany (zlúč.)

Najstaršie osídlenie

Nálezy z doby halštatskej a rímskej, ako aj črepy zo sídliska z 9.-10. storočia2250. Stopy po osídlení 
od paleolitu až po včasný stredovek boli zistené na polohe Tábla.2251

Pôvod názvu

Názov pochádza zo slovanského základu selo, selisko, označujúceho menšiu dedinu2252.

Písomná história

Na základe informácií z prameňov môžeme konštatovať, že Selešťany ako sídlo počas stredoveku 
podľa všetkého neexistovali, a vznikli pravdepodobne až tesne pred alebo krátko po bitke pri 
Moháči. Regionálna literatúra síce uvádza ako prvú písomnú zmienku listinu z r. 12502253, táto 
informácia však nie je podložená zdrojom, a nám sa takúto listinu lokalizovať nepodarilo (neuvádza
ju ani Marsinov diplomatár). Prvou písomnou zmienkou nie je ani listina z r. 13322254, kde sa medzi 
zhabanými majetkami nechválne známeho Feliciána Zacha spomína aj novohradské sídlo Eleztyen 
– tu podľa Györffyho ide o zaniknuté sídlo pri Poltári. Prvou istou písomnou zmienkou je tak až 
listina z r. 15122255, kedy dal Benedikt de Alag svoju časť majetku Zelezthyen do zálohu pánom z 
Kolár. Do r. 15162256 ale dlh splatil, pretože vtedy tento majetok spolu s bratom vymenil s Ondrejom
Orbonázom zo Sudíc. Ten si ho dal o rok neskôr2257 potvrdiť štatúciou vo svoj prospech. 

Ďalšie informácie prinášajú osmanské súpisy z polovice 16. storočia. V r. 1546 tu bolo 7 
poddanských usadlostí, pričom tu stál aj mlyn, a do r. 1590 toto číslo stúplo na 13 usadlostí2258. 
Mená poddaných poznáme z osmanského súpisu z r. 15592259 – Išten, Gál, Módra, Pošat, Šimon a 
Gombáš. V r. 15782260 sa dedičia Orbonázovcov sporili o majetkové listiny s príbuzným Jurajom 
Neverym. V r. 1751 sa v Selešťanoch nachádzal majer, na ktorom žilo prisťahované obyvateľstvo. 
Korabinsky a Vályi ju zhodne uvádzajú ako slovenskú dedinu, Fényes ju už označuje za samotu. 
Borovszky dedinu považuje za maďarskú, a udáva majetkové podiely rodov Silašy, Trajtler a 
Vitáliš. Tieto rody dali postaviť aj dva malé kaštiele, ktoré sa neskôr stali majetkom rodu Fáy.

2250 Bialeková, Pramene II, s. 160
2251 Beljak, Poiplie, s. 84
2252 Stanislav, SJvS I, s. 300
2253 http://www.zahorce.sk/obec-23/historia-selestany (Citované 4.8. 2016)
2254 MNL OL DL 99557
2255 MNL OL DL 22358
2256 MNL OL DL 72359
2257 MNL OL DL 72362
2258 Káldy II, s. 553
2259 Káldy, s. 238.
2260 Palásthy II, s. 179, č. 191
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Senné

Pôvod názvu

Vznikol zo základu seno, teda sušené krmivo pre dobytok2261. Matej Bel okrem tohto zrejmého 
výkladu zvažoval aj etymológiu od slova „cín“, čo je však málo pravdepodobné. 

Písomná história

Prvá písomná zmienka sa nachádza v listine z r. 12692262, ktorou kráľ potvrdzuje pôvodnú donáciu 
na majetok Scynna (ale aj Szena/Szenna/Seynna), daný komesovi Mikovi pred 20-timi rokmi, pre 
Mikovych synov Petra, Eguča a Mika. Hoci sa pôvodná donačná listina nezachovala, za vročenie 
prvej písomnej zmienky tak môžeme považovať rok 1249. Podľa Šmilauerovej intepretácie vloženej
metácie a následnej grafickej schémy2263 tento majetok zaberal celú severnú časť Tisovníckej doliny 
až zhruba po dnešnú Starú Hutu (okr. DT). Ďalšia zmienka o sídle pochádza z r. 12712264 , kedy sa 
pri delení majetkov medzi príslušníkmi rodu Kačic spomína veľká (hradská) cesta, prechádzajúca 
cez Senné a vedúca do Lučenca. V r. 12882265 sa pri spore o majetok Thema (Fabianka, časť 
Lučenca) uvádza meno kňaza Jakuba z kostola sv. Jakuba v Sennom, ktorého existenciu 
potvrdzuje aj neskorší zápis v súpise pápežských desiatkov v období r. 1332-13372266. 

Györffy ako relevantné uvádza aj dve listiny zo začiatku 14. storočia2267, v ktorých sa Senné 
(Scenna, Scinna) spomína len ako miesto datovania (v jednom prípade kráľom, v druhom 
ostrihomským arcibiskupom)2268. V r. 13422269 sa Senné stalo miestom pokusu o vraždu zemana z 
Vátoviec, ktorého prepadli a poranili vnuci Bitera z Modrého Kameňa. Zaujímavosťou je 
predovšetkým zmienka o miestnych kúpeľoch, v ktorých sa táto udalosť mala odohrať – svedčí to o
prítomnosti výdatného termálneho prameňa, ktorý sa však dodnes nezachoval. V r. 13492270 pri 
prenájme Balašovských majetkov istému Jurajovi z Bíne pripadla časť (horno)strehovského chotára
kostolu v Sennom. V r. 13892271 boli pred súd povolaní niekoľkí miestni poddaní vtedy maloletého 
Mikuláša z M. Kameňa, pričom sa uvádzajú aj ich mená: Martin, syn Michala, manželka kováča 
Hanka, Pavol zvaný Madáč, jeho synovia Ján a Michal, Ján syn Zerneho, Štefel syn Tomáša, a 
Jakub syn Kolína. V r. 13932272 vraj poddaní zo Senného zabili zemana Ondreja z Čiech, za čo 
muselo modrokamenské panstvo zaplatiť jeho bratovi krvnú daň 22 mariek. 

Z 15. storočia potom máme len ojedinelý záznam – v r. 14672273 sa bzovícky prepošt sťažoval, že 
zeman Benedikt Turócy obvinil poddaných zo Senného a Lučenca, že na ceste do Krupiny pri 

2261 Krajčovič, Kroniky, s. 216
2262 MNL OL DL 65705
2263 Šmilauer, Vodopis, s. 141.
2264 MNL OL DL 757, 758
2265 MNL OL DL 72980
2266 Sedlák, MVS I, s. 105, č. 603
2267 FEJÉR, Georgius. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis.Tomi VI. Vol. 1. Budae, 1830, s. 201;
 Tomi VIII. Vol. 7. Budae, 1842, s. 368
2268 Tieto informácie síce nie je možné úplne vylúčiť, ale nie je vysvetlené, ako došiel k záveru, že ide práve o Senné v 

Novohrade, keďže rovnomenných sídiel bolo už v tej dobe po celom Uhorsku viacero. Do úvahy pripadá použitie 
itinerárov týchto osôb, ktoré sme my nemali k dispozícii.

2269 MNL OL DL 69220
2270 MNL OL DL 65756
2271 MNL OL DL 65810
2272 MNL OL DL 39140
2273 MNL OL DL 16505
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Senohrade nezaplatili mýto, a okradol ich. V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492274 sa 
objavuje vo forme Zennaa, a vlastníkmi boli stále Balašovci. Osmanský súpis z r. 15542275 uvádza 
10 domácností s priezviskami Gadon, Lérinč, Krakó, Leškó, Vidáč, Ludvig, Matojan, Dančár, 
Dvorver a Čudár, pričom obec mala kňaza aj pisára. Pod názvom Zenna sa spomína v súpise z r. 
15822276, kedy bol majiteľom Žigmund Balaša, richtárom Žigmund Rigo a prísažným Štefan Pap. 
Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia2277 – Peter Kyseľ, pastier 
Michal, nemenovaný farár, a želiari František Kováč a Tomáš Varady.

V r. 16522278 stoličné orgány prejednávali reambuláciu hraníc niektorých sídiel vrátane Senného. V 
r. 16542279 sa ostrihomský arcibiskup sťažoval na neodvedené cirkevné desiatky z niektorých 
majetkov, vrátane polovice Senného, ktorá patrila Šimonovi Balašovi. 13 domácností narátal súpis 
divínskeho panstva v r. 16602280, s priezviskami Ďurian (richtár), Keňáč, Mravík, Diar, Mrva, Fabov,
Drozd, Michalovič a Gečov. Druhá polovica dediny patrila vdove po Jánovi Gestelym, a zachytáva 
ju súpis z r. 16732281, s priezviskami poddaných: Starohorský, Frančok, Markov, Volák, Mravík, 
Kiseľ a Košík; stál tu aj spoločný mlyn. V r. 16862282 získal časť divínskych majetkov gróf Zičy. 
Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 16892283, vedené voči obyvateľom niekoľkých okolitých obcí 
vrátane Senného, ktorí kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť kvôli nespravodlivo vymeraným 
stoličným daniam, čo vraj poškodilo dobré meno stolice. 

Podľa Borovszkého tu tak v r. 1770, ale aj neskôr stále vlastnili majetky predovšetkým Zičyovci a 
Balašovci. V 18. storočí mala obec svoj vlastný pivovar. Od r. 1890 do r. 1945 tu pôsobil notariát. 
Ešte v 1. polovici 20. storočia bolo rozšírené tkáčstvo. Poľnohospodársky charakter si obec 
zachovala aj v 20. storočí, časť obyvateľov pracovala aj v uhoľných baniach na okolí.

2274 Maksay, s. 518
2275 Vass, s. 48
2276 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2277 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
2278 Tóth, NVJ 1078
2279 Tóth, NVJ 1286
2280 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2281 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 099. - No. 031.
2282 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2283 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 605
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Sklabiná

Najstaršie osídlenie

Črepové nálezy na dvoch sídlištných lokalitách z 9.-10. storočia2284.

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda2285 vysvetľuje názov ako súvisiaci s českým klaboně vo význame bublina. 
Novšie teórie názov spájajú so slovom škľabiňa vo význame “diera, puklina”2286. Existovali aj 
pokusy vysvetliť názov podľa základu skláv-, čiže Sláv alebo Slovan2287.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 13232288, kedy si dve vetvy predkov rodu Balaša medzi sebou 
vymenili majetky pri Ipli za majetky na Považí, Liptove a Turci. Majiteľmi sídiel v Poiplí, medzi 
ktorými figuruje aj Sclabonia, sa stali Biterov syn Peter a jeho bratranec Juraj. Otáznym je zápis v 
súpise pápežských desiatkov z obdobia r. 1332-13372289, kde figuruje farnosť s názvom Solanama. 
Samotný názov je príliš skomolený, avšak na druhej strane treba podotknúť, že architektonicky je 
tunajší kostol datovaný zhruba do rovnakého obdobia2290. V r. 13512291 sa sídlo spomína v susedstve 
Obeckova. V r. 13672292 sa v spore medzi zemanmi z Peseran a Strhár spomína Tomáš Og de 
Sclabenya, úradník zo strhárskeho panstva Balašovcov. V r. 13842293 daroval vtedajší ostrihomský 
arcibiskup Demeter štvrtinu cirkevných desiatkov z niektorých novohradských dedín, vrátane 
Sklabinej, na podporu novozriadenej kaplnky v Ostrihome. Zmienka o sídle je aj v poškodenej 
listine z r. 13882294. 

V r. 13932295 zemania z Príbeliec a ich suita pri Sklabinej prepadli a olúpili plachtinského 
poddaného Dačovcov. Borovszky uvádza, že prvý kostol tu bol postavený v r. 1396, avšak listinu s 
takýmto údajom sme nenašli. Pomerne veľa listín zmieňujúcich Sklabinú máme z 15. storočia, čo 
naznačuje jej zvýšený význam v tomto období. Zemepánmi boli nepretržite Balašovci, z ktorých 
Mikuláš, syn Blažeja, sa v r. 14102296 spomína s prídomkom de Sclabonia. Ten istý Mikuláš, 
tentokrát s prídomkom de Gyarmat, v r. 14132297 žaloval zemana z Obeckova, ktorý vraj aj s 
ozbrojeným sprievodom vtrhol na majetok Sclabonia, vyplundroval mlyn a zbil mlynára. Mikuláš 
sa objavuje aj v listine z r. 14152298, kde od zemana z rodu de Falkosnyenye (súčasť dnešných 
Neniniec) odkúpil majetok Zelche, susediaci so Sklabinou, ktorá sa v rovnakej súvislosti spomína aj

2284 Bialeková, Pramene II, s. 154
2285 Stanislav, SjvS I, s. 300
2286 ONDRUŠ, Š. O etymológii názvov dedín Sklabiná a Sklabiňa. In: Slovenská reč. 1990, roč. 55, č. 3, s. 180-181.
2287 UHLÁR, V. Toponymá utvorené od etnických mien a názvy Slovany, Slovinky a Sklabina. In: Slovenská reč. 1989, 

roč. 54, č. 5, s. 265-266.
2288 MNL OL DL 65737
2289 Sedlák, MVS I, s. 106, č. 633.
2290 HARMINC, Ivan (et. al.). Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava, 1969, s. 109. 
2291 MNL OL DL 41161
2292 MNL OL DF 238323
2293 MNL OL DL 5609
2294 MNL OL DL 28106
2295 MNL OL DL 65820
2296 MNL OL DL 65844
2297 MNL OL DL 65848
2298 MNL OL DL 65849
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v r. 14202299. V r. 14222300 sa zasa uvádza ako susediaci majetok pri metácii Bátorovej.

V r. 14232301 sa dozvedáme, že Mikuláš mal v Sklabinej svoje sídlo, a jeho vlastnoručné potvrdenie 
o predaji istého majetku v r. 14262302 bolo vydané a datované práve tu . Zdá sa, že aj v neskoršom 
období striedavo používal oba prídomky – v r. 1435 až 14372303 sa trikrát spomína ako de Sclabonya
(príp. skomolene Zlabonya). Zaujímavá je listina z r. 14352304 – veriaci z Obeckova, dovtedy patriaci
pod sklabinský kostol sv. Mikuláša, si chceli založiť vlastnú farnosť a tak si vyvolili nového farára,
ale keďže tak urobili bez vedomia ostrihomského arcibiskupstva, bolo im to pod hrozbou sankciami
dodatočne zakázané.

Spory so zemanmi z Obeckova mal aj Mikulášov syn Ladislav. V r. 14622305 znovu napadli jeho 
majetky, vypili mu sud vína a zbili jeho familiárov aj poddaných. V r. 14652306 sa pripomína aj starý 
spor o obeckovskú farnosť – keďže sa listina s pôvodným rozhodnutím medzičasom stratila, 
Obeckov využil príležitosť a znova sa odtrhol od sklabinskej farnosti, čo im Ostrihom aj so 
súhlasom Ladislava tentokrát schválil. V tom istom roku2307 obeckovskí zemania prepadli a zbili 
dvoch Ladislavovych nádenníkov, ktorí šli s povozom zo Sklabinej do Príbeliec. V r. 14752308 Peter 
de Kalno, kastelán hradu Szanda, prepadol, uniesol a ozbíjal Ladislavovych familiárov a 
poddaných, ktorí boli na ceste zo Sklabinej do Budapešti. 

V r. 14752309 sa spomína miestny kňaz Michal, v r. 14772310 sa pri prejednávaní poslednej vôle 
Ladislavovej druhej manželky Eufrozíny ako svedkovia objavujú aj sklabinský farár Adam (uvádza 
sa aj jeho vek, 40 rokov), a ďalšie dve osoby zo Sklabinej: Anastázia, vdova po kováčovi 
Benediktovi, a Dorota, manželka Ondreja Literáta. Zachoval sa aj samotný testament2311, v ktorom 
sa okrem iného spomína železný koč či voz, a vína či vinice, ktoré boli súčasťou majetku v 
Sklabinej, a pripadli Ladislavovi a jeho dcére Anne. Ešte jeden predmoháčsky záznam pochádza z r.
15122312, a pojednáva o majetkovom spore o Sklabinú a Novú Ves medzi Ladislavovym synom 
Františkom, jeho nevlastnou matkou, a vdovou po nevlastnom bratovi. 

V súpise z r. 15492313 figuruje ako majetok Jána Balašu, a „sklabinské panstvo“ tejto vety rodu sa 
ako zemepán spomína pri mnohých ďalších obciach regiónu, uvedených v tomto zozname. V 
osmanskom súpise z r. 15542314 sa uvádza 13 domácnosti, s menami prevažne maďarského pôvodu –
Ištó, Petér, Kováč, Borši, Bak, Kelemen a Dóša. V súpise z r. 15822315 sú ako majitelia uvedení 
Žigmund Balaša a Ondrej Pacot (Jánov zať), richtárom či správcom bol istý Pavol Ďure. V r. 
15972316 sa spomína predvolanie sklabinského poddaného Imricha Bálinta, v r. 16002317 zasa 

2299 MNL OL DL 67555
2300 MNL OL DL 69420
2301 MNL OL DF 248616
2302 MNL OL DF 208780
2303 MNL OL DL 65875, 65878, 65882
2304 MNL OL DL 65876
2305 MNL OL DL 15776
2306 MNL OL DL 65931
2307 MNL OL DL 65934
2308 MNL OL DL 65950
2309 MNL OL DF 205432
2310 MNL OL DL 65958
2311 MNL OL DL 65957
2312 MNL OL DL 66013 
2313 Maksay, s. 518
2314 Vass, s. 35
2315 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2316 Oborni, NVJ 118
2317 Oborni, NVJ 413
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predvolanie poddaného Pavla Bálinta k pojednávaniam, ktoré sa konali priamo v Sklabinej. V r. 
16012318 boli poddaní okolitých dedín pod hrozbou popravy prinútení k dodávkam palivového dreva
pre pevnosť v Ďarmotách, v nasledujúcom roku2319 aj pre pevnosť v Sečanoch. V r. 16162320 tu podľa
súpisu malo majetky aj ostrihomské arcibiskupstvo. 

V r. 16542321 sa o Sklabinú, Olováry a Novú Ves sporila vdova po Imrichovi Balašovi so svojím 
synom, tiež Imrichom. 12 poddanských domácností sa uvádza v súpise z r. 16602322, s priezviskami: 
Hajdu, Bargal, Roša, Krištof, Tót, Molnár, Varáľay, Čako, Čaby a Kiš. Zmienená je aj ruina 
kaštieľa a zemiansky mlyn. Podľa ďalšieho súpisu z r. 16712323 už ale z dvanástich domácností bolo
9 opustených. V r. 16842324 získali obec ako súčasť divínskych majetkov Zičyovci. V r. 16872325 bol 
vydaný zákaz pre obyvateľov Sklabinej vnikať na územie Peseran. Donáciou z r. 16892326 tu 
majetky získal rod Koháry. 

Matej Bel spomína miestne vinice, a potvrdzuje, že tunajší Balašovci používali prídomok de 
Szklabonya ešte aj v 18. storočí. Korabinsky a Vályi ešte obec označujú za maďarskú, Fényes už 
začiatkom 19. storočia za maďarsko-slovenskú (aj keď už podľa výsledkov oficiálnych sčítaní ľudu 
zo zač. 18. st. bola obec etnicky zmiešaná). Borovszky po prvýkrát uvádza maďarizačný názov 
Mikszáthfalva podľa tunajšieho rodáka, ako aj ďalší, menej používaný – Kürtabony. Spomína aj dva
mlyny – parný a vodný, minerálny prameň a ložisko uhlia, tiež veľký statok Móra Siláďyho. Na 
konci 19. storočia sa tu ťažilo uhlie, piesok a bola tu aj tehelňa.

2318 Oborni, NVJ 615
2319 Oborni, NVJ 945
2320 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 041.
2321 Tóth, NVJ 1342
2322 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2323 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
2324 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2325 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 216
2326 MNL OL A 57 - 20 - 0026
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Slatinka (zlúč.)

Pôvod názvu

Zo slovenského základu slatina, označujúceho močaristú pôdu v nížinnej oblasti.

Písomná história

Vlastivedný slovník obcí spomína ako prvú písomnú zmienku listinu z r. 1271, ale podľa Györffyho 
patrí tento záznam Slatine pri Lučenci. Inak, sídiel s podobným názvom bolo v relatívnej blízkosti 
viacero – spomeňme Slatinu pri Dudinciach či Zvolenskú Slatinu – čo komplikuje identifikáciu v 
listinách. Prvou písomnou zmienkou pre tunajšie sídlo je listina z r. 12652327, kde majetok Zalathna 
predali šľachtici zo Zlievec ostrihomskému arcibiskupstvu. V listine z r. 12832328 sa po niekoľkých 
výmenách medzi viacerými stranami dostala časť tunajších majetkov od Teodora a Ondreja, synov 
Starnu, do rúk Bitera, syna Mika, predka rodu Balaša. Jednou zo strán bol aj Štefan, syn Abu zo 
Strehovej, ktorý sa v listine z r. 12982329 spomína s predikátom de Zalathna, podobne ako jeho syn 
Jurk v listinách z r. 12992330.

Györffy ako prameň k histórii sídla uvádza aj známu listinu z r. 13232331, pojednávajúcu o zámene 
sídiel pri Ipli s majetkami na Považí medzi magistrom Dončom a Biterovmi synmi, v ktorej figuruje
aj Zalathna. V r. 1341-432332 sa ako páni zo Slatinky uvádzajú Mikovi vnuci Dominik a Ján, ktorí 
figurovali v násilím poznamenanom spore s Leštákom z Vátoviec. Po tomto období sa však sídlo aj 
tunajší rod zo stredovekých listín vytrácajú, a až do bitky pri Moháči ako relevantnú môžeme 
spomenúť len jednu listinu z r. 14752333, v ktorej sa sa Ladislav z Ďarmot sťažoval, že istí zemania 
prepadli v chotári svojho sídla Cheregh jeho poddaných zo Strhár a Slatinky, okradli ich, vsadili do 
temnice, a nútili pracovať na svojich majetkoch.

Ako Zalathna sa sídlo objavuje v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492334, kedy ho 
vlastnili Balašovci z M. Kameňa a Sklabinej. V osmanskom súpise sečanského sandžaku z r. 
15542335 sa spomínajú dve rovnomenné dediny, avšak nie je jasné, ktorý zápis sa týka tunajšieho 
sídla. Informácie z pomoháčskych majetkových súpisov máme z r. 15822336, kedy sídlo Kys Zalatnia
vlastnil Žigmund Balaša, ale bola poplatná aj Turkom. Uvádza sa tu jediný obyvateľ menom Matej 
Varga. Ďalšie zmienky potom poznáme až zo súpisov z druhej polovice 17. storočia, ale tieto sú 
pomerne početné2337. V r. 16542338 sa na stoličnej kongregácii riešil spor okolo prenajatej, ale 
nevýnosnej tunajšej pôdy, a v r. 16562339 istý incident medzi pánom a poddaným, ktorý sa mal 
odohrať v tunajšom chotári.

2327 MNL OL DF 248299
2328 MNL OL DL 65717
2329 MNL OL DF 248872
2330 MNL OL DL 65723, 65724, 65726
2331 MNL OL DL 65737
2332 MNL OL DL 69219, 69220, 40925
2333 MNL OL DL 65950
2334 Maksay, s. 517
2335 Vass, s. 32 alebo 67
2336 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2337 Je v nich však potrebné rozlišovať medzi dvoma sídlami divínskeho panstva s názvom vo forme Kis Szalatnya a 

pod. – Slatinka pri Pôtri patrila do turopoľského dištriktu, a Dolná Slatina pri Lučenci priamo do divínskeho 
dištriktu.

2338 Tóth, NVJ 1243
2339 Tóth, NVJ 1415
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Z r. 16602340 sa zachoval súpis, uvádzajúci 6 rodín s menami ako Považanec, Oravec, Ďalog či 
Maško, ale poplatky tunajšiemu majeru platil aj Martin Varga. V r. 16712341 sídlo stále patrilo tak 
Valentinovi Balašovi, ako aj Turkom – spomína sa obyvateľ Ján Kováč. Okrem majera sa v tomto 
období spomína aj miestny mlyn. Z r. 16812342 máme ďalšie mená obyvateľov – Mlynár, Chreno, 
Červený, Čilka, Maško, Ďurián a i. Po konfiškácii Balašovských majetkov dostal v r. 16842343 
divínsku časť tunajšieho sídla Štefan Zičy, pričom o Slatinku sa v r. 16862344 sporil s Gabrielom 
Bátorym; a v r. 16892345 bola potvrdená donácia na modrokamenskú časť pre Jána Koháryho, hoci 
ten sa ako majiteľ spomína už o rok skôr2346. Štefan Koháry získal donáciou z r. 16912347 aj ďalšiu 
pôvodne divínsku časť sídla. 

Matej Bel spomína úrodnú pôdu a minerálny prameň. Avšak práve z dôvodu slabej úrodnosti 
miestnej pôdy sa začiatkom 18. storočia takmer všetci obyvatelia odsťahovali na Dolnú zem (okolie
obce Albertirsa v Peštianskej stolici), a sídlo tak spustlo2348. V r. 1773-18082349 sa medzi vlastníkmi 
stále spomínajú rody Zičy a Balaša. V r. 1874-75 sa objavuje pod názvom La Motte Szalatnya 
puszta podľa rodového mena grófa, ktorý ju vlastnil. Od r. 18812350 sa ako Szalatnya puszta 
(Pusztaszalatnya) uvádza ako súčasť obce Pôtor. Po rozpade monarchie sa jedným z majiteľov 
poľností, kaštieľa, mlyna a hospodárskych budov bývalého slatinského panstva stal Pavel Maliarik, 
bývalý evanjelický farár a okresný náčelník v Modrom Kameni. Po druhej svetovej vojne sa v 
Slatinke postavilo viacero priemyselných závodov, a dodnes predstavuje priemyselnú zónu obce 
Pôtor2351. 

2340 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2341 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
2342 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
2343 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2344 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 131
2345 MNL OL A 57 - 20 - 0026
2346 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
2347 MNL OL A 57 - 22 - 0018
2348 Shvoy, s. 298
2349 HLAVÁCSNÉ Kérdő Katalin. Magyarország történeti helységnévtára (1773–1808). Nógrád megye. I. kötet. 

Budapest-Salgótarján, 2002, s. 80
2350 Galcsik, s. 286
2351 http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/3459-tristo-rokov-slovenskych-evanjelikov-v-alberti (Citované 

4.8. 2016)
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Slovenské Kľačany

Pôvod názvu

Názov obce sa môže vykladať v troch rôznych verziách – jednak od druhu poľovného sokola, 
nazývaného klečen2352; či od slova kľača, označujúceho kobylu2353; ale podľa jazykovedca R. 
Krajčoviča je najpravdepodobnejší výklad od slova kľač, označujúceho pokrivený kmeň stromu, 
rastúci v lužných hájoch, čomu nasvedčuje aj názov zaniknutého sídla Podlužianka v dnešnom 
chotári obce2354. Györffy v Novohrade uvádza ešte jedno rovnomenné sídlo v okolí obce 
Magyarnándor. Pravdepodobne až v druhej polovici 15. storočia vznikli Fiľakovské Kľačany, dnes 
súčasť obce Fiľ. Kováče.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z listiny z r. 13412355, ktorá obsahuje sťažnosť Juraja z H. 
Strehovej na susedného zemepána Mikuláša, syna Heima de Kelechen, ktorý mal odlákať jeho 
dvoch strehovských poddaných Petra a Beňuša na svoj majetok Podlusan (Podlužianka). Na 
niekoľko desaťročí je to jediná zmienka, ale potomkov spomenutého Heima dokážeme v listinách 
sledovať aj v 15. storočí. Mikulášov syn Matej sa v r. 14072356 uvádza ako familiár Petra z Perína, 
ktorý bol v tom čase hlavným dvorským sudcom a jedným z najmocnejších mužov kráľovstva. 
Touto listinou získal Matej potvrdenie vlastníctva časti majetkov Kosihovce a Sucháň, ktoré zdieľal 
s Demetrom Dačom z Neniniec. Spor o spochybnenie štatúcie týchto majetkov príbuznými sa 
spomína v listinách z r. 14152357 a 14202358. 

V tomže roku2359 však Matej vymenil svoje majetky Kľačany a Podlužianka s vyššie spomenutým 
Demetrom za majetky v Užskej stolici, kam sa pravdepodobne aj presťahoval, pretože neskoršie sa 
už v tejto oblasti nespomína. Sídlo podľa všetkého zostalo v čiastočnom vlastníctve zemanov z 
Hontianskej stolice, pretože na prelome r. 1481-822360 sa spomína spor o jeho časť, v ktorom 
figurovali Chrastinskí, Dačovci, Plášťovskí a rod de Fyged. V r. 14882361 sa ako susedia 
Madáčovcov zo Strehovej spomínajú Štefana a Ladislav z Kľačan, pričom minimálne Štefan bol 
taktiež z rodu Madáčovcov, ako to dokazuje listina z r. 14962362. V r. 15192363 kráľ tomuto rodu 
potvrdil vlastníctvo majetkov Kľačany a Podlužianka, a tiež častí majetkov Strehová a Žihľava.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492364 sa uvádzajú až troje Kľačany, ale len jedny 
vlastnil rod Madáč. V r. 15912365 dal Juraj Madáč svoje tunajšie opustené usadlosti do zálohu 
Jozefovi Paláštymu, v r. 15942366 tak urobil aj jeho otec Gregor. V r. 16012367 vydali zákazy ohľadom

2352 http://www.kampolovat.sk/sk/clanky/historia-sokoliarstva/kralovske-sokoliari-a-nazvy-obci (Citované 4.8. 2016)
2353 http://www.slovenskeklacany.ocu.sk/index.php?ids=5 (Citované 4.8. 2016)
2354 Krajčovič, Lexika, In: KS, 3/2010, s. 147
2355 MNL OL DL 39130
2356 MNL OL DF 281852, 281873
2357 MNL OL DF 281864
2358 MNL OL DF 281873, 281872
2359 MNL OL DL 63930
2360 MNL OL DF 281925, 281926
2361 MNL OL DL 72341
2362 MNL OL DL 63411
2363 MNL OL DL 24435
2364 Maksay, s. 507
2365 Palásthy II, s. 299, č. 321
2366 Tamže, s. 299, č. 320
2367 Oborni, NVJ 497, 498
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vnikania na majetky Kľačany a Podlužianka tak Balašovci, ako aj Madáčovci, takže majetkové 
podiely tu mali oba rody. Podrobnosti o podiele Balašovcov prináša súpis z r. 16602368, ktorý uvádza
2 usadlosti, z toho jednu obývala rodina Kličanských, a tá druhá pôvodne patrila istému Ďurošovi, 
ktorý bol presťahovaný do H. Strehovej. Podľa ďalšieho súpisu z r. 16712369 patrili Kľačany do 
ľuborečského dištriktu divínskeho panstva, aj keď v tom čase už bez obyvateľov. Zákaz využívania 
Madáčovských majetkov v Kľačanoch a Podlužianke pre obyvateľov okolitých obcí bol vydaný aj v
r. 16862370. V r. 16892371 vydal podobný zákaz pre obyvateľov H. Strehovej aj Ján Rošňay, ktorý tu 
vtedy mal majetky. V súpise zhabaných Balašovských majetkov z r. 17042372 sa uvádza pod názvom 
Malé Kľačany (Kis Keleczen).

V r. 1770 tu boli zemepánmi Jozef a Juraj Barošovci, po nich dedina patrila Karolovi Zičymu, a 
posledným majiteľom sa stal Anton Forgáč. Títo všetci bývali v už neexistujúcom kaštieli priamo v 
dedine. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom oviec. Za 1. ČSR bol v obci 
veľkostatok Erneho Janssena. V r. 1935 sa pri obci začala výstavba novej cesty v smere do 
Lučenca. V čase 2. svetovej vojny bol odvlečený a pravdepodobne popravený obchodník Klein aj s 
rodinou. Mnohí pôvodní obyvatelia sa po vojne odsťahovali a popredali svoje domy 
prisťahovalcom z Lešti, Turieho Poľa a Budinej. V r. 1964 bola na nariadenie štátnych orgánov 
zrušená cigánska osada, a 116 občanov cigánskeho pôvodu bolo vysťahovaných. V r. 1971 bol 
vybudovaný nový most ponad potok Tisovník. Pri križovatke štátnej cesty si poľnohospodárske 
družstvo postavilo sušičku krmovín.

2368 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2369 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
2370 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 102
2371 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 670
2372 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 117.
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Spanfelde (zanik.)

Pôvod názvu

Názov pravdepodobne pochádza z maďarského ispán földe, čiže “zem špána (komesa, župana)“, 
podľa ktorého špána, a za akých okolností toto meno dostala, sa však už asi nikdy nedozvieme.

Písomná história

V listine z r. 13302373 sa terra Spanfelde spomína ako majetok, ktorý zemania z jedného Kiarova 
odstúpili zemanom z druhého Kiarova, pričom konvent v Šahách v rámci tejto transakcie vykonal 
metáciu hraníc majetku. Ešte jednu zmienku o majetku máme z r. 13832374, kedy šahanský konvent 
nariadil potvrdil odstúpenie tohto majetku v rámci pokračujúceho sporu medzi zemanmi z Malého a
Veľkého Kiarova.

Čo sa týka polohy, uvádzaná metácia nie je príliš užitočná, pretože väčšina spomínaných 
hraničných bodov sa dnes už v teréne identifikovať nedá (staré cesty, solitérne stromy). 
Odhadujeme, že šlo o územie zhruba na západ od (Veľkého) Kiarova, čo ale postačuje, pretože v 
tejto oblasti severozápadne od obce Kiarov nachádzame toponymum Špania dolina, s ktorým by 
sme túto lokalitu (ktorá mohla aj nemusela byť skutočným sídlom) mohli stotožniť. 

2373 MNL OL DL 69208
2374 MNL OL DL 69360
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Stredné Plachtince

Najstaršie osídlenie

Praveké nálezy pochádzajú spod Kováčovského vrchu, včasnostredoveká keramika zasa z polohy 
Močiar.2375

Pôvod názvu

Pozri Dolné Plachtince.

Písomná história

Prvá presne datovaná písomná zmienka pochádza z r. 12432376, kedy kráľ za verné služby daroval 
zem Palahta, predtým patriacu komitátnemu hradu Hont, spolu s ďalšími majetkami komesom z 
rodu Narada menami Dona, Vacik, Dubák a Tiba. V zázname z r. 12452377, ktorého metačná časť 
pochádza zo stratenej listiny vydanej pred tatárskym vpádom (1241), však už existuje zmienka o 
„druhej dedine Plachtince“ (alter villa Platha), ktorej chotár podľa všetkých indícii zaberal priestor 
celej Plachtinskej doliny na sever od D. Plachtiniec. Otázny je zápis v súpise pápežských desiatkov 
z obdobia 1332-372378, v ktorom sa objavuje kňaz Ján z kostola sv. Michala v Plachtinciach. V r. 
13362379 si dedičia Tibu a Dubáka majetky rozdelili, pričom hranicou bola riečka Curtus (dnes 
Plachtinský potok) – zem na západ od riečky pripadla potomkom Tibu (pravdepodobne základ H. 
Plachtiniec), východná časť zasa potomkom Dubáka. Ďalšie delenie majetku medzi Dubákovymi 
potomkami prebehlo v r. 13372380 - severná polovica pripadla synom Demetra, a južná časť pozdĺž 
potoka synom Luku2381.

V r. 13382382 sa s prídomkom de Palahta spomínajú Demetrovi synovia Ondrej, Dačo a Roland. V r. 
13872383 dal Dačov syn Mikuláš časť Plachtiniec do zálohu Jánovi Forgáčovi. V r. 13932384 sa 
Mikuláš sťažoval, že susední zemania pri Sklabinej prepadli a okradli jeho plachtinského 
poddaného. V r. 14052385 požadoval Ján Ďureš z Kost. Neniniec časť tunajšieho majetku Lukovcov 
ako splátku krvnej dane. V r. 14082386 vyplatili synovia Jána Dača nároky zemanov z M. Čalomije a 
Radvane, v r. 14122387 ho ale dali ako záloh Klementovi de Pelen. V tomže roku2388 si Dačovci dali 
potvrdiť pôvodnú donáciu z r. 1243. V r. 14242389 Ondrej z Plachtiniec s familiárom Antonom 
prepadol a zbil poddaných šahanského konventu v dome svojho vlastného poddaného Demetra. 
2375 Beljak, Poiplie, s. 52
2376 MNL OL DL 43156
2377 MNL OL DL 287
2378 Bakács tento kostol spája nepriamo s Dolnými Plachtincami, Györffy a Sedlák (MVS I, s. 33, č. 84) naopak 

naznačujú, že šlo o Stredné Plachtince.
2379 MNL OL DL 40717
2380 MNL OL DL 70126
2381 Je zrejmé, že S. Plachtince vznikli na území patriacom Dubákovym potomkom, avšak po tomto delení a neskorších 

transakciách tu počas celého stredoveku a dlho do novoveku existovali až tri samostatné obce – Lukove, Dačove, a 
neskôr aj Šimonfyho Plachtince – naviac sa tieto v listinách často spomínajú len vo forme prídomku, a často len ako 
„iné Plachtince“, čo značne sťažuje bádanie a identifikáciu.

2382 MNL OL DL 25093, 70127, 40788
2383 MNL OL DL 59713
2384 MNL OL DL 65820
2385 MNL OL DL 69292
2386 MNL OL DL 69345
2387 MNL OL DF 281857
2388 MNL OL DL 43156
2389 MNL OL DL 11563, 11564, 11565, 11574, 11576
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Dôležité sú záznamy zo sporu rodov Chrastinských a Dačovcov z r. 1436-372390, ktoré obsahujú 
mená plachtinských poddaných Dačovcov - Tomáš Freno, Michal, Benedikt a Ján, synovia Kontáša,
Matej syn Jakuba Melega, Ján Királ a Matej Kurt. V r. 14382391 sa riešila ďalšia ozbrojená potýčka 
plachtinských zemanov s poddanými, ktorá sa odohrala v hornoplachtinskej krčme Petra Fabera 
(kováča Petra). V r. 14532392 si zástupcovia neninských Dačovcov medzi sebou vymenili majetky v 
Plachtinciach a Kosihovciach. V r. 14692393 bola časť majetku Juraja z Plachtiniec zabratá ako 
zábezpeka vyplatenia škôd, ktoré Jurajov otec Peter spôsobil šahanskému konventu. V r. 14732394 
Daniel a Gregor z H. Plachtiniec prepadli a okradli dolnoplachtinských poddaných, pričom sa tu po 
prvý, a v stredoveku aj jediný krát uvádza názov sídla vo forme Kezeppalotha. 

V r. 14752395 bol spor medzi Horvátovcami z hradu Litava a synmi Vavrinca Luku z Neniniec 
vyriešený navrátením polovice majetkov Štefana Dača vrátane Plachtiniec Neninským. V tomže 
roku2396 sa o ukradnuté dokumenty k tunajším majetkom sporili David a Juraj s Ladislavom 
Verbešom. V r. 14772397 dostali Lukovci z Neniniec novú kráľovskú donáciu na rôzne majetky 
vrátane Plachtiniec. V r. 14792398 sa v spore medzi Balašovcami a rodom de Wezeken o čebovskú 
farnosť uvádza veľké množstvo zemanov z okolitých obcí, ktorí v spore svedčili, pričom s 
prídomkom de Palohta je vymenovaných až 15 žijúcich osôb. V r. 14832399 žiadal Felix Forgáč z 
Gýmeša splatenie starého zálohového dlhu za Plachtince. V r. 14952400 sa medzi zálohovými 
majetkami, ktoré Neninskí vrátili Dačovcom, spomína aj Dachopaloytha (Dačove Plachtince). 

V r. 14992401 sa o svoj dedičský podiel na Dačovských majetkoch prihlásili dcéry, vydaté za 
zemanov z rodov Laskáry, Soboňa a de Koros. V r. 15032402 predali Soboňovci svoje podiely za 200 
florénov späť Dačovcom. Ladislav Dačo o rok neskôr2403 získal aj podiel Mikuláša de Koros. V 
tomže roku2404 sa zemania z H. Plachtiniec sťažovali, že ich majetky obsadil František Balaša, 
pričom jeden z nich uvádza aj s predikátom de Ezernykpalotha. Šlo o Petra Šimonfyho, ktorý sa v r.
15112405 uvádza aj s prídomkom de Nemespaloytha. V r. 15102406 si na tunajšie majetky robili nárok 
aj zemania z Plášťoviec, ktorí žiadali zákaz ich využívania pre Dačovcov z Kosihoviec.

Komplikovaný je aj obsah portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 15492407, v ktorom sa spomína 
až pätoro Plachtiniec, z toho pravdepodobne troje ležali v katastri dnešných S. Plachtiniec – 
konkrétne Dachopaloytha, Lwkapaloytha a Symonfypaloytha, všetky pomenované podľa svojich 
majiteľov. V r. 15782408 žiadala Žofia z Janíka (okr. KE) zákaz transakcií s tunajšími majetkami 

2390 MNL OL DL 12983, 12984
2391 MNL OL DL 13332
2392 MNL OL DL 63959
2393 MNL OL DL 16920
2394 MNL OL DL 17426
2395 MNL OL DL 69501
2396 MNL OL DF 205432, 205953
2397 MNL OL DL 70137
2398 MNL OL DL 65964
2399 MNL OL DL 59713
2400 MNL OL DF 281933
2401 MNL OL DF 281937
2402 MNL OL DL 63978
2403 MNL OL DF 281945
2404 MNL OL DF 208951
2405 MNL OL DF 272130
2406 MNL OL DL 90626
2407 Maksay, s. 372, 373, 375
2408 Palásthy II, s. 178, č. 189
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Gašpara Dača. V zápisnici z novohradských kongregácii z r. 16562409 sa spomína istá Žofia, 
manželka zemana z Kecskemétu, ktorá bola predvolaná pred stoličné orgány ohľadom sporu o 
majetok Kozeppalojta. Donáciu na majetok Lukapaloyta dostal v r. 16632410 poručík Štefan 
Boronkay z Nových Zámkov. V r. 16862411 sa spomína žiadosť zemanov z V. Krtíša o zákaz pre 
poddaných okolitých obcí - vrátane S. Plachtiniec - zasahovať do ich majetkov. Ďalší nedatovaný2412

súpis obcí poplatných Turkom zo 17. storočia uvádza obec pod názvom Kysegh Palota. Väčšie 
množstvo súpisov, spomínajúcich malé čiastkové majetky rôznych zemanov, máme zo začiatku 18. 
storočia2413, ale najdôležitejšou informáciou je, že stotožňujú názvy Simonffy Paloytha a Nemes 
Paloytha konkrétne so S. Plachtincami.

Od založenia obce bolo hlavným zamestnaním poľnohospodárstvo. Členitý chotár, dostatok lúk a 
pasienkov umožňoval chov hovädzieho dobytka, hydiny a ošípaných. Rozšírené bolo aj 
ovocinárstvo a vinohradníctvo. Do r. 1818 sa datuje otvorenie uhoľnej bane. Plachtinský 
komposesorát ju dal v r. 1847 do prenájmu, a v r. 1850 prešla do majetku Jozefa Sebestianyho, 
ktorý ju užíval 20 rokov. Neskôr ju dal do prenájmu, a v r. 1880 bola práca v tejto bani zastavená. 
Baňa niesla názov „Svätý Jozef“ a ťažilo sa v nej do r. 1910. Po získaní kutacieho práva si istý Peter
Bálint v r. 1932 otvoril ďalšiu baňu, ktorá 3. januára 1940 zanikla. V r. 1945 Alojz Zapletal založil 
malú konzerváreň ovocia, ktorá v r. 1952 takisto zanikla. Do r. 1945 boli na Plachtinskom potoku 3 
mlyny.

2409 Tóth, NVJ 1443
2410 MNL OL A 57 - 13 - 0030
2411 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 61
2412 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 058.
2413 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 047 ., Fasc. 054. - No. 034., etc.
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Sucháň

Najstaršie osídlenie

Staré osídlenie chotára dokazujú nálezy hlinených črepov v lokalite Polomská, kde na konci 
bronzovej doby pravdepodobne stála osada kyjatickej kultúry. Ďalšie nálezy z tejto doby 
pochádzajú z lokalít Kovšiná (asi pohrebisko) a Konôpky.2414

Pôvod názvu

Sucháň je staré slovanské pomenovanie označujúce v lete vysychajúci potok, alebo jazierko2415.

Písomná história

V publikácii o obci Sucháň z r. 19962416 sa uvádza: “Na začiatku 13. storočia založili osadu 
(Sucháň) na terajšom mieste prisťahovalci od Ipľa, z okolia Šiah, ku ktorým sa po r. 1242 pripojili 
gorali z Beskýd – Bartošovej Lehôtky. Gorali si pôvodne založili rovnomennú osadu (Lehôtka) na 
pomedzí litavského a cerovského chotára, kde mali neustále nezhody s obyvateľmi susedných dedín.
Na pozvanie Dačovcov sa presťahovali na ich pozemky v bývalom dolnom poli.”

V skutočnosti je ale existencia tohto sídla v 13. storočí nepravdepodobná, keďže pomerne podrobné
metácie chotárov okolitých obcí Lom a Lehôtka z r. 1337-382417 žiadne podobné toponymum 
nespomínajú. Podľa nášho predpokladu vznikol Sucháň odčlenením od Lomu (príp. Lehôtky, pozri 
ďalej) až po delení majetkov medzi potomkami Dubáka, ktoré sa udialo v r. 1337. Časť Lomu vtedy
dostali synovia Demetra, ktorého vnuk Ján z Neniniec a jeho synovia vystupujú ako prví známi 
majitelia Sucháňa v listine z r. 13922418. V nej dali Neninskí polovicu majetku Zwhan do zálohu 
svojmu príbuznému Jurajovi z Kiarova.

V r. 14072419 vydal kráľ Žigmund novú donáciu na Sucháň a Kosihovce, podľa ktorej sa okrem 
Jánovho syna Demetra stal spolumajiteľom aj Matej zo (Slovenských) Kľačan. V r. 14152420 sa 
Demeter a jeho spolupodielnici o tieto majetky sporili s manželkami novohradských zemanov, ktoré
pravdepodobne tiež pochádzali z rodu neninských Dačovcov. V r. 14202421 si majetky Sucháň a 
Lehôtka rozdelili zemania z Neniniec a Malej Čalomije, pričom zaujímavý je údaj, že Sucháň vraj 
čiastočne ležal v chotári Lehôtky. Napokon, konkrétne hranice novo rozdelených majetkov boli 
predmetom sporu v r. 14242422, podľa ktorého ale istá časť Sucháňa patrila do chotára D. Lomu 
(uvádza sa tu aj meno poddaného Filipa, bez priezviska).

Ďalšie správy sú z druhej polovice 15. storočia. V r. 1462-662423 sa spomínajú spory okolo 
spoločných majetkov Dačovcov a Lukovcov, ktoré chcel Štefan z rodu Dačo najskôr predať, neskôr 
ich dal do zálohu rodu de Labatlan, a napokon ich odstúpil Lukovcom. So zmienkou o chotári 

2414 Beljak, Poiplie, s. 60
2415 MIHÁĽKIN, Ján. Sucháň. Sucháň, 1996.
2416 Tamže, s. 4.
2417 MNL OL DL 70126, 70127
2418 MNL OL DF 281833
2419 MNL OL DF 281852
2420 MNL OL DF 281864
2421 MNL OL DL 69407
2422 MNL OL DL 69427
2423 Listina nedostupná, prebraté podľa Bakácsa.
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Sucháňa sa stretávame aj pri metácii hraníc opátstva v Bzovíku v listine z r. 14712424. V r. 14752425 
bol spor medzi Horvátovcami z Litavy a Lukovcami z Neniniec vyriešený navrátením polovice 
majetkov vrátane Sucháňa Lukovcom. V r. 14772426 mali Lukovci uniesť poddaného bzovíckeho 
opátstva zo Senohradu na svoj majetok Sucháň. Podľa poškodeného dokumentu, vydaného zhruba v
r. 1484-902427, sa tunajšie majetky snažili získať aj zemania z Chrastiniec. V r. 14932428 a 14952429 
vrátili Lukovci zálohované majetky Dačovcom.

V r. 14992430 sa o svoj dedičský podiel na Dačovských majetkoch prihlásili dcéry, vydaté za 
zemanov z rodov Laskáry, Soboňa a de Koros. V r. 15032431 predali Soboňovci svoje podiely za 200 
florénov späť Dačovcom. Ladislav Dačo o rok neskôr2432 získal aj podiel Mikuláša de Koros. V r. 
15082433 získal podiely zemanov z Čalomije do zálohu zeman z rodu de Sew. V r. 15102434 tu už mali 
majetky aj zemania z Plášťoviec, ktorí žiadali zákaz ich využívania pre Dačovcov z Kosihoviec. V 
r. 15202435 sa Zwhan spomína pri transakcii okolo Lehôtky medzi Dačovcami a Plášťovskými. V r. 
15212436 prebehlo delenie majetkov medzi Dačovcami a príbuznými. V r. 15222437 dal Lazar Dačo 
jednu usadlosť s poddaným Štefanom Zaťkom do zálohu bzovíckemu prepoštovi. V r. 15252438 tu 
Bzovík získal ďalšie podiely, a v r. 15262439 už odvádzal cirkevný desiatok z tunajšieho majetku. 

V r. 15272440 dal Gašpar Dačo polovicu svojho podielu do zálohu Matejovi de Drastha, v r. 15302441 
predal niekoľko usadlostí Plášťovským, ktorí ďalšiu časť získali v r. 15332442 od Anny de Dersenye. 
V r. 15432443 si Ondrejovi dedičia rozdelili tunajší majetok na tri časti, a v tomže roku2444 sa pri 
štatúcii jedného podielu spomínajú Štefan Svatuš, Šimon Panič a Matej Poliak, poddaní Balašovcov
a zemanov z Obeckova a Kalondy. Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 15492445 tu mal 
majetky Žigmund Balaša a ďalší nemenovaní zemania. V r. 15552446 predal Plášťovským svoj podiel
aj Juraj Kalonday. V r. 15672447 získal Benedikt z Kosihoviec aj tunajšie podiely svojho brata Jána. 
V r. 15782448 žiadala Žofia z Janíka (okr. KE) zákaz transakcií s tunajšími majetkami Gašpara Dača, 
v tomže roku2449 Štefan Dačo žiadal Benedikta o navrátenie listín k majetkom. V r. 15792450 sa 

2424 MNL OL DL 17119. Interný regestár MNL však uvádza, že ide o falzum, hoci bez ďalších detailov.
2425 MNL OL DL 69501
2426 MNL OL DL 17940
2427 MNL OL DL 95881
2428 MNL OL DL 20028
2429 MNL OL DF 281933
2430 MNL OL DF 281937
2431 MNL OL DL 63978
2432 MNL OL DF 281945
2433 MNL OL DF 211282
2434 MNL OL DL 90626
2435 MNL OL DL 105396
2436 MNL OL DL 64000
2437 MNL OL DL 23645
2438 MNL OL DF 249424
2439 MNL OL DF 249427
2440 Palásthy II, s. 181, č. 192 
2441 Tamže, s. 6, č. 11
2442 Tamže, s. 12, č. 17
2443 Tamže, s. 37, č. 46
2444 Tamže, s. 41, č. 48
2445 Maksay, s. 378
2446 Palásthy II, s. 64, č. 73
2447 Tamže, s. 109, č. 122
2448 Tamže, s. 178, č. 189
2449 Tamže, s. 178, č. 190
2450 Tamže, s. 198, č. 203

225



Benedikt rozdelil o majetky so svojim bratom Jozefom. V r. 15812451 prenechal Mikuláš Palášty 
tretinu svojich majetkov vdove po Tomášovi Paláštym.

V r. 16072452 dal František Fánčy svoj tunajší majetok do zálohu Jozefovi Paláštymu. V r. 16122453 sa
Benedikt Palášty presťahoval na Moravu, a svoje majetky dal do zálohu Štefanovi Litašymu. Z r. 
1614-152454 pochádza viacero záznamov o delení Benediktovych majetkov medzi dedičov a 
vyrovnávaní nárokov dcér. V súpise majetkov Plášťovských z r. 16502455 sa uvádzajú mená 
poddaných: Gašpar a Števko Bereckovič, Ondrej Bemarječ, Jakub Pristvanič, Jano Švec, Beňo 
Kudlák, Baláž Berek, a Adam Mišovič. Spomína sa tiež podiel Františka Šemberyho, manžela 
Márie Palášty, ktorý ho ale v r. 16782456 za zradu stratil, a kráľ ho daroval Pavlovi Madáčovi. Mená 
viacerých poddaných nachádzame aj v súpise majetkov Ladislava Benického z r. 17102457, a hoci 
mien je tu celkovo 5, priezviská sú len dve – Slavko a Bubáš. Z tohože roku2458 je aj súpis pre Juraja
Gerhardta, ktorý tu mal dvoch poddaných menami Juraj Greguš a Gašpar Ďurčo.

Podľa spomenutej obecnej monografie v 16. storočí k obyvateľstvu pribudli 1–2 rodiny Srbov, a v 
17. storočí utečenci z rakúskeho Tirolska. Posledná väčšia kolonizácia prebehla v druhej polovici 
19. storočia, kedy sa v Sucháni usadili prisťahovalci z Pliešoviec. Na začiatku 20. st. sa v lokalite 
Závošťok usadili 3 rómske rodiny. Osídľovanie lazov sa skončilo po komasácii v druhej tretine 20. 
storočia. V r. 1787 vystavala ev. cirkev murovanú školu z kameňa, pokrytú šindľom. V r. 1912 ju 
prestavali do súčasnej podoby; v r. 1996 bola v budove zriadená turistická ubytovňa.

V 18. st. tu stáli dva cirkevné mlyny. Po príchode prisťahovalcov z Tirolska bol v obci v 17. storočí 
zriadený pivovar. Hlavným zdrojom obživy obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo, chov oviec a 
dobytka, doplnkovo včelárstvo a ovocinárstvo. So vznikom osady je spojené aj salašníctvo v dolnej
časti chotára. Koncom prvej polovice 20. storočia mala obec 56 lazníckych usadlostí, ktoré po 
vzniku jednotného roľníckeho družstva (v r. 1949) postupne strácali svoje poslanie a mnohé z nich 
ostali opustené. Obec bola až do polovice 20. storočia známa ako čipkárske stredisko, ktoré 
produkovalo väčšinou biele čipky pre potreby širšej krojovej oblasti.

2451 Tamže, s. 214, č. 223
2452 Tamže, s. 346, č. 402
2453 Tamže, s. 361, č. 419; s. 364, č. 424; s. 365, č. 426
2454 Tamže, s. 380, č. 443; s. 385, č. 451; s. 388, č. 454; s. 390, č. 455; s. 393, č. 458
2455 Tamže, s. 496, č. 600
2456 MNL OL A 57 - 16 - 0122
2457 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 021.
2458 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 035.
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Suché Brezovo

Pôvod názvu

Bezpochyby slovenský názov, avšak sídlo bolo založené najskôr okolo polovice 15. storočia 
pravdepodobne slovenskými kolonistami, takže nejde o starobylé slovanské osídlenie. 

Písomná história

Prvé písomné správy o existencii obce máme až zo 16. storočia, čo nasvedčuje tomu, že vznikla ako
produkt neskorej kolonizačnej vlny (azda na valaskom práve). V portálnom súpise Novohradskej 
stolice z r. 15492459 sa objavuje vo forme Brezowaa, a vlastníkmi boli Balašovci, ktorí 
pravdepodobne túto kolonizáciu iniciovali. Osmanský súpis z r. 15542460 uvádza 2 rôzne obce 
(Bresovcse a Kisbrezova), a nie je jasné, ktorá reprezentuje Suché Brezovo, keďže v Novohrade 
bola a je aj obec České Brezovo (okr. PT). Pod názvom Brezowa sa spomína v súpise z r. 15822461, 
kedy bol majiteľom Žigmund Balaša, a predstaviteľmi obce Peter Fabián a Šimon Valint. Mená 
ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia2462 – konkrétne sú to Ján Labaš, 
Márius Ivaniš a Martin Števok. V r. 16022463 žiadal ďarmotský kapitán Morgenthaller o dodávky 
dreva z Brezova a ďalších okolitých obcí.

V r. 16522464 stoličné orgány prejednávali reambuláciu hraníc niektorých sídiel vrátane Brezova. Až 
22 domácnosti narátal súpis divínskeho panstva v r. 16602465, s priezviskami Dudok (richtár), 
Valentovič, Bačkovič, Vinclár, Košnáry, Mrva, Jankovič, Labát a Hubka; uvádza sa aj existencia 
mlyna. 16 domácností udáva súpis z r. 16812466, s priezviskami Dudok, Uhrín, Valent, Bačka, Mrva,
Gajdo, Labač a i. V r. 16872467 stoličné orgány prejednávali spor medzi divínskym a 
modrokamenským panstvom o hraničné územie „na Diele“, ktoré bolo predmetom sporu aj medzi 
obyvateľmi susediacich dedín Brezovo a Lešť. V r. 16842468 sa časť majetkov dostala do rúk rodu 
Zičy, v r. 16892469 a 16912470 aj do rúk rodu Koháry. Obyvatelia sa zaoberali málo výnosným 
poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Po požiari v r. 1852 zostali zo 60-tich domov len 3 
nepoškodené. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po r. 1918.

2459 Maksay, s. 502
2460 Vass, s. 42, 46
2461 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2462 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
2463 Oborni, NVJ 706
2464 Tóth, NVJ 1078
2465 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2466 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
2467 Jusztin-Jancsó, NVJ IV 182
2468 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2469 MNL OL A 57 - 20 - 0026
2470 MNL OL A 57 - 22 - 0018
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Širákov

Pôvod názvu

Neznámy, azda z osobného mena2471, ktoré ale nemáme doložené. Možná je aj varianta od 
slovanského základu sirakъ vo význame „chudobný“, označujúceho málo úrodnú pôdu v ťažkom 
teréne2472.

Písomná história

Pravdepodobne prvou, hoci nepriamou zmienkou o obci je listina z r. 12702473, kde sa pri metácii 
chotára Selian ako susedia spomínajú šľachtici Čalan (či Čakan) a Lóč, s prídomkom de Kezu V tej 
dobe bolo toto územie pravdepodobne súčasťou K. Kosíh, ale druhá samostatná dedina Kezeo, ktorú
vlastnili Čakan a Lóč, sa už spomína pri delení tunajších majetkov v r. 12952474. Čakanovi 
potomkovia predali v r. 13032475 svoj majetok istému Vavrincovi, synovi Gedeča, ktorý bol 
zakladateľom miestneho šľachtického rodu. V r. 13392476 sa načas stal vlastníkom kráľov dvoran 
menom Ladislav Zwnyog, avšak svoj podiel odstúpil Vavrincovi výmenou za finančnú 
kompenzáciu.

V r. 13532477 sa stretávame s názvom obce vo forme Felkezew (Horné Kosihy), ktorý sa používal 
ako alternatíva, ale už v r. 13562478 sa po prvýkrát objavil názov vo forme Syrok alias Kezu, ktorý sa 
postupne udomácnil. V r. 13662479 sa vdova po Jánovi zo Širákova sťažovala, že Peter odtiaľže a 
poddaní arcibiskupa z V. Čalomije spôsobili škody na jej majetku. V r. 13722480 vyrovnal Vavrincov 
syn Peter nároky Vavrincovej vdovy na majetok Ffelseukezeu. V r. 13782481 sa sídlo spomína pri 
metácii Ďurkoviec. Druhá vetva zemanov zo Širákova sa spomína v r. 13792482 – jej zakladateľom 
bol Vavrincov brat File, po ňom jeho syn Čano, ktorého meno sa zachovalo ako rodové priezvisko 
tejto vetvy. 

V r. 13892483 zakázal Ján Tompoš z Ľuboriečky svojej dcére nakladať s tunajšími majetkami. O rok 
neskôr2484 si tu majetky podelili Kolárski a Plášťovskí. V r. 13912485 dal Ján de Syrak časť majetku 
Felkezy alionomine Syrak, vrátane polovice mlyna, zemanom z dnes zaniknutého sídla Čechy. V r. 
14262486 dala Margaréta z Vrbovka svoj podiel Pavlovi z Kolár. V r. 14332487 sa zemania zo Širákova
a Čiech sporili o majetok Zelch, ktorý sa nachádzal v chotári Širákova. V r. 14372488 si Širákovskí a 
ich príbuzní celý majetok rozdelili podľa ulíc, pričom sa spomína aj poddaný Martin Remete. V r. 

2471 Stanislav, SjvS I, s. 300
2472 VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny II., 1973, s. 127-128.
2473 MNL OL DL 72305
2474 MNL OL DF 281801
2475 MNL OL DL 95821
2476 MNL OL DL 95802
2477 MNL OL DF 243846
2478 MNL OL DL 95804
2479 MNL OL DF 274385
2480 MNL OL DF 274375
2481 MNL OL DL 46777
2482 MNL OL DL 65797
2483 MNL OL DL 42412
2484 MNL OL DL 69278
2485 MNL OL DL 69280
2486 MNL OL DL 69432
2487 MNL OL DL 95818
2488 MNL OL DL 95821
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14402489 synovia Martina Čana protestovali proti spoluvlastníctvu zástupcov rodu Močkoš z Prše 
(okr. LC), príbuzných zemanov z Čiech, ktorí si v r. 14452490 vymenili jednu usadlosť.

V r. 14462491 sa v žiadosti o reambuláciu hraníc ako majitelia uvádzajú Močkošovci, zemania z 
Čiech, ako aj ďalšieho dnes zaniknutého sídla Inánč. V r. 14662492 sa Močkošovci sporili so synmi 
Martina Čana ohľadom zadržaných majetkových dokumentov. V r. 14732493 si Močkošovci a 
zemania z Inánča oddelili svoje podiely hranicou, tvorenou povrazom. O rok neskôr2494 synovia 
Jána protestovali proti zaberaniu majetku cudzincami. V r. 14802495 mali Širákovskí vyhnať 
Vavrinca, poddaného Močkošovcov, a obsadiť jeho usadlosť. Ďalšie dokumenty k majetkom sa 
stratili v r. 14812496. V r. 14842497 Močkošovci spôsobili škody na majetku Kolárskych, v r. 14882498 
zasa Juraj zo Širákova neprávom zabral pasienky Močkošovcov. V r. 14892499 vyrovnal Ján Čano 
nároky svojich príbuzných, zemanov z Vátoviec, v r. 14922500 aj nároky zemanov z rodu de Zentheh.

V r. 14932501 si časť majetku vzájomne zálohovali zemania z Inánča. O rok neskôr2502 iniciovali 
Širákovskí vypočutie poddaných Močkošovcov, v ktorom sa spomína richtár Michal Lorinc. V 
tomže roku2503 si oba tieto rody majetok znova rozdelili, neskôr2504 sa ale sporili ohľadom nárokov 
na deviatok zo zrna. V r. 14952505 sa advokát Širákovských dopustil v spore s Močkošovcami 
procesnej chyby, a dovolil tak druhej strane zabrať ich majetok, čím spôsobil veľkú škodu. V r. 
15072506 zemania z Ďurkoviec vyplatili krvnú daň za zabitie istého širákovského poddaného. V r. 
15112507 spôsobili zemania z Plachtiniec škody na majetkoch Močkošovcov. O rok neskôr2508 
Širákovskí vyplatili nárok Agáty de Kyralffya. V r. 15172509 dal Martin z Obeckova jednu usadlosť s 
poddaným Tomášom Horvátom výmenou Štefanovi z K. Kosíh. O rok neskôr2510 tu majetky získal 
aj Michal Dúbravický. V tomže roku2511 Ondrej okradol dve poddané Juraja, ktoré vraj bez 
dovolenia natrhali jablká v jeho sade.

V r. 15212512 si Žigmund a Ondrej rozdelili majetky na polovicu. V r. 15232513 boli vzájomne 
zamenené časti majetkov v Širákove a Inánči. Listina z r. 15242514 dosvedčuje existenciu miestneho 
viničného vrchu, kde mali vinice zemania zo Širákova aj K. Kosíh, a spomína sa aj poddaný 

2489 MNL OL DL 95825
2490 MNL OL DL 95827
2491 MNL OL DL 69472
2492 MNL OL DL 95831, 90484
2493 MNL OL DL 69497
2494 MNL OL DL 95839
2495 MNL OL DL 95841
2496 MNL OL DL 45907
2497 MNL OL DF 205655
2498 MNL OL DL 90496
2499 MNL OL DL 95847
2500 MNL OL DL 95848
2501 MNL OL DL 69520
2502 MNL OL DL 95850
2503 MNL OL DL 90499
2504 MNL OL DL 90500
2505 MNL OL DL 95851, 95852
2506 MNL OL DL 95856
2507 MNL OL DL 46969
2508 MNL OL DL 95858
2509 MNL OL DF 205112
2510 MNL OL DL 69563
2511 MNL OL DL 95864
2512 MNL OL DL 95867
2513 MNL OL DL 69581
2514 MNL OL DL 95871
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Benedikt Šomoď. V tomže roku2515 Lukovci protestovali proti pokusu Močkošovcov a 
Dúbravických predať časť majetku cudzincom. V r. 15252516 sa v spore o deviatok z vína spomína 
poddaný Adam Vavrinček, v tomže roku2517 pri spore o podiel na zrne aj poddaný Mikuláš Sente. 
Ďalej v tomže roku2518 sa udial aj predaj usadlosti s Michalom Karkošom, poddaným zemana z 
Inánču, Širákovským, a tiež2519 násilné presídlenie želiara Alberta Kaboša na majetok 
Dúbravických.

V r. 15462520 boli majetky Ondreja zo Širákova a jeho synov za zradu zhabané, a kráľ ich daroval 
zemanom z Plášťoviec a Demandíc. Sídlo však nefiguruje v inak obsiahlom portálnom súpise 
Hontianskej stolice z r. 1549, a ani neskôr, a to na dlhú dobu. V r. 1715 sa spomína ako zemianska 
obec. Korabinsky aj neskoršie lexikóny potvrdzujú existenciu viníc, viničného vrchu, ale aj 
ovocných sadov. Podľa Borovszkého boli v prvej polovici 19. st. zemepánmi Déneš a Koloman 
Berócovci, Anton Sabó a Imrich Lábody. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a 
vinohradníctvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí.

2515 MNL OL DL 90510
2516 MNL OL DL 95874
2517 MNL OL DL 95876
2518 MNL OL DL 95868
2519 MNL OL DL 95877
2520 Palásthy II, s. 54, č. 61
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Šuľa

Pôvod názvu

Podľa ľudovej etymológie bol názov odvodený od strmých svahov, ktoré občas spôsobovali zosuv 
pôdy, a toto tzv. šúlanie vraj ovplyvnilo pomenovanie. Iná teória tento názov spája so starým 
slovanským prídavným menom šujь vo význame „ľavý“2521. Podľa listín je zrejmé, že obec dostala 
názov podľa rovnomenného potoka, motiváciu jeho pomenovania však nepoznáme.

Písomná história

S písomne doloženým toponymom Sulla sa stretávame už v r. 12692522, keď sa pri metácii majetku 
Senné spomína prameň potoka tohto mena (caput fluuii Sulla). Podľa Šmilauera2523 ide o horný tok 
dnešného potoka Tisovník. A hoci táto metácia zahŕňa celé územie dnešnej obce, žiadna zmienka o 
sídle sa tu nenachádza, čo naznačuje, že sídlo vzniklo až neskôr a bolo pomenované podľa vodného 
toku. Môžeme tiež predpokladať, že jeho vznik sa viaže na organizovanú kolonizáciu (azda na 
valaskom práve) niekedy v polovici 15. storočia, keďže s prvým a jediným2524 predmoháčskym 
dokladom o existencii obce sa stretávame až v r. 14602525, kedy sa v spore medzi Katarínou de 
Lyndwa, a rodmi de Gwth a de Lossoncz objavuje jej názov vo forme Swlye.

Ďalšie správy potom máme až zo 16. storočia. V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492526

sa objavuje vo forme Sywlyee, pričom vlastníkmi boli rody Balaša a Lošoncy. Osmanský súpis z r. 
15542527 uvádza 15 domácností s priezviskami: Pažer, Šiket, Senegrada, Terbóč, Pekár, Krasník, 
Škata, Deršén, Vaškó, Arďeny a Orliš. Tunajšie majetky rodu de Gwth kráľ v r. 15692528 daroval 
Františkovi Terekovi de Enying. 15 mien poddaných obsahuje súpis majetkov Balašovcov z r. 
16052529 – zastúpenými priezviskami sú: Seliegota, Černene, Masár, Pekár, Erdég, Čelebuta či 
Zvora, a stál tu aj mlyn. V r. 16542530 sa ostrihomský arcibiskup sťažoval na neodvedené cirkevné 
desiatky z niektorých majetkov, vrátane polovice (neskôr tretiny) Senného, ktorá patrila Šimonovi 
Balašovi. V r. 16562531 sa prejednávali násilnosti voči poddaným v Šuli a Červeňanoch.

16 domácností narátal súpis divínskeho panstva v r. 16602532, s priezviskami: Jakubec (richtár), 
Diečkovič, Mašik, Jozef, Masár, Tomašovič, Pekár, Erdég, Toliš a Lapčanský. V r. 16862533 získal 
časť divínskych majetkov gróf Zičy. Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 16892534, vedené voči 
obyvateľom niekoľkých okolitých obcí vrátane Šule, ktorí kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť 
kvôli nespravodlivo vymeraným stoličným daniam, čo vraj poškodilo dobré meno stolice. Súpisy z 

2521 MAJTÁN, M. O názve obce Šuľa. In: Slovenská reč. 1974, roč. 39, č. 1, s. 25-27.
2522 MNL OL DL 65705
2523 Šmilauer, Vodopis, s. 141-142
2524 Listina z r. 1318, uvedená v druhom dieli slovenského regestára (Sedlák, RDS II, č. 399), obsahuje chybne určenú 

lokáciu majetku Swl – v skutočnosti ide o Sülysáp v Peštianskej stolici (pozri KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori 
oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. V. 1318-1320. Budapest-
Szeged 1998, s. 477).

2525 MNL OL DL 15444
2526 Maksay, s. 517
2527 Vass, s. 74
2528 MNL OL A 57 - 03 - 1275
2529 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2530 Tóth, NVJ 1241, 1286
2531 Tóth, NVJ 1423
2532 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2533 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2534 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 605
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prvej polovice 18. storočia2535 udávajú majetkové podiely haličského panstva Forgáčovcov. Podľa 
Borovszkého tu tak v r. 1770, ako aj neskôr stále vlastnili majetky predovšetkým Zičyovci, 
Balašovci a gróf Kálnoky.

Obyvatelia sa zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom a povozníctvom, obchodom s obilím 
na trhoch v banských mestách, a chovom dobytka a oviec, pretože strmý skalnatý terén nebol 
vhodný na pestovanie plodín. Bývala tu aj ľudová škola. Ešte v polovici 20. storočia sa tu kraslice 
ozdobovali batikovaním s pomocou trubičky.

2535 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 051 / b., Fasc. 069. - No. 086., Fasc. 069. - No. 090., Fasc. 069. - No. 091., 
Fasc. 069. - No. 092.

232



Trebušovce

Pôvod názvu

Podľa staršej2536 aj novšej2537 jazykovedy je meno obce odvodené od pomenovania strategického 
dvorca veľmoža menom Trebegosť (treb – potrebný, gost– hosť, kupec), ktoré dovoľuje 
predpokladať slovenské osídlenie oblasti už v 9. storočí. 

Písomná história

Názov vo forme Trebogoch sa po prvýkrát spomína v r. 12472538 pri metácii územia Ďarmot, avšak v
tomto prípade ide len o meno riečky, ktorá sa tam vlievala do Ipľa. Majetok (terra) Trebogost sa 
uvádza v r. 12602539, kedy kráľ daroval 2 poplužia pôdy, pôvodne patriace komitátnemu hradu Hont,
a susediace s Čalomijou a Dolinkou, synom Vacika z rodu komesa Dubáka. V r. 12772540 a 12952541 
sa spomína ako hraničný majetok pri metácii K. Kosíh. Neskoršia listina (z r. 14042542) spomína, že 
pred r. 1316 dostal na tento majetok donáciu istý Juraj de Gwtha, avšak za zradu mu bol odobratý. 
V r. 13162543 dostal novú kráľovskú donáciu na Trebušovce Dubák, syn Kozmu a vnuk Peteša, je 
však otázne, či patril k spomínanému rodu Dubák (takúto vetvu nevieme doložiť), alebo ide len o 
zhodu mien.
 
V súpise pápežských desiatkov z r. 1332-372544 sa objavuje zmienka o kostole zasvätenom sv. 
Petrovi, a kňazovi Benediktovi. V r. 13372545 vyhrali Dubákovi synovia spor s vdovou po istom 
Barleovi. V r. 13452546 sa pri spore o Cerovo (okr. KA) ako svedok uvádza Mikuláš de Tergebech, čo
je prvá zmienka o existencii miestneho šľachtického rodu. V r. 13702547 sa Mikulášov syn Štefan 
dostal do sporu s predkami Balašovcov, podľa ktorých mal v Trebušovciach zbiť ich poddaného z 
Iliašova; a v r. 13732548 mal uniesť a mučiť ich poddaného z Chrastiniec. V r. 13982549 si Valkan z 
Čalomije dal potvrdiť donačnú listinu z r. 1260, ktorá opisovala hranice Trebušoviec a jeho majetku
Čalomija.

Na prelome storočí2550 dali potomkovia Chrabora svoju časť majetku Pavlovi z Kolár. V r. 14032551 
bol zálohovým vlastníkom časti sídla Štefan Siláď de Doba. Jeho manželkou bola Anna, sestra 
posledného mužského zástupcu rodu Trebušovských, Štefanovho syna Mikuláša, ktorý zomrel bez 
dedičov, a kráľ tak tento majetok v r. 14042552 daroval zemanom z Čalomije a Kolár. Zároveň2553 
nakázal tamojším obyvateľom poslúchať nových pánov, a susedom z Leseníc nezasahovať do ich 

2536 Stanislav, SjvS I, s. 84, 299
2537 Krajčovič, Kroniky, s. 102
2538 MNL OL DF 248913
2539 MNL OL DF 236041
2540 MNL OL DF 205821
2541 MNL OL DF 205155
2542 MNL OL DL 69321
2543 MNL OL DL 37275
2544 Sedlák, MVS I, s. 27, č. 42
2545 MNL OL DL 69327
2546 MNL OL DL 41011
2547 MNL OL DL 65773
2548 MNL OL DL 65779, 65780
2549 MNL OL DF 281842
2550 MNL OL DL 69624
2551 MNL OL DL 69312
2552 MNL OL DL 69325
2553 MNL OL DL 69315
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majetkových práv. Tí sa však onedlho2554 museli finančne vyrovnať s nárokmi Anninej rodiny, ktorej
okrem iného patrila aj kúria a 5 poddanských usadlostí v susedstve Ďurkoviec. Ďalšiu časť majetku 
Pavol v tomže roku2555 odkúpil od Jakuba z Neniniec, ešte jednu časť majetku (lúku), ktorá bola v 
zálohovej držbe zemanov z K. Kosíh, vyplatil v r. 14052556, aby v tomže roku2557 vyrovnal aj nároky 
Anny a jej manžela. Neskôr2558 sa obyvatelia Trebušoviec spomínajú medzi tými, ktorí boli vyňatí 
spod platby mýta na ceste do Vacova.

V r. 14102559 sa Pavol z Kolár jednorázovo spomína s prídomkom de Terbegech. V r. 14122560 sa 
sídlo opäť spomína pri spore o hranice susedných majetkov. V r. 14142561 došlo k majetkovému 
vyrovnaniu medzi zemanmi z Kolár a Čalomije, pričom Trebušovce pripadli Kolárskym. O rok 
neskôr2562 sa v prospech Kolárskych vzdali nárokov na časť Trebušoviec Lukovci a Dačovci z 
Neniniec; a v r. 14172563 aj dcéry istého Martina de Terbegech, ktorého pôvod je ale neznámy. V r. 
14182564 sa už Trebušovce spomínajú ako majetok Pavla z Kolár, ktorý písomne určil dedičské 
poradie svojich potomkov na rodové majetky. V tomže roku2565 sa sídlo spomína ako susediace so 
spornou parcelou Nogmezew. V r. 14252566 dal Pavol kus pôdy v Trebušovciach do večného užívania
svojmu kolárskemu poddanému Jánovi, synovi Michala, pod podmienkou, že zostane verný jemu a 
jeho potomkom. V tomže roku2567 Pavol obdaroval niekoľko kostolov na svojich majetkoch, pričom 
sa spomína aj kostol v Trebušovciach, zasvätený apoštolom Petrovi a Pavlovi.

V r. 14352568 sa spomenutý poddaný Ján uvádza s prídomkom Trebušovský, čo znamená, že bol 
povýšený do zemianskeho stavu. V r. 1433-362569 pôsobil ako právny zástupca Kolárskych v spore o
časť Plášťoviec, a rodinu ako právnik zastupoval aj neskôr. V r. 14382570 sa o svoje práva na časť 
Trebušoviec opäť prihlásili potomkovia Vacika, avšak Kolárski sa s nimi vyrovnali odstúpením 
časti Plášťoviec. V r. 14472571 sa spomína tunajší kňaz Ondrej. V r. 14582572 si nároky na časť 
Trebušoviec, nazvanú Bariusthelek (asi skomolené od mena Barleus), robili zemania z rodov de 
Pandy a de Kenderes, avšak po dohode ich odstúpili manželke Ladislava z Kolár. Pred r. 14732573 
mal Trebušovce a ďalšie majetky v držbe Briccius z Kolár, pirčom jeho dcéry protestovali proti 
zámeru kráľa dať ich Blažejovi z Kenderesa. V r. 14742574 a 14802575 sa Kolárski a Kenderesovci o 
tento majetok sporili, ale v r. 14832576 spor vyriešili vzájomnou dohodou.

2554 MNL OL DL 69327
2555 MNL OL DL 69324
2556 MNL OL DL 69335
2557 MNL OL DL 69334
2558 MNL OL DL 69504
2559 MNL OL DL 69355
2560 MNL OL DF 274419
2561 MNL OL DF 243936, DL 69377, 69379
2562 MNL OL DL 69380
2563 MNL OL DL 69385
2564 MNL OL DL 10717
2565 MNL OL DL 506
2566 MNL OL DL 69430
2567 MNL OL DL 37273
2568 MNL OL DL 69453
2569 MNL OL DF 281894, 281895, 281899
2570 MNL OL DL 70136
2571 MNL OL DL 49765
2572 MNL OL DL 44870
2573 MNL OL DL 90619
2574 MNL OL DL 17545
2575 MNL OL DL 69508
2576 MNL OL DL 45969, 99741
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V spore o jednu usadlosť s poddaným Tomášom Peťovkinom v r. 15042577 sa spomínajú mená Petra 
de Hynd a Jána z H. Čiech, o rok neskôr2578 sa v ich spore spomínajú aj poddaní Urban Keleč a 
Michal Vanko. V tomže roku2579 sa Peter, zastúpený trebušovským poddaným Pavlom Šuškom, 
sporil aj so zemanom z Inánča. Ambróz z H. Čiech dal Kolárskym v r. 15112580 do zálohu jednu 
tunajšiu usadlosť s poddaným Jánom Kelečom. V r. 15132581 predal Abrahám de Hynd svoj tunajší 
majetok rodine svojho brata Petra. V r. 15162582 sa do sporu opäť dostali Lukovci z Neniniec a 
Kolárski. V r. 15192583 dal Ladislav z Plachtiniec dve tunajšie usadlosti s poddanými Františkom 
Brezníkom a Pavlom Hegedušom do zálohu Kolárskym. V r. 15222584 vyrovnal Pavol z Kolár 
nároky Ambrózovej vdovy. Z r. 15262585 sa zachoval testament Františka z Kolár, v ktorom je aj 
suma odkázaná kostolu v Trebušovciach.

V r. 15412586 obdržali potomkovia Kolárskych novú donáciu na všetky dovtedy vlastnené majetky. 
Ďalším dostupným prameňom je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 15492587, kde sa obec uvádza
ako majetok rôznych zemanov. V r. 15602588 vyrovnal Benedikt z Plášťoviec, manžel Anny, dcéry 
Pavla z Kolár, nároky Anninej sestry Marty. V r. 15662589 dala Benediktova dcéra Žofia svoj podiel 
do zálohu bratovi Benediktovi, ktorý o rok neskôr2590 získal aj podiely brata Jána. V r. 15712591 
odstúpil Ján z V. Oponíc (okr. TO), ktorého matkou bola Elena z Kolár, svoje podiely Benediktovi. 
V r. 15782592 dal Ján z Plášťoviec istú časť majetku do zálohu Uršuli z Demandíc. V r. 15792593 sa 
Benedikt rozdelil o majetky so svojim bratom Jozefom. V r. 1588-892594 mala tieto majetky v držbe 
Benediktova dcéra Anna, zastupujúca nedospelého brata Jozefa. V r. 15962595 Anna podala protest 
ohľadom výberu desiatkov.

Podľa Borovszkého v 17. st. obec vlastnili Bakóvci, od 18. st. Ladislav Pongrác, Melichar Lóňay, 
barónka Flödnik, Ján Okoličány, rodina Würtzler a i. Naposledy sa tu evidujú majetky rodov Plachý
a Vajda. V 2. pol. 19. storočia sa v obci vytvorila pomerne silne zastúpená evanjelická obec, ktorá si
založila vlastnú evanjelickú školu. 

2577 MNL OL DF 206796, s. 73
2578 MNL OL DF 206796, s. 336
2579 MNL OL DF 206796, s. 297
2580 MNL OL DL 69549
2581 MNL OL DL 106083, s. 235
2582 MNL OL DF 205523
2583 MNL OL DL 69571
2584 MNL OL DL 69577
2585 MNL OL DL 69598
2586 MNL OL A 57 - 02 - 0017
2587 Maksay, s. 378
2588 Palásthy II, s. 78, č. 89
2589 Tamže, s. 106, č. 118
2590 Tamže, s. 109, č. 122
2591 Tamže, s. 132, č. 151
2592 Tamže, s. 176, č. 186
2593 Tamže, s. 198, č. 203
2594 Tamže, s. 275, č. 291; s. 279, č. 297; s. 280, č. 299
2595 Tamže, s. 304, č. 335
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Turie Pole (zanik.)

Pôvod názvu

Odvodený od slovenského slova tur, označujúceho vyhynutý rohatý dobytok2596.

Písomná história

Datovanie prvej písomnej zmienky o obci je problematické. V niektorých publikáciách sa za ňu 
považuje záznam zo súpisu pápežských desiatkov z r. 1332-372597, ktorý doslovne znie: “Calixtus 
sacerdos ecclesie Beate Virginis de Tarpola iuratus mediam marcam extimavit, solvit III grossos“. 
Desiatok kňaza Calixta z farnosti Blahoslavenej Panny (Márie) bol teda 3 groše z príjmu pol marky,
nás však zaujíma stotožnenie lokality Tarpola s neskorším Turím Poľom. Ak je prepis Tarpola 
správny (najnovšie vydanie súpisu desiatkov uvádza aj vykonaný paleografický rozbor, čo túto 
pochybnosť znižuje), tak očividne nesúhlasí so slovným základom tur-, ktorý sa objavuje vo 
všetkých neskorších podobách názvu. Stotožnenie tejto formy názvu s touto konkrétnou obcou by 
tiež znamenalo, že je nutné revidovať etymológiu jej názvu. 

Inak, táto lokalizácia vzbudzuje pochybnosti aj z historického hľadiska. Je totiž ťažko 
predstaviteľné, že sídlo takého významu, ktoré malo vlastnú farnosť či kostol, by nebolo spomenuté
ani v jedinej zachovanej stredovekej listine, ktorou by ho niekto získal, daroval, predal, či v ktorej 
by bolo uvedené ako hranica iných majetkov alebo predmet právneho sporu. Aj keď jeden 
pochybný doklad máme – pre úplnosť je nutné uviesť listinu z archívu rodu Károly z r. 13522598, kde
sa spomínajú šľachtici z novohradského sídla Tuznapola. V indexe diplomatára listín tohto rodu je 
Tuznapola stotožnené s Turím Poľom (Turapolya), slovný základ však opäť vyvoláva pochybnosti o
správnosti tohto spojenia. Existencia tejto listiny aspoň búra hypotézu, že Tarpola v súpise 
desiatkov bola zaradená pod chybný komitát (podobne ako v iných prípadoch), a tak skôr môžeme 
predpokladať, že v Novohrade existovalo ešte jedno sídlo s podobným názvom, o ktorom však nič 
bližšie nevieme2599. 

Prvou písomnou zmienkou je tak pravdepodobne až listina z r. 14712600, ktorou kráľ Matej nariaďuje
budínskemu konventu vykonanie reambulácie hraníc bzovíckeho opátstva, spochybnených v spore s
krupinskými mešťanmi. Hranicami majetkov opátstva boli aj chotáre sídiel Turopole a Lest, 
patriacich do Novohradskej stolice. Je pravdepodobnejšie, že podobne ako susedná Lešť, aj Turie 
Pole vzniklo až v 15. storočí, čo nepriamo dokazuje aj v monografii obce2601 spomínaný výskum 
pamiatkového ústavu, ktorý datoval pôvodný turopoľský kostol “len” do 15. storočia.

V r. 15492602 sa ako zemepáni uvádzajú Balašovci, pričom názov je vo forme Thurepolyaa. V r. 
15542603 už sídlo platilo dane osmanskej správe v Sečanoch – súpis uvádza 32 domácností s 
priezviskami: Benče, Trnák, Berláš, Mihál, Bánoš, Mikuš, Kosta, Varga a Pástor. Borovszky uvádza
čísla z neskorších osmanských súpisov – r. 1562-63 tu bolo 24 domácností, r. 1579 už len 20. 

2596 UHLÁR, Vlado. Velestúr a názvy odvodené zo slova tur. In Kultúra slova 4/1998, s. 108-112.
2597 Sedlák, MVS I, s. 42, č. 141
2598 MNL OL DL 99576
2599 Györffy tiež neuvádza žiadne podobné sídlo, ale ani „Tarpolu“, a to i napriek tomu, že súpis desiatkov ako prameň 

využil, a väčšinu ďalších sídiel v ňom obsiahnutých aj správne lokalizoval. 
2600 MNL OL DL 17119. Interný regestár MNL však uvádza, že ide o falzum, hoci bez ďalších detailov.
2601 KAMASOVÁ, Marta. Turie Pole: Návraty do minulosti. Monografia obce vysťahovanej v roku 1951. Modrý 

Kameň, 2001, s. 85
2602 Maksay, s. 520
2603 Vass, s. 50
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Zdaňovanie bolo pravdepodobne dvojité, keďže v súpise tzv. protiosmanskej dane z r. 15822604 sa 
ako zemepán uvádza Žigmund Balaša, pričom sa udáva už len 7 zdanených port. V r. 16022605 
požiadal ďarmotský kapitán Morgenthaller o dodávky dreva, pričom produkcia z okrsku v správe 
zemana z Ľuboreče, do ktorého patrilo aj Turie Pole, mala ísť priamo do Ďarmot, zvyšok do Sečan.

Od polovice 17. storočia sa Turie Pole stalo neoficiálnym centrom severovýchodnej časti panstva 
Balašovcov v rámci tzv. turopoľského dištriktu (Officiolatus Turopoliensis), ktorý sa ako správna 
jednotka objavuje v urbároch a sčítaniach z tejto doby. V r. 16582606 sa spomína spor o hranice so 
susednými sídlami. Čiastočné majetkové podiely tu získali rody Zičy (16842607) a Koháry (1689-
912608), v 19. st. aj Sentivány a manželka grófa Wenckheima. V tejto súvislosti je nutné spomenúť, 
že stredoveké majetkové podiely rodu Tury, ktoré spomína Borovszky, a od ktorého to prebrali iné 
zdroje, nie sú nijako doložené, čím padá aj argument o možnom pôvode názvu obce od mena tohto 
rodu.

V 18. storočí pracovali v obci dva mlyny a obecný pivovar. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom (hlavne chovom dobytka) a remeslami (debnárstvom, súkenníctvom a i.). V 
tejto dobe boli v chotári obce dva termálne pramene. Začiatkom 20. storočia bol v obci zriadený 
notariát aj žandárska stanica. V r. 1918 sa v chotári začalo budovať vojenské výcvikové stredisko, 
ktoré postupným rozširovaním sa nakoniec obec úplne pohltilo. Dňom 1.7. 1950 obec úradne 
zanikla, a koncom apríla 1951 sa nútene vysťahovali aj poslední obyvatelia.

2604 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2605 Oborni, NVJ 706
2606 Tóth, NVJ 1078
2607 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2608 MNL OL A 57 - 20 - 0026, A 57 - 22 - 0018
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Uzde

Pôvod názvu

Azda pomenované podľa svojho zakladateľa, hoci takéto meno sa v známej histórii širšieho regiónu
neobjavuje.

Písomná história

Spomína sa len v jedinej listine z r. 13382609 pri metácii chotára ďalšieho dnes zaniknutého sídla 
Lehôtka, ktorou páni z Litavy predali svoj majetok Lehôtka synom Demetra z Plachtiniec, aj so 
súhlasom suseda tohto majetku, Kozmu, syna Mikuláša, z majetku (sessio) Vzde. Je teda zrejmé, že 
táto malá parcela ležala v susedstve Lehôtky, avšak tá bola v tej dobe pomerne veľkým majetkom, 
obsahujúcim aj chotár Sucháňa, a tak presnejšiu lokalizáciu nepoznáme.

2609 MNL OL DL 40788
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Vátovce (zlúč.)

Pôvod názvu

Neznámy. Pôvodná forma Valt obsahovala hlásku l, ktorá sa z názvu vytratila niekedy v 16.-17. 
storočí. Staršia jazykoveda2610 spomína formu Valta ako skrátené osobné meno Valentín.

Písomná história

Prvú písomnú zmienku nachádzame v listine z r. 13292611, kde sa ako svedok objavuje šľachtic 
Lešták, syn Pavla de Valth, ktorého služobníci boli obvinení z vraždy lesného správcu a krádeže 
šiestich koní. Listina z nasledujúceho roku2612 potvrdzuje kúpu majetkov v okolí sídla Valt, ktoré 
Lešták získal za 6 mariek od potomkov istého Čitu, tiež s predikátom de Valt. V r. 13382613 sa Lešták
objavuje ako svedok v prípade zmiznutia či vraždy svojho sluhu Juraja, ktorý bol pravdepodobne 
prepadnutý a zabitý poddanými Balašovcov neďaleko Pôtra pri svojom návrate z 
dolnostrehovského kostola. V r. 13412614 získal Lešták časť majetku Zalustia (asi skomolená 
Slatinka) pri rovnomennej riečke od synov Petra zo Slatinky. Azda táto transakcia viedla k sporom, 
ktoré eskalovali v r. 13422615, kedy Lešták prežil pokus o vraždu, keď ho v kúpeľoch v Sennom 
napadli a poranili práve páni zo Slatinky. V r. 13432616 bol Lešták za krivé svedectvo voči 
slatinským zemanom odsúdený k zaplateniu pokuty 19 mariek. Jeho synovia Ján a Ladislav sa v r. 
13582617 spomínajú v spore o dievčenskú štvrťku z tohto majetku so šľachtou z Neniniec.

Násilnosti sa rodu Vátovských nevyhýbali ani po smrti Leštáka. V r. 13722618 bol jeho syn Ján 
donútený zaplatiť 10 mariek ako krvnú daň za zabitie akéhosi Martina. V r. 13882619 odstúpili 
synovia Kóňu zo Sečian časť Vátoviec Mikulášovi, synovi Rada z Plášťoviec. Z listiny z r. 14082620 
sa dozvedáme, že Jánove majetky pripadli ako odúmrť kráľovi, ktorý ich dal zástupcom rodov de 
Pechel a de Harthyan. V r. 14272621 sa však spomína Jánov syn Juraj, ktorý mal za manželku dcéru 
zemana zo Širákova, a ich potomkovia sa stali zakladateľmi hontianskej vetvy rodu de Walth. Istý 
Ambróz de Walth sa spomína v r. 14722622 ako rimavskosobotský mešťan, a v r. 14752623 ako tamojší 
richtár, ale jeho prípadný vzťah k sídlu v našom regióne nie je dostatočne doložený.

V r. 14772624 sa Marek z Vátoviec a zemania z Kalondy rozdelili o svoje majetky. V r. 14812625 sa o 
dokumenty k tomuto a iným majetkom sporili zemania z Plášťoviec. V r. 15202626 Madáčovci zo 
Strehovej pri potoku Bwkochapathakaya v chotári majetku Walth napadli a zbili Štefana Gála, 
vátovského poddaného Štefana z Kalondy, a zo spoločných pasienkov na svoj majetok odohnali 

2610 Stanislav, SjvS II, s. 477
2611 MNL OL DL 69206
2612 MNL OL DL 69209
2613 MNL OL DL 69218
2614 MNL OL DL 69219
2615 MNL OL DL 69220
2616 MNL OL DL 40925
2617 MNL OL DL 65762
2618 MNL OL DF 281824
2619 MNL OL DL 30294
2620 MNL OL DL 9438
2621 MNL OL DL 95814
2622 MNL OL DL 17397
2623 MNL OL DF 205432
2624 MNL OL DF 206796, s. 120
2625 MNL OL DL 90620
2626 MNL OL DL 72369
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ošípané ďalšieho Lukášovho poddaného Tomáša Kelemena. Ako Walth sa sídlo spomína aj v 
portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492627, pričom zemepánmi boli zemania z Kalondy, 
Slatinky, ako aj Albert z Vátoviec. 

V r. 15942628 dal Gregor Madáč svoj majetok do zálohu Jozefovi Paláštymu. Ten v r. 15972629 získal 
do zálohu aj podiel Jána (spomína sa len ako les) a Juraja Madáča, v tomže roku2630 proti predaju 
majetku protestoval Gregorov syn Mikuláš. V r. 16032631 ho spolu s otcom dal do opätovného 
zálohu, a v r. 16092632 si transakciu zopakoval sám. Ďalši z Madáčovcov, Gašpar, dal v r. 16392633 
majetok opäť do zálohu Pavlovi Paláštymu. Zápis z kongregácie z r. 16862634 spomína prédium Vát, 
ktoré patrilo rodu Kanižay. Ešte jeden záznam pochádza z r. 17242635, a podľa neho dostali tunajšie 
majetky Erdédyovcov Madáčovci.

Vályi vo svojom diele spomína dve samoty – Horné a Dolné Vátovce – patriace rodom Zičy a 
Boroš. Sídlo sa neskôr objavuje sa na mape 2. VM, a Shvoy2636 ho pod názvom Váth puszta uvádza 
ako súčasť chotára Žihľavy vo vlastníctve Jozefa Zičyho. Pramene spomínajú aj tunajší kaštieľ 
Karola Bakka, postavený v 19. st. Neskôr ho získali Karol a Andrej Nadášyovci, ale dnes už z neho 
nezostalo nič. K osade patrila aj samota Nový Svet pri ceste smerom na Horný Bukovec. 

2627 Maksay, s. 521
2628 Palásthy II, s. 299, č. 320
2629 Tamže, s. 309, č. 341; s. 314, č. 348, s. 314, č. 349
2630 Tamže, s. 312, č. 345
2631 Tamže, s. 340, č. 391
2632 Tamže, s. 347, č. 404
2633 Tamže, s. 473, č. 569
2634 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 64
2635 MNL OL A 57 - 34 - 0261
2636 Shvoy, s. 299
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Veľká Čalomija

Najstaršie osídlenie

Veľká Čalomija patrí medzi najdôležitejšie regionálne mladopaleolitické náleziská s kultúrou 
szeletien, pre ktorú sú charakteristické listové hroty. Z eneolitu je známe otvorené sídlisko 
hatvanskej kultúry s kanelovanou keramikou. V dobe bronzovej tu stála neopevnená osada pilinskej
kultúry. Z obdobia slovanského tu bolo odkryté slovansko-avarské pohrebisko z 8. stor. Pri 
prieskumných prácach v r. 1955 sa našla mladohradištná váza, iné staršie nálezy, kostrové hroby, 
ako aj stopy po stredovekom sídlisku2637.

Pôvod názvu

Pozri Malá Čalomija.

Písomná história

Stránka obce2638 v sekcii História cirkvi spomína istú zmienku o existencii čalomijskej farnosti už v 
r. 1070, avšak rozhodne tu nejde o priamy písomný doklad. Z archeologických prieskumov lokality 
Pustý kostol je však zrejmé, že tento kostol tu už v tej dobe stáť mohol, a zrejme pri ňom bolo aj 
sídlo. Ako prvá písomná zmienka sa uvádza listina z r. 12442639, v ktorej sa pri transakcii okolo sídla
Kowarzeg ako sused na západe uvádza Felicián de Yghazaschalamia. Hoci je datovanie listiny 
sporné a odborníci predpokladajú, že bola vyhotovená o niekoľko desaťročí neskôr, fakty v nej 
obsiahnuté, vrátane existencie dvoch Čalomijí, sú podľa všetkých indícií v poriadku. Názov 
Yghazaschalamia, čiže Kostolná Čalomija, sa bezosporu viaže k Pustému kostolu, teda ide o dnešnú
Veľkú Čalomiju. Ako nespochybniteľnú a presne datovanú prvú zmienku však môžeme brať až 
záznam z r. 12572640, podľa ktorého daroval tento Felicián časť svojho majetku Príbelce zaťovi a 
dcére.

Zo zachovaných najstarších listín je zrejmé, že z oboch sídiel bola dôležitejšia Malá Čalomija, 
pretože práve tu sídlila hlavná vetva rodu Čalomijských, ktorá svoj pôvod odvodzuje od starého 
slovenského rodu Hont-Poznanovcov. Šľachta z Kostolnej Čalomije tiež patrila k Hont-
Poznanovcom, ale šlo o menší, a v listinách aj menej často zmieňovaný rod. Jeho najstarším 
predkom bol práve Felicián, ktorý mal synov Vavrinca a Alexa. V r. 12912641 sa ako svedok 
testamentu istého šľachtica spomína čalomijský kňaz Ján, ktorý bol aj vice-arcidiakonom 
Hontianskeho diakonátu. Ďalšie zmienky o veľkočalomijskej šľachte nachádzame ešte v 
pokračujúcom spore o Kowarzeg z posledného desaťročia 13. storočia2642, neskôr sa však jej 
zástupcovia vytrácajú. Na základe listiny z r. 13032643, kde sa pri pri delení Kolár a Čalomije 
spomína majetok, patriaci kláštoru v Bíni (okr. NZ), môžeme teoreticky uvažovať o tom, že táto 
vetva vymrela po meči a svoj majetok odkázala kláštoru.

2637 Bialeková, Pramene II, s. 156-157
2638 http://cms.1web.sk/?cms=velkacalomija&p=45&m=112 (Citované 4.8. 2016)
2639 MNL OL DL 72302
2640 MNL OL DF 249092
2641 MNL OL DF 248536
2642 MNL OL DF 248871, 248872, 248893
2643 MNL OL DL 69199
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Ďalší údaj o sídle pochádza až z obdobia 1332-372644, kedy sa v súpise pápežských desiatkov uvádza
kňaz Manases z kostola sv. Jána v sídle Salomia. V r. 13662645 sa vdova po Jánovi zo Širákova 
sťažovala, že poddaní jágerského biskupa z Čalomije spôsobili škody na jej majetku. Podľa listiny z
r. 13742646 patrila V. Čalomija pánom zo Sečan, ktorí si robili nárok aj na susedný Kowarzegh. Vo 
svetle ďalších udalostí sem azda patrí aj záznam z r. 13832647, ktorý spomína žiadosť rodu 
Kolárskych o zákaz zaberania a využívania ich majetkov, vrátane časti Čalomije, rodmi z 
Plášťoviec, Vrbovka a Ľuboriečky. V r. 14052648 sa sídlo uvádza už pod dnešným názvom 
Naghchalanya, a tunajší obyvatelia sa spomínajú medzi tými, ktorí boli vyňatí spod platby mýta na 
ceste do Vacova.

V r. 14142649 sa pri spore o Kowarzegh ako hraničný majetok uvádza aj V. Čalomija, v 14202650 je 
potvrdené vlastníctvo pánov zo Sečan, ktorí k Čalomiji násilne pripojili aj Kowarzegh. V r. 14252651 
sa ako jeden z kostolov, obdarovaných Pavlom z Kolár, uvádza aj ten veľkočalomijský, o rok 
neskôr2652 sa spomína aj meno vtedajšieho kňaza Jána. Zaujímavá je listina z r. 14392653, podľa ktorej
V. Čalomija a niekoľko ďalších majetkov v okolí pôvodne patrili kráľovnej Barbore, vdove po 
Žigmundovi, ale touto listinou ich nový kráľ Albrecht daroval svojej manželke Alžbete. Dá sa 
predpokladať, že šlo o pôvodné majetky šľachty zo Sečan, konkrétne azda Mikuláša zo Šalgova, 
ktoré mu boli niekedy v období 1424-1435 za zradu zhabané.

V turbulentných rokoch po Albrechtovej smrti sa sídlo od Alžbety dostalo k šľachticom z Levíc, 
ktorých familiár Mikuláš Vid z Egerfarnosu a jeho synovia sa v r. 14462654 spomínajú s prídomkom 
de Chalamia. Podľa tejto listiny ich majetok, V. Čalomiju, násilne obsadil Ladislav z Modrého 
Kameňa, proti čomu podali protest. V r. 14472655 a 14482656 sa uvádza meno vtedajšieho kňaza Petra.
V r. 14512657 sa Vidfyovci z Egerfarnosu o tento majetok sporili so svojimi príbuznými. V r. 14562658

sa Mikulášov syn Sebastián uvádza ako familiár mocného rodu šľachty z Rozhanoviec (okr. KE). V 
r. 14672659 sa sídlo opäť spomína pri spore Kolárskych a Vidfyovcov o Kowarzeg.

Listina z r. 14712660 potvrdzuje, že majiteľmi sídla a nositeľmi tunajšieho prídomku boli synovia 
Mikuláša Vida. Predmetom listiny je sťažnosť Kolárskych na poddaných z V. Čalomije, ktorí zničili
chotárne hranice a prepadli ich kúriu. Listina obsahuje aj množstvo mien vtedajších poddaných: 
Vavrinec Vereš, Ján Četnek, Demeter a Ondrej Vanda, Baltazár a Šimon, synovia Demetra, Peter 
Kováč a jeho syn Ondrej, Michal a Anton Botoš, Imrich Beren, Ján Kováč, Anton Doka, Ján, 
Ambróz, Imrich a Demeter Doka, Michal Molnár, Mikuláš Sabó a jeho syn Barnabáš, Tomáš Herke,
Blažej Terek, Blažej Oros, Ján Danik, Jakub Zurpa, Ján Tót, Damián a Benedict Bót, Benedikt 
Literát, Michal, Ján a Juraj Botoš, Anton Pruton, a Štefan Varga. V r. 14742661 sa po prvýkrát 

2644 Sedlák, MVS I, s. 27, č. 40
2645 MNL OL DF 274385
2646 MNL OL DL 69403
2647 MNL OL DL 69277
2648 MNL OL DL 69504
2649 MNL OL DF 248925
2650 MNL OL DL 69395
2651 MNL OL DL 37273
2652 MNL OL DL 99660
2653 MNL OL DF 258088
2654 MNL OL DL 13922
2655 MNL OL DL 49765
2656 MNL OL DL 99660
2657 MNL OL DL 64366
2658 MNL OL DL 15055
2659 MNL OL DF 248935
2660 MNL OL DL 69495
2661 MNL OL DL 69500
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stretávame aj s prídomkom vo forme de Nagchalamya. Miestny kňaz Matej sa spomína v listine z r. 
14772662.

Vidfyovci a Kolárski sa o Kowarzeg sporili aj v r. 14962663, kedy sa spomína cesta medzi oboma 
sídlami. Ďalší spor viedli Vidfyovci v r. 14972664 s rôznymi zemepánmi z Kosíh n. Ipľom, ktorých 
poddaní mali ničiť chotárne hranice medzi Kosihami a Čalomijou. V r. 15252665 sa spomína ďalší 
miestny kňaz menom Klement, a o rok neskôr2666 odkázal František z Kolár istý hmotný majetok 
miestnemu kostolu. Sídlo sa objavuje aj v portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 15492667. Podľa 
spomenutej stránky obce si tu v r. 1626 postavili tábor Bethlenove vojská. Obec akiste patrila 
Vidfyovcom až do r. 16322668, kedy ju kráľ daroval Štefanovi Bakovi de Nemeskurth, pretože 
Krištof Vidfy zomrel bez právoplatného dediča. Niekoľko súpisov sa zachovalo z r. 1711-122669, a 
podľa týchto tu vtedy mal majetky rod Kajaly. Mená ich poddaných boli: Dók, Naď, Kačor, Dubčok
a Hegedúš. Stál tu aj mlyn, o ktorý sa delili s rodom Baratnaky.

Korabinsky uvádza existenciu viníc a tabakových plantáží, Vályi ju spomína ešte ako čisto 
slovenskú. Podľa Borovszkého tu mali majetky rody Majtény a Ráday, od prvej polovice 18. 
storočia patrila grófovi Augustovi Telekymu, neskôr tu mali svoje panstvá gróf Vay, barón Majtény 
a rody Gášpar, Méheš a Bolgár. Na jar v r. 1945 bol znovu postavený most a bola obnovená činnosť 
miestneho mlyna.

2662 MNL OL DL 65958
2663 MNL OL DF 206796, s. 310
2664 MNL OL DL 69534
2665 MNL OL DL 95876
2666 MNL OL DL 69598
2667 Maksay, s. 376
2668 MNL OL A 57 - 07 - 0598
2669 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 048., Fasc. 038. - No. 049., Fasc. 038. - No. 050., Fasc. 038. - No. 051., Fasc. 

069. - No. 013
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Veľká Ves nad Ipľom

Najstaršie osídlenie

V chotári obce sa našli stopy paleolitického osídlenia, bolo tu sídlisko eneolitné s kanelovanou 
keramikou, halštatské, laténske a slovanské z 9.-11. storočia2670.

Pôvod názvu

Neutrálny názov (v maď. Nagyfalu), ktorý sa mohol ľahko prekladať, a tak neposkytuje informácie 
o etnicite jeho zakladateľov2671.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12522672, kedy sa pri metácii chotára Ip. Predmostia uvádza 
susedstvo zeme Nogfolu, patriacej komesovi Gregorovi. Tento Gregor, syn Mateja zo Sečianok, v r. 
12542673 odkúpil majetky Bolug, Nogfolu a Kusfalud od šľachticov Feldrika a Rasla. Táto listina 
teda dosvedčuje, že okrem Veľkej kedysi existovala aj Malá Ves, aj keď poznáme len jedinú 
písomnú zmienku o takomto sídle. Na dlhé obdobie ďalšie správy nemáme, až v r. 14002674 sa pri 
metácii chotára Ipolyvecze uvádza cesta medzi týmto sídlom a V. Vsou. V r. 14182675 sa sídlo 
spomína ako predmet sporu o veno medzi príslušníkmi zemianskeho rodu zo Sečianok. Tí ho 
vlastnili aj v r. 14232676, kedy sa kvôli chýbajúcim písomným dokladom vykonala reambulácia 
hraníc medzi Sečiankami, V. Vsou a Balogom. 

V r. 14422677 dostali novú donáciu na zhabané majetky Osvalda zo Sečianok kasteláni hradu 
Drégely, avšak v r. 14682678 sa opäť spomínajú v rukách zemana zo Sečianok. Ten však ich polovicu 
predal Damiánovi Horvátovi, kastelánovi hradu Čabraď, čo kráľ Matej potvrdil v r. 14702679. 
Damián zomrel niekedy pred r. 14752680, a jeho vdova Eufrozína sa vydala za Ladislava Balašu, 
pričom si Damiánove majetky rozdelila s jeho bratom Petrom. Detaily rozdelenia majetkov sa 
uvádzajú v listine z r. 14762681, pričom vo V. Vsi sa uvádza 12 obývaných a 4 opustené poddanské 
usadlosti, aj s menami poddaných: Klement Mark, Albert Zavor, Juraj Imrich, Štefan Nugrad, 
Michal Čulek, Peter Bakoky, Michal Čalomija, Juraj Mark, Ambróz Mark, Peter Folnagh, Demeter 
Tykla a Štefan Dóc. Mlyn na Ipli zostal v spoločnej držbe oboch strán. V tomže roku2682 však Peter 
Horvát druhú časť majetkov neprávom obsadil, a prepustil ju až po nariadení súdu.

V r. 14772683 sa bzovícky prepošt sťažoval, že Horvátovci odvliekli jeho poddaného z Bzovíka na 
svoj majetok Naghfalw. V r. 14832684 sa Damiánova dcéra Žofia sťažovala, že príbuzní jej nechcú 

2670 Bialeková, Pramene II, s. 157
2671 Stanislav, SjvS I, s. 298
2672 MNL OL DL 65706
2673 MNL OL DL 391
2674 MNL OL DF 243885
2675 MNL OL DF 266441
2676 MNL OL DF 261411
2677 MNL OL DF 209071
2678 MNL OL DL 66005
2679 MNL OL DL 98198
2680 MNL OL DL 17754
2681 MNL OL DL 65952
2682 MNL OL DL 65955
2683 MNL OL DL 17940
2684 MNL OL DF 205618
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dať podiel na majetkoch, ktorý jej právom patrí. V r. 14922685 sa spomínajú majetky Františka 
Balašu, v r. 14952686 tu podiely získali zemania zo susedného Balogu. V r. 15012687 prepadli 
veľkoveskí poddaní Juraja zo Sečianok a Jána z Balogu majetok Michala zo Szobu, pričom sa 
spomínajú aj ich mená: Dionýz Mark, Blažej Molnár, Michal Čilek, Blažej Kazaš, Klement Mark, 
Peter Berzlen (poddaní Juraja), Urban Vodnák, Štefan Nagrad, Šimon Bagot, Benedikt Beňo, 
Egídius Naď-János, Klement Demeter, Juraj Bak, Žigmund Laco, Benedikt Mark, Žigmund a 
Ondrej Abač, Šimon Német, Tomáš Bagoľ, Peter a Ambróz Mark (poddaní Jána).

V r. 15052688 sa Ján z Balogu spomína aj s prídomkom de Naghfalw. V r. 15082689 sa o tunajšie 
majetky sporili Ján de Fyws a Urban de Fanch. Juraj zo Sečianok v r. 15132690 odkázal svoj podiel 
Jánovi z Balogu. Z čias osmanskej okupácie máme len informácie, obsiahnuté v portálnom súpise 
Hontianskej stolice z r. 15492691, podľa ktorého bol vlastníkom obce Ján Balogy. V r. 17402692 tu 
majetky získal istý Ján Duchoň. Vályi spomína majetky rodu Liptay, Fényes pridáva rod 
Tersťánsky, Borovszky ešte grófa Šomšiča. V obci stála aj kúria rodu Tersťánsky, postavená v 
neoklasicistickom štýle v r. 1720 (dnes už neexistuje), Sabóv parný mlyn, neskôr aj cukrovar, 
ktorého majiteľom boli v prvej polovici 19. st. Forgáčovci. Obec si zachovala poľnohospodársky 
charakter aj po r. 1918.

2685 MNL OL DF 206796, s. 84
2686 MNL OL DF 206796, s. 85
2687 MNL OL DF 261802
2688 MNL OL DF 244226
2689 MNL OL DL 66005
2690 MNL OL DL 47066
2691 Maksay, s. 376
2692 MNL OL A 57 - 38 - 0221
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Veľké Straciny

Pôvod názvu

Pozri Malé Straciny.

Písomná história

Straciny patria medzi najstaršie písomne doložené sídla v novohradskej časti nášho okresu. Prvá 
písomná zmienka pochádza z r. 12362693, a spomína sa v nej terra Stracin, ktorej vlastníctvo spolu s 
ďalšími majetkami kráľ Belo IV. za verné služby potvrdil zvolenskému županovi Detrikovi, 
predkovi rodu Balaša. Listina tiež spomína, že tento majetok Detrik získal už od Belovho otca 
Ondreja II., takže určite je o niečo starší. Ďalší písomný záznam pochádza z r. 12592694, a spomína 
sa v ňom šľachtic Ondrej de Ztrachun, manžel Ivany, dcéry Huduša z Tešmáku (okr. LV), ktorého 
vdova odkázala manželove majetky kláštoru v Šahách. Je zrejmé, že už v tejto dobe existovali v 
Novohradskom komitáte dva rovnomenné majetky, ktoré pravdepodobne kopírovali chotáre 
dnešných V. a M. Stracín.

V r. 13212695 sa Ztrachyn spomína medzi majetkami, ktoré Tomáš zo Sečian ako odškodnenie za 
jemu spôsobené škody a zároveň odmenu za verné služby dostal od kráľa, pričom ten ich 
skonfiškoval synom Tomáša de Draa (Dráhi, zaniknuté sídlo v maď. časti Novohradu), 
prívržencom porazených oligarchov. V ďalšej listine z r. 13232696 sa potom Strachyn objavuje medzi
majetkami, ktoré si medzi sebou vymenili dve vetvy predkov rodu Balaša. Keďže v prvom prípade 
prešiel majetok z rúk rodu de Draa do rúk Sečanských, a v druhom patril pred aj po zápise predkom
Balašovcov; a keďže boli tieto listiny vydané v priebehu necelých dvoch rokov, je viac než len 
pravdepodobné, že šlo o dve rôzne sídla. Ukážková kontinuita vlastníckych vzťahov od vydania 
týchto listín naviac dokazuje, že z majetku Sečanských sa neskôr vyvinuli Veľké, a z majetku 
Balašovcov Malé Straciny. Pri spätnom pohľade je teda možné dokázať, že zárodky oboch 
dnešných obcí existovali minimálne od polovice 13. storočia.

Ďalšia listina z tohto obdobia, konkrétne z r. 13582697, síce pri metácii chotára Oslár (dnešného V. 
Krtíša) spomína dedinu Strachun, ale nie je jednoznačne možné určiť, o ktoré Straciny šlo, keďže sa
tu opisuje územie presne na rozhraní dnešných katastrov V. Krtíša a oboch Stracín. V r. 14112698 si 
niekoľko majetkov medzi sebou vymenili vetvy Sečanských, pričom V. Straciny (Zthrachen) 
pripadli Šimonovi a Ladislavovi. V ďalšej listine z r. 14392699 nový kráľ Albrecht za verné služby 
daroval majetky, ktoré predtým patrili Mikulášovi zo Šalgova (člen rodu Sečanských), vrátane 
polovice Stracín (Ztraczyn), Ladislavovi zo Sečan. Vlastníctvo Sečanských sa naposledy spomína v 
r. 1454 – v októbri2700 dal Ladislavov syn Ján rozsiahle majetky, vrátane Stracín, do zálohu 
Albertovi z Lučenca, avšak ešte v decembri tohože roku2701 Ján daroval časť V. Stracín (Ztrachen) 
do dedičnej držby svojmu familiárovi Jánovi a jeho synom z rodu de Laposrew. 

2693 MNL OL DL 65688
2694 MNL OL DL 292
2695 MNL OL DL 2066
2696 MNL OL DL 65737
2697 MNL OL DL 41341
2698 MNL OL DF 285672
2699 MNL OL DL 13405
2700 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I. Budapest. 1908, s. 682 
2701 MNL OL DL 44753
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Druhá časť majetku sa spomína v r. 14602702 pri spore o nároky Ladislavovej dcéry Kataríny de 
Lyndwa; v r. 14792703 v spore o bývalé majetky Sečanských medzi Albertom z Lučenca a Tomášom 
z Hariny; a ešte raz v r. 14822704 pri štatúcii v Albertov prospech. Posledným známym stredovekým 
záznamom o sídle je listina, vydaná niekedy v poslednom desaťročí pred Moháčom2705. Stretávame 
sa tu so zemanom Jánom Lapošrévym, používajúcim prídomok de Nagzthraczyn, ktorý bol v spore 
so správcom Balašovských majetkov, pretože ozbrojení poddaní - libertíni zo Strhár a Malých 
Stracín vnikli na jeho majetky vo V. Stracinách a pobili hospodárske zvieratá, za čo Ján žiadal 
odškodnenie. Ako sa spor skončil, nevieme, ale od tejto doby sa obe sídla v neskorších 
písomnostiach objavujú zväčša pod svojimi dnešnými menami.

Názov Naghstrachyn sa uvádza aj v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492706, a ako 
zemepáni sú uvedené rody Ebecky, Kozárdy a Balaša. Regionálna literatúra2707 uvádza, že rod 
Ebecky tu v 16. st. postavil aj drevený hrad (palánku). Prvé mená poddaných poskytuje osmanský 
súpis z r. 15542708, ktorý uvádza 8 domácností, a priezviská: Sekereš, Prístavok, Sondaj, Kanusky, 
Sabó a Černík. Pod nejednoznačným názvom Ztrazy sa objavuje v súpise z r. 15822709, s majiteľmi z
rodov Ebecky, Vašárdy a Balaša, richtárom bol Marek Sanda, prísažným Ondrej Vida, a z 
neskoršieho súpisu2710 máme aj mená vtedajších poddaných Žigmunda Balašu – Černý a Prístavok. 
V máji r. 15982711 bol Wolfgang Vašárdy predvolaný pred stoličné orgány vo veci svojich 
veľkostracinských poddaných, ktorí sú tu aj vymenovaní – priezviská ako Barta, Kotman, Boži, 
Sakoš, Fejéš, Antal, Uňodenský a Šereg naznačujú etnicky zmiešané obyvateľstvo. 

V decembri tohože roku2712 sa vo V. Stracinách prejednával prípad istého Tomáša, poddaného z M. 
Stracín – o čo šlo ale nevieme. V r. 16002713 rod Kéry žiadal zákaz pre obyvateľov susedných obcí, 
vrátane V. Stracín, vnikať na ich majetky. Poddaní zemepána Vašárdyho boli novohradskými 
slúžnymi predvolaní aj v r. 16012714 – spomínajú sa mená Benkó, Vozár a Deák; predvolaný bol aj 
poddaný zemana Ebeckého menom Horvát2715. Toto predvolávanie (zväčša bez udania dôvodu) 
pokračovalo aj v nasledujúcom roku – postupne sa pred stoličnými orgánmi objavili aj poddaní 
Kováč a Sanda2716, potom ďalší Sanda2717, a nakoniec Kaniský - tento za údajné týranie koní a štyri 
ďalšie delikty2718. Súpis majetkov modrokamenského panstva z r. 16052719 tiež uvádza mená 
poddaných – Prístavok, Kukaľ, Černý a Pipiš.

Z r. 16542720 pochádza záznam o príspevku 25 florénov, ktoré Novohradská stolica poskytla na 
renováciu kostola vo V. Stracinách. V r. 16722721 sa o tunajšie majetky strhol veľký spor za účasti 

2702 MNL OL DL 15444
2703 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez II. Budapest. 1928, s. 206
2704 MNL OL DL 18600
2705 MNL OL DL 95879
2706 Maksay, s. 513
2707 HRONČEK, Pavel. Krajina a história obce Veľké Straciny. Banská Bystrica, 2006, s. 85.
2708 Vass, s. 31
2709 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2710 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
2711 Oborni, NVJ 242
2712 Oborni, NVJ 280
2713 Oborni, NVJ 408
2714 Oborni, NVJ 634
2715 Oborni, NVJ 668
2716 Oborni, NVJ 745
2717 Oborni, NVJ 822
2718 Oborni, NVJ 933
2719 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2720 Tóth, NVJ 1148
2721 Jancsó, NVJ III 279
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veľkého množstva príslušníkov okolitého zemianstva. Podľa uvedených príbuzenských vzťahov sa 
zdá, že poslednými zástupcami rodov Ebecky a Vašárdy boli ich dcéry, ktoré sa tu spomínajú už ako
zosnulé, a tak tieto rody svoje majetkové zastúpenie v V. Stracinách stratili. V r. 16852722 požadoval 
zeman zo susedného Potôčka zákaz vnikať na svoje majetky pre obyvateľov V. Stracín a M. 
Zlievec. Podobný zákaz, rozšírený na obyvateľov viacerých obcí, požadoval aj gróf Koháry v r. 
16882723. Časť územia obce, ktorá pôvodne patrila rodu Vašárdy, sa skrz rodinné zväzky nakoniec v 
r. 16932724 dostala do rúk Štefana Gécyho. Už Vályi uvádza vlastníctvo rodu Čemický, ktorý si tu 
udržal majetky až do rozpadu monarchie. Peter z tohto rodu si tu v 18. storočí dal postaviť rodový 
kaštieľ. Mocsáry spomína aj majetky rodov Radvány a Kelečény, podľa Borovszkého časť vlastnila
aj manželka grófa Semereho.

2722 Jancsó, NVJ III 612
2723 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
2724 MNL OL A 57 - 23 - 0068
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Veľké Zlievce

Najstaršie osídlenie

Archeologické vykopávky potvrdzujú, že v dobe halštatskej tu žil ľud, ktorý patril ku kuštanovickej
(tráckej) kultúre, a po ktorom sa z obdobia rokov 700–400. pred n. l. zachovali železné predmety a 
keramika.

Pôvod názvu

Pozri Malé Zlievce.

Písomná história

Prvá zmienka o sídle pochádza z polovice 13. storočia2725, kedy kráľ daroval majetky Zlievce a 
Rendov, po tatárskom vpáde spustošené a opustené, ostrihomskému kustódovi Mikulášovi. Terra 
Zeleu sa tu uvádza ako súčasť majetkov komitátneho hradu Novohrad, do tejto donácie v správe 
istého Šimonu a jeho príbuzných (azda hradných jobagiónov). V r. 12482726 bola táto donácia 
potvrdená, pričom kráľ vydal zákaz pre pánov aj poddaných hradu naďalej využívať tieto majetky. 
Ďalšia zmienka je v listine z r. 12652727, v ktorej kráľ Belo IV. rozhodoval spor medzi zlievskou 
šľachtou (Peter, Peturka, Sixtus a Ivan de Zulu) a ostrihomským arcibiskupstvom (zastúpeným 
arcibiskupom Filipom) o neprávom zabraté majetky na území Zlievec (Zelw), Slatinky, Vrbiny a 
kostola (farnosti) Sv. Mikuláša, ktorý bol postavený zhruba v tejto dobe2728. Spor sa napokon 
vyriešil zaplatením kompenzácie 36 mariek, za ktorú arcibiskupstvo dostalo kostol, Slatinku a časť 
Vrbiny, druhá časť Vrbiny a vtedajšie sídlo Zelw (pravdepodobne dnešné M. Zlievce) i naďalej 
patrili rodu de Zulu.

Synovia Ivana a Ivánku de Zelew tieto majetky vlastnili ešte aj v r. 12992729, kedy sa ale o ne sporili 
s rodinou Bitera, predka Balašovcov. O rok neskôr2730 už boli (s výnimkou malej časti, ktorú vlastnil
istý Michal, syn Lugaša) vo vlastníctve Biterovho brata, komesa Mika, ktorý ich ale obratom 
vymenil s komesmi Edečom a Berkešom za územie dnes zaniknutej obce Puch v maď. časti 
Novohradu. V tejto listine sa spomínajú najmenej tri rôzne, ale rovnomenné majetky Zeleu – jeden 
získal Miko v spore so zlievskou šľachtou, ďalší, už dávnejšie v jeho vlastníctve, susedil s tretím vo
vlastníctve arcibiskupstva, naviac bola predmetom transakcie aj spomenutá Michalova časť, ktorú 
Miko plánoval získať, a samozrejme tu bola časť Edeča a Berkeša.

Po tejto transakcii sa tu však spomínajú už len majetky oboch komesov a majetok arcibiskupstva. 
To si v r. 13232731 vyžiadalo potvrdenie pôvodnej donácie na Zlievce a Rendov. Konečnú podobu 
majetkového vlastníctva na tomto území dáva listina z r. 13342732, ktorou synovia Edeča a Berkeša 
dali svoj majetok Zylu do zálohu ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý už v tej dobe vlastnil okolité 
sídla: (druhé) Zylu, Mortunteluky a Verbenye. Keďže splatenie tohto zálohového dlhu sa neskôr 
nespomína, predpokladáme, že arcibiskupstvo sa stalo jediným vlastníkom ak nie celého, tak aspoň 

2725 MNL OL DF 248300
2726 MNL OL DF 237955
2727 MNL OL DF 248299
2728 HRAŠKOVÁ, E., ŠIMKOVIC, M. Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a 

Hontu. In: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, s. 482. 
2729 MNL OL DL 65725
2730 MNL OL DL 65730
2731 MNL OL DF 248300
2732 MNL OL DF 248596
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väčšinového územia oboch neskorších Zlievec.

V rámci majetkov arcibiskupstva sa Zlievce dostali do správy kustóda Jána, ktorý sa v r. 13352733 
sťažoval arcibiskupovi na problémy s financovaním svojho úradu, pretože majetky v jeho správe, 
vrátane Zlievec, boli sústavne napádané okolitými zemepánmi, a tak neboli schopné produkovať 
dostatočný výnos. Arcibiskup ich preto zamenil za štvrtinové podiely vo farnostiach v iných 
komitátoch. S týmto súvisí aj záznam v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-372734 – kde sídlo 
nachádzame pod špecifickým názvom Selenio, ville custodis, čo znamená „dedina kustóda 
(arcibiskupstva)“, ktorý ale korešponduje s predchádzajúcim prameňom. Kňazom v tej dobe bol istý
Sanctus.

Na ďalších takmer 100 rokov žiadne doklady nepoznáme. V r. 14212735 sa pri inventarizácii v 
archíve ostrihomského kustóda spomína originál pôvodnej donačnej listiny Bela IV. V r. 14232736 
arcibiskupstvo vypracovalo zoznam svojich majetkov, ktoré boli okupované – medzi nimi sa 
spomína Zelew, kde vraj okolití zemania neoprávnene zabrali lesy, lúky a ornú pôdu patriacu 
kapitule. V tomže roku2737 arcibiskup protestoval proti plateniu mýta jeho poddanými, okrem iného 
aj zo Zlievec, na území Hontu a Novohradu. Otázny je záznam z r. 14572738, kde sa istý Michal, syn 
Pavla de Naghzelew, žiadal vykonanie štatúcie svojho nového majetku Alsowgeecz (dnes 
Magyargéc). Je ale nepravdepodobné, že ide o V. Zlievce, pretože pred aj po tomto ojedinelom 
zázname tu mala majetky len ostrihomská kapitula. Aj v súpise z r. 15532739 sa uvádza ako jediný 
vlastník V. Zlievec. Okrem súpisu poddanských povinností je tu doložená aj existencia 
jednokolesového mlyna, pravdepodobne v dnešnej časti Mlynská dolina.

O niečo zaujímavejší je osmanský súpis z r. 15542740. Medzi 19-timi zapísanými domácnosťami sa 
uvádzajú aj mená farára, pisára a kováča. Priezviská ako Sekereš, Fodor, Sabó, Čikóš, Ďéri či Séke
potom naznačujú, že šlo o prevažne maďarskú obec. Úplne iné, prevažne slovenské mená už ale 
poskytuje súpis arcibiskupstva z r. 15912741 – Zvara, Hruška, Jano, Hudinák, Boldižár atď., 
richtárom bol Martin Palik. Jediné rovnaké meno v oboch súpisoch je Sabó, čo nás vedie k 
domnienke, že takmer všetci pôvodní obyvatelia dediny boli odvlečení, zabití alebo sami pred 
Turkami utiekli, a obec bola dosídlená obyvateľstvom zo severnejšie položených stolíc.

V júni r. 15972742 sa pri V. Zlievcach konalo zhromaždenie vojenských posádok novohradskej 
šľachty. V decembri tohože roku2743 sa sečanský kastelán Mikuláš Sabó sťažoval, že obyvatelia 
Bušiniec odohnali ošípané z jeho majetku vo V. Zlievcach. O rok neskôr2744 zakázal Jozef Palášty 
tunajším obyvateľom vnikať na svoje majetky vo Vátovciach, v r. 16002745 im zasa rod Kéry zakázal
vstup na majetky Kiarov, M. Zlievce a Megyer. V r. 16012746 prepadli tunajší poddaní kúriu 
Kéryovcov v M. Zlievcach, ukradli zbrane a dobytok, pričom postrelili manžela Anny Kéryovej 
Juraja Horváta. V predvolaní, doručenom richtárovi Sebastiánovi Sabóovi, sa spomínajú aj mená 

2733 MNL OL DF 237973
2734 Sedlák, MVS I, s. 99, č. 583
2735 MNL OL DF 237987
2736 MNL OL DF 248507
2737 MNL OL DF 248615
2738 MNL OL DL 15177
2739 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 025.
2740 Vass, s. 28
2741 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 029.
2742 Oborni, NVJ 97
2743 Oborni, NVJ 136
2744 Oborni, NVJ 179
2745 Oborni, NVJ 408
2746 Oborni, NVJ 659, 660
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dotyčných, ktoré sa vcelku zhodujú so spomínaným súpisom z r. 1591, a aj ďalším z r. 16052747.

Niekoľko zápisov z kongregácii z r. 1652-542748 potvrdzuje dominantný majetkový podiel 
ostrihomského arcibiskupstva; a fakt, že V. Zlievce boli v júni 1652 dokonca miestom konania 
stoličnej kongregácie, dosvedčuje pretrvávajúci význam sídla. Dva záznamy z tohto obdobia2749 
svedčia aj o spore o chotárnu hranicu medzi Bušincami a V. Zlievcami, pričom ten druhý prináša aj 
podrobnú metáciu vrátane niekoľkých toponým. A keď sa už zdalo, že obec prežije osmanskú 
okupáciu bez väčších následkov, v r. 1686 ju Turci podľa všetkého vyplienili a väčšinu obyvateľstva
odvliekli alebo pobili, čo dokazujú sťažnosti arcibiskupa Séčenyho, prednesené na kongregačných 
zhromaždeniach v tom roku2750.

Matej Bel zdôrazňuje poľnohospodársky charakter obce a pretrvávajúce vlastníctvo arcibiskupstva, 
ktoré aj o storočie neskôr potvrdzuje Fényes, ktorý spomína aj existenciu farského kostola. Podľa 
Mocsáryho bol v krypte pod kostolom v r. 1807 pochovaný gróf František Balaša. Podľa 
Borovszkého vlastnilo arcibiskupstvo dedinu až do r. 1848, aj keď ako zemepán nižšieho rangu sa v
sčítaní z r. 1754 uvádza istý Štefan Vereš. V druhej polovici 18. storočia sa začína proces 
usadzovania sa cigánskeho obyvateľstva, a v r. 1775 tu sídlili 3 rodiny. V r. 1902–3 tu vykonával 
ťažbu hnedého uhlia podnikateľ Gotthardt. Neskôr bol v obci aj liehovar s väčšou spracovateľskou 
kapacitou, ktorý patril Jánovi Gillerovi. Poľnohospodársky charakter obce sa ani po r. 1912 
nezmenil. V r. 1937 bol liehovar prestavaný na výrobu ovocných destilátov. V 70-tych rokoch v 
lokalite Gáltš začína výstavba kompresorovej stanice Tranzitného plynovodu.

2747 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2748 Tóth, NVJ 1054, 1105, 1242
2749 Tóth, NVJ 1077, 1293
2750 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 89, 112, 133
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Veľký Krtíš

Pôvod názvu

Pozri Malý Krtíš. Pôvodný názov Osláre mohol pochádzať buď zo základu osol, teda ťažné zviera, 
alebo osla vo význame brúsiaci kameň pre kosy, čo by poukazovalo na pôvodné zamestnanie 
obyvateľstva2751.

Písomná história

Prvá listina, ktorá zachytáva názov v podobe Curtus, pochádza z r. 12452752, avšak ide len o názov 
vodného toku, ktorý sa zachoval dodnes. S listinami, spomínajúcimi len túto riečku, sa stretávame 
aj neskoršie2753, ale väčšina z nich nie je relevantná konkrétne pre toto územie, keďže riečka mala 
pomerne dlhé povodie (okrem dnešného potoka Krtíš sa pod týmto názvom uvádza aj Plachtinský 
potok). Už v tejto dobe tu preukázateľne existovali dve dediny – jedna sa občas označovala ako 
Krtíš, ale častejšie sa objavuje pod menom Osláre (Ozlar, Azlar); tá druhá bola známa len ako 
Curtus. 

Terra Azlar sa po prvýkrát spomína v r. 12492754, kedy jej časť kráľ výmenou za majetok v 
Nitrianskom komitáte daroval liptovskému županovi Tomášovi a jeho bratom Madáčovi a Tobiášovi
z rodu istého Naraduna. Uvádza sa tu, že táto zem pôvodne patrila kráľovským dvorníkom (azda 
povolaním oslárom) a jobagiónom (posádke) hradu Novohrad, ktorí si naďalej podržali jej menšiu 
časť. V r. 12512755 sa pri predaji hornonitrianskeho majetku Kocurany spomínajú zemania z dvoch 
dedín (villa) Curtus – jeden Krtíš (Malý?) pripadol Dubákovi a Tibovi, synom istého Narada, 
„druhý Krtíš“ (alia villa Curtus, Osláre) si udržali Naradunovi synovia Madáč a Tomáš.

Majetok jobagiónov sa spomína v r. 12642756 pri metácii hraníc Plachtiniec. Madáč de Ozlar a Peter, 
syn Mika, predka rodu Balaša, sa v r. 1278 dohodli na spoločných hraniciach medzi Oslármi a 
Strhármi. Podľa Šmilauera2757 viedla táto hranica diagonálne zhruba od dnešných D. Strhár ponad 
kopec Babka a popod modrokamenský hrad ku Koziemu vrchu a riečke Krtíš pod ním, čo dokazuje,
že chotár Oslár zasahoval aj na územie dnešného mesta Modrý Kameň. V r. 12792758 získal Demeter,
ďalší predok rodu Balaša, od kráľa časť majetku Kurtus, ležiacu pri rovnomennom potoku, pričom 
jej pôvodného majiteľa Latibora, syna jobagiónov z Turca, kráľ vykázal na jeho majetky v Turci. Je 
pravdepodobné, že šlo práve o časť Oslár, ktorá bola dovtedy v držbe jobagiónov, pretože o osude 
ich majetku sa už listiny neskôr nezmieňujú.

S majetkom Kirtus sa stretávame aj v r. 13372759 pri metácii chotára Plachtiniec. Uvádza sa ako 
vlastníctvo Madáčovych synov, a na potoku Krtíš stál aj mlyn. Dlhý a komplikovaný spor medzi 
členmi rodu de Ozlar o majetky dedené po praslici sa uvádza v r. 1357-14162760. V r. 13582761 si 
majetky v Oslároch podelili Naradunovi pravnuci z vetiev, v tom čase sídliacich v Hronseku a 
2751 Krajčovič, Lexika, In: KS, 1/2014, s. 26-27
2752 MNL OL DL 287
2753 MNL OL DL 65708 (r. 1272), DL 65743 (r. 1330), DL 65746 (r. 1334), DL 40717 (r. 1336), DL 72328 (r. 1354), DL 

67564 (r. 1357)
2754 MNL OL DF 205044
2755 MNL OL DL 65658
2756 MNL OL DL 571
2757 Šmilauer, Vodopis, s. 141
2758 MNL OL DL 40148
2759 MNL OL DL 70126
2760 MNL OL DL 43345
2761 MNL OL DL 41341
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Ponikách (okr. BB). Zo širšieho uhla pohľadu je však dôležitejšia listina z r. 13752762, ktorou Levkeš
de Ozlar, uvedený ako kráľovský rytier, výmenou za majetky v Zvolenskej stolici získal Balog n. 
Ipľom v Honte. Jeho potomkovia sa s tunajším prídomkom spomínajú ešte v r. 14162763, ale neskôr 
sa z Oslár natrvalo presťahovali na nové majetky, kde založili nový rod s prídomkom de Bolug.

Listina z r. 14352764 dokladá existenciu tunajšieho kostola a farára. V r. 14552765 sa po prvýkrát 
spomínajú lesy krtíšskych zemanov, s ktorých dovolením ich často využívali poddaní šahanského 
konventu z D. Plachtiniec. V r. 14692766 časť tunajších majetkov stále vlastnili potomkovia 
Osláryovcov z Balogu, pričom je zaujímavé, že ich majetok mal názov Eghazaskewrthes (Kostolný 
Krtíš). V r. 14822767 sa medzi kráľovskými poverencami objavuje meno Gregora Šantu de 
Felsewkwrthes (Horný Krtíš), a tento prídomok mohol označovať ďalšie sídlo na tomto území. 

V r. 14842768 sa spomínajú tunajšie majetky Petra Šóša z Poltára, a tiež meno jeho poddaného Pavla 
Bebeka. V r. 14942769 sa pri metácii chotára Plachtiniec spomína hraničný majetok Naghkywrthes 
alionomine Ozlar (V. Krtíš, iným menom Osláre), ktorý patril Šóšovcom a Balogyovcom, a ktorého 
richtárom bol Mikuláš Bartal. Listina tiež spomína cestu z Krtíša do Hradzan. Niekedy v tomto 
období2770 vyrovnal Juraj z Balogu nároky vdovy po svojom príbuznom Sandrinovi. V r. 14992771 dal
Gregor z Balogu dve poddanské usadlosti z majetku Kwrthes do zálohu vdove po Šimonovi z (M.) 
Krtíša. Šimonov syn Pavol získal v r. 15132772 novú kráľovskú donáciu na tunajšie majetky, a o rok 
neskôr2773 vyrovnal nárok svojej sestry Žofie.

V portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492774 sa objavuje vo forme Naghkywrtews, a 
vlastníkmi boli Balašovci, Šóšovci a Kirtéšyovci. Osmanský súpis z r. 15542775 uvádza 10 
domácností s priezviskami: Bokra, Salma, Bertuš, Martoš, Farkaš, Hatoš, Máltán, Kováč, Maliha, 
Danka, Lačkó, Šankó, Bánči, Módok, Kiráľ a Karanči. Pod názvom Keortüs sa spomína v súpise z 
r. 15822776, kedy bol majiteľom Žigmund Balaša, richtárom Jakub Halgaš, a prísažnými Valentín 
Jančo, Ambróz Kováč a Michal Kováč. Priezviská ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z 
konca storočia2777 – Medrég, Polar, Blech, Vanko, Rauko, Zabla a Bartoš. Aj na prelome 16. a 17. 
storočia tu mali majetky tie isté rody ako v r. 1549, čo dokladajú rôzne spory, prejednávané na 
stoličnej kongregácii. Predovšetkým Ján Šóš bol v r. 15972778 aktívnym žalobcom pri sporoch so 
susedmi.

2762 MNL OL DL 41990
2763 MNL OL DF 243938
2764 MNL OL DL 65876
2765 MNL OL DL 14923
2766 MNL OL DL 74509
2767 MNL OL DL 18600
2768 MNL OL DL 18945
2769 MNL OL DL 20165
2770 MNL OL DF 206796, s. 151
2771 MNL OL DL 74544
2772 MNL OL DL 70537
2773 MNL OL DL 70539
2774 Maksay, s. 518
2775 Vass, s. 48
2776 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2777 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
2778 Oborni NVJ 11, 58, 61, 77, 78, 79, 87, 114
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V r. 16012779 boli poddaní okolitých dedín pod hrozbou popravy prinútení k dodávkam palivového 
dreva pre pevnosť v Ďarmotách, v nasledujúcom roku2780 aj pre pevnosť v Sečanoch, a v r. 16032781 
boli povolaní k prácam na oprave hradného mosta v M. Kameni. Súpis modrokamenského panstva z
r. 16052782 obsahuje 10 mien s priezviskami: Bartoš, Halgaš, Jančo, Plek, Matúš, Vano, Benčík, 
Sabaický. Až 26 mien uvádza súpis tunajšieho majetku Šóšovcov z r. 16172783, s priezviskami: 
Fekete, Kováč, Ratko, Šlosár, Plech, Medok, Suchánsky, Demendický, Šlunka, Starý, Varga, 
Nejatkovský, Okmány a Podelák; spomínajú sa aj veľké vinice.

16 domácností narátal súpis divínskeho panstva v r. 16602784, s priezviskami: Bačko, Sanda, Medok,
Kováč, Plech, Ďaz, Bartoš, Halgaš, Gajdoš, Ivaško a Janík. V r. 16712785 sa ako vlastníci majetkov 
na pomedzí hraníc s modrokamenským chotárom spomínajú zástupcovia rodov Gécy, Kanižay a 
Meško, pričom sa o ich využívanie viedol susedský spor. V r. 16722786 mali obyvatelia V. Krtíša 
svedčiť v prípade vojenského rabovania v chotári, pri ktorom sa spomína poddaný Juraj Bezeg. 11 
domácností udáva súpis z r. 16812787, s priezviskami: Kováč, Bartoš, Halgaš, Miadok, Janík, 
Bačkov, Králik a Plh. V r. 16862788 žiadali zákaz využívania tunajších majetkov pre obyvateľov 
okolitých obcí zástupcovia rodov Buľovský a Darvaš. O rok neskôr2789 sa prejednávala sťažnosť na 
vojakov z modrokamenského hradu, ktorí údajne pravidelne ničili úrodu viniča na kopci medzi (D.) 
Plachtincami a V. Krtíšom. V r. 16882790 vydali Koháryovci zákaz využívať ich majetky pre 
obyvateľov susedných obcí, vrátane oboch Krtíšov. V tom istom roku2791 sa spomínajú akési 
nezrovnalosti ohľadom odvodov poddaných. 

V 18 st. tu mali majetky rody Balaša, Zičy, Plachý, Čemický, Tihány, Ambrózy a i. Koncom 18. a v 
19. st. tu bývalo až 32 zemanov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a 
chovom oviec, boli tu aj 2 mlyny. Hospodársky ráz obce sa čiastočne mení v 2. polovici 19. storočia
otvorením hnedouhoľných baní Barbora a Eva. V r. 1909 bola založená parná píla, bola tu 
piesková baňa i kameňolom. Po oslobodení sa postupne mení charakter obce, ktorá sa stáva centrom
baníckej oblasti. Od r. 1968 je sídlom okresu.

2779 Oborni, NVJ 615
2780 Oborni, NVJ 945
2781 Oborni, NVJ 1005
2782 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2783 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 009.
2784 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2785 Jancsó, NVJ III 249
2786 Jancsó, NVJ III 414
2787 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
2788 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 61
2789 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 240
2790 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 492
2791 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 530
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Veľký Lom

Pôvod názvu

Pozri Dačov Lom. Podľa ľudovej etymológie údajne obec získala názov po veľkej víchrici, ktorá 
zničila veľkú časť lesa nad vrchom Borok (Dielec)2792.

Písomná história

Prvé správy o existencii obce máme až z polovice 16. storočia, čo nasvedčuje tomu, že vznikla ako 
produkt neskorej kolonizačnej vlny (azda na valaskom práve). V portálnom súpise Novohradskej 
stolice z r. 15492793 sa objavuje vo forme Naghlam, a vlastníkmi boli Balašovci, ktorí 
pravdepodobne túto kolonizáciu iniciovali. Osmanský súpis z r. 15542794 uvádza 25 domácností s 
priezviskami: Bertók, Tarnoš, Hačava, Markuš, Gór, Štefanides, Šereš, Sokol, Krasnik, Penčka, 
Pavol, Opren, Janó, Štefanič, Takáč, Krabók, Lačkó, Koštál, Bakša, Mikuš a Buča. V r. 16022795 
žiadal ďarmotský kapitán Morgenthaller o dodávky dreva z V. Lomu a ďalších okolitých obcí.

V r. 16522796 prejednávali stoličné orgány reambuláciu hraníc niektorých sídiel vrátane V. Lomu. V 
rámci regiónu unikátnym je prípad miestneho zemana Mateja Torňoša, v r. 16542797 obvineného zo 
smilstva so slúžkou svojho otca. Až 22 domácnosti narátal súpis divínskeho panstva v r. 16602798, s 
priezviskami: Sokol, Solec, Klaták, Mačkovič, Varga, Novakovič, Antalovič, Ruňáč, Ruškovič, 
Holko, Bankovič, Markušovič, Turčanov, Poľák, Hrkovič, Kováč, Šárovič, Torňoš, Križanov, 
Kropáč, Kočka, Moťovský, Štefanovič a Kačovič; uvádza sa aj existencia mlyna. 17 domácností 
udáva súpis z r. 16812799, s menami: Antalovič (richtár), Stolec, Pilárik, Kropáč, Novák, Holkov, 
Turan, Hrk a i. V r. 16852800 sa prejednával spor o svetské i cirkevné platby a odvody z Veľkého 
Lomu. V r. 16892801 bol miestny poddaný Peter Gaborjec obvinený z lúpeže a následne uväznený.

V r. 1755 bol zemepánom Tomáš Torňoš, v r. 1770 vlastnil samoty Prášková a Dúbravy František 
Zičy, a hornú samotu (Borok) zemania Gemery a Kyseľ. Podľa Borovszkého tu v 19. storočí mali 
majetky Zičyovci a Balašovci. Obyvatelia sa zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom a 
chovom dobytka. V 18. storočí tu bol obecný pivovar. Hlavným zamestnaním po r. 1918 ostalo 
poľnohospodárstvo, neskôr obyvatelia pracovali aj v Bani Dolina, v podnikoch vo Veľkom Krtíši a 
v Lučenci.

2792 KOLEKTÍV. Veľký Lom: Venované 60. výročiu oslobodenia obce. Veľký Lom, 2005, s. 3
2793 Maksay, s. 513
2794 Vass, s. 67
2795 Oborni, NVJ 706
2796 Tóth, NVJ 1078
2797 Tóth, NVJ 1347
2798 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2799 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 040. - No. 020.
2800 Jancsó, NVJ III 687
2801 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 618
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Vieska

Pôvod názvu

Neutrálny názov (v maď. Kisfalu), ktorý sa mohol ľahko prekladať, a tak neposkytuje informácie o 
etnicite jeho zakladateľov.

Písomná história

Jediný predmoháčsky záznam o existencii sídla na mieste dnešnej obce poznáme z listiny z r. 
13412802, kedy sa Kwysfolw uvádza ako hraničný majetok pri metácii chotára sídla Zalustie (asi 
Slatinka). Vzhľadom na to, že v metácii sú uvedené aj ďalšie bezpečne stotožniteľné toponymá ako 
rieka Zaluthna (Slatinka, dnes Stará rieka), či sídlo Sancti Petrus (Pôtor), ide o nespochybniteľný 
záznam, ktorý posúva doteraz publikované údaje o prvej písomnej zmienke (Vlastivedný slovník 
obcí uvádza r. 1497, Borovszky r. 1598) o viac ako 150 rokov hlbšie do minulosti. Majiteľ tohto 
majetku sa tu neuvádza, ale môžeme predpokladať, že patril buď zachovanej vetve rodu 
Strehovských, prípadne tvoril východnú hranicu panstva Balašovcov.

Ďalšie zmienky o obciach s variáciou názvu Kisfalu sú už minimálne sporné. Györffy v Novohrade 
uvádza dve takéto sídla (pri Salgótarjáne a Fiľakove), obe s prvou písomnou zmienkou zhruba z 
rovnakej doby ako Vieska. Pravdepodobne ešte neskôr vznikla Malá Ves (dnes časť Lučenca), ktorá 
zdieľa rovnaký maďarský názov. Otáznym je predikát de Kisfalud, ktorý používal liptovský rod 
Lipthayovcov po zisku majetkov v Novohrade – odborná literatúra neobjasňuje, o ktoré sídlo šlo, 
ale aj vzhľadom na neskoršie vlastnícke pomery to nami skúmaná Vieska byť nemohla.

S tou sa tak opäť stretávame až v portálnom súpise z r. 15492803, kde sa vo forme Kysfalwd uvádza 
ako majetok Jána a Štefana Madáčovcov. Osmanský súpis z r. 15542804 uvádza dve sídla Kisfalu, 
avšak neumožňuje rozlíšiť, o ktoré dve ide. Jedno malo 11 domácností s priezviskami Valenty, 
Jakobíny a Pástor (podľa Vassa je toto Vieska); druhé 3 domácnosti s priezviskami Čorna, Kóš a 
Kéšéš. V r. 15992805 sa spomína spor o ošípané, ktoré poddaní Balašovcov odohnali poddaným Petra
Madáča z Viesky. V r. 16012806 žiadal Žigmund Balaša zákaz aj pre obyvateľov Viesky vnikať na 
jeho majetky v Kľačanoch a Podlužianke. Jozef Palášty žiadal to isté v r. 16022807 ohľadom svojich 
majetkov vo Vátovciach. Zákaz využívania okolitých majetkov pre obyvateľov Viesky bol vydaný 
aj v r. 16862808. V júni r. 16892809 sa spomínajú akési problémy okolo voľby strehovského richtára, 
pričom jeden z kandidátov bol na príkaz zemepána presťahovaný do Viesky.

Korabinsky už koncom 18. storočia označuje obec za slovenskú. Operát k vojenskému mapovaniu 
uvádza existenciu mosta cez potok Tisovník, Fényes pridáva aj existenciu mlyna. Podľa 
Borovszkého obec v r. 1770 vlastnili zemania Péter Révay, Jozef a Juraj Barošovci, Michal Fáy, 
Peter Mikula a František Darvaš, v 19. st. patrila Forgáčovcom. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom a chovom oviec. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po r. 1918. 
K obci patrí aj osada Lupín, ktorá bola osídlená v r. 1939 až 1940 prisťahovalcami z Pruského.

2802 MNL OL DL 69219
2803 Maksay, s.508
2804 Vass, s. 42 a 71
2805 Oborni, NVJ 385
2806 Oborni, NVJ 498
2807 Oborni, NVJ 892
2808 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 102
2809 Jancsó-Jusztin, NVJ IV 664
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Villa Iacobi (zanik.)

Pôvod názvu

Názov azda podľa zakladateľa či majiteľa, prípadne podľa patrocínia sv. Jakuba, avšak v oboch 
prípadoch ide len o nepodložené hypotézy.

Písomná história

Jediná písomná zmienka sa nachádza v listine z r. 13232810, kde sa spomína ako jedno z mnohých 
sídiel pri Ipli, ktoré zvolenský župan Donč vymenil za majetky na severe dnešného Slovenska. 
Györffy ju situuje do blízkosti Novej Vsi a Sklabinej, vychádzajúc z poradia, v akom sú sídla v 
listine uvedené. Pri absencii akýchkoľvek ďalších podrobností a iných listinných záznamov je to 
síce jediná možnosť, ale v tomto priestore na podrobných názvoslovných mapách žiadne podobné 
toponymum nenachádzame, a tak je poloha a ďalší osud tohto sídla neznáma. 

2810 MNL OL DL 65737
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Vinica

Najstaršie osídlenie

Nález črepov a keramických fragmentov zo sídliska z 8.-9. storočia2811. Koncentrácia sídlisk z 
neolitu a stredoveku na terasách Veľkého potoka. Na kopci Stráž sa zistilo nedatované kamenné 
opevnenie2812.

Pôvod názvu

Pôvodný názov obce – Nekyje - je maďarského pôvodu2813 od mena jedného zo staromaďarských 
kmeňov, konkrétne Nek2814.

Písomná história

Prvá zmienka pochádza z tzv. zakladacej listiny bzovíckeho opátstva z r. 11352815, v ktorej komes 
Lampert daroval tomuto opátstvu jedno poplužie pôdy a dve poddanské usadlosti v dedine Nek. Tá 
sa v r. 11562816 uvádza medzi hontianskymi dedinami, ktoré odvádzali cirkevný desiatok 
ostrihomskému arcibiskupstvu. V r. 12322817 zaradil kráľ Ondrej II. časť Vinice do svojho 
zvolenského panstva s tým, že desiatky naďalej patrili arcibiskupstvu. V r. 12962818 sa uvádzajú 
mená Michala a Martina, synov istého Martina2819, s prídomkom de Nyek, ktorí sa dohodli na 
hraniciach chotárov Vinice a Čeloviec so šľachticom z Leseníc, ktorý podľa vloženej metácie 
vlastnil iný majetok Nyek. Tieto dva rovnomenné majetky Nyek sa neskôr vyvinuli v dve samostatné
sídla – Hornú a Dolnú Vinicu.

Šľachta z Leseníc aj Vinice pochádzala zo starého rodu Hont-Poznan, ktorého členovia si územie 
oboch sídiel rozdelili už v dávnejších časoch. V r. 12992820 dali synovia Mikuláša z Kolár z tohože 
rodu pätinu Vinice svojmu švagrovi Mikulášovi. Ďalšia vetva Hont-Poznanovcov, šľachtici z 
Túroviec (okr. LV), vymenili pred a v r. 13022821 niekoľko majetkov, vrátane Vinice, so šľachtou zo 
Sudíc (Szügy). V r. 13122822 predal Mikuláš z Túroviec svoje majetky Vinica a Hrušov synom 
Chrabora z rodu komesa Dubáka. Existenciu kostola dokladá súpis pápežských desiatkov z r. 1332-
372823. Oficiálne delenie na (najmenej) dve sídla sa spomína už v r. 13512824, pričom ich názvy v 
listine boli Felseo Nyek a Nyek alias Korlatthfewlde. V r. 13782825 sa sídlo spomína pri delení 
Ďurkoviec.

2811 Bialeková, Pramene II, s. 158
2812 Beljak, Poiplie, s. 78
2813 Stanislav, SjvS I, s. 305
2814 Krajčovič, Kroniky, s. 103, 126
2815 MNL OL DL 5775
2816 MNL OL DF 238264
2817 MNL OL DF 237412
2818 MNL OL DF 236937
2819 Prinajmenej sporná je listina z r. 1245 (DL 287), ktorú uvádza Györffy, a podľa ktorej vzhľadom k tomu, že nemal 

dediča, daroval istý bán Martin ešte pred tatárskym vpádom svoj majetok Neek šahanskému kláštoru. Györffy asi 
práve tohto bána Martina spája s otcom šľachticov spomenutých v r. 1296, bán však podľa kontextu listiny zomrel 
bezdetný.

2820 MNL OL DL 69277
2821 MNL OL DL 71277
2822 MNL OL DF 243701
2823 Sedlák, MVS I, s. 83, č. 462
2824 MNL OL DF 236043
2825 MNL OL DL 46777
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V ďalších desaťročiach sa v listinách stretávame predovšetkým s menami miestnych zemanov. Je 
zrejmé, že tu existovalo niekoľko rôznych rodov alebo rodových vetiev, ktoré používali prídomok 
de Nyek, čo komplikuje sledovanie kontinuity vlastníckych vzťahov. V r. 14062826 sa ako svedok 
istého sporu spomína miestny kňaz Ján. V r. 14122827 sa spomína cesta z Vinice do K. Kosíh. V r. 
14212828 sa listiny zmieňujú o predaji polovice jednokolesového mlyna v Hornej Vinici. V r. 
14362829 dal jeden z miestnych zemanov výmenou za koňa zemanovi z Marczalu do zálohu dve 
poddanské usadlosti s poddanými Gregorom a Jánom. V r. 14392830 tu od rodiny levických 
Čechovcov získal majetky levický hradný kapitán Georg Floyt, ktorý v nasledujúcom roku2831 
používal prídomok de Neek. V r. 14412832 získal od kráľa tunajšie majetky aj jágerský biskup Šimon 
z Rozhanoviec. V r. 14462833 tu získali majetky až tri nové rody – de Zob, de Bakonok a de Rede, a 
pri ich štatúcii sa spomína Mikuláš Fekete, oficiál z „inej Vinice“ (alia Nyek).

Najvýznamnejším z vinických zemanov bol Imrich, ktorý sa v r. 1472-752834 spomína ako 
hontiansky podžupan. V r. 14732835 mal Michal zo Szobu majetky tak v Dolnej, ako aj Hornej 
Vinici. Ďalšie tri rody – de Petnehaza, de Iklad a de Lossoncz – sa ako majitelia podielov uvádzajú 
v r. 14842836. Z r. 14862837 pochádza dvojjazyčný odpis staršej metácie Vinice. V r. 14922838 sa tu 
snažila získať majetky aj dcéra Jána zo Szobu. Niekedy v tejto dobe sa ako samostatné sídlo 
vyčlenila Kostolná Vinica, neskôr Kostolnica, s prvou zmienkou v r. 1493. Azda aj vďaka vysokej 
koncentrácii hontianskych zemianskych rodov sa význam obce postupne zvyšuje, a najneskôr od 
júla 14932839 sa stáva jedným z pravidelných zasadacích miest hontianskych stoličných 
kongregácií. 

Imrichov syn Ján vstúpil do kňazského stavu, a svoj majetok a kúriu v r. 14942840 daroval 
ostrihomskej kapitule, proti čomu protestoval Michal zo Szobu. Pri delení Kostolnice v r. 14962841 
sa okrem iných susedných zemepánov spomínajú aj richtári oboch tunajších obcí – Ján Fekete z D. 
Vinice, a Anton Červenák z H. Vinice. V r. 15062842 súhlasili príbuzní kňaza Jána s jeho donáciou v 
prospech arcibiskupstva. Približne v tej dobe2843 sa spomína Vavrinec Hruška z H. Vinice, oficiál 
vdovy po Štefanovi Horvátovi z Litavy. V r. 15082844 dal Michal zo Szobu lúku Wrasaghreth medzi 
D. Vinicou a Leklincom do zálohu poddaným z Vinice, a v tomže roku2845 protestoval proti pokusu 
miestneho zemana Lukáša darovať majetky arcibiskupovi Tomášovi. V r. 15142846 ale sám dal H. 
Vinicu do zálohu arcibiskupstvu.

2826 MNL OL DF 205182
2827 MNL OL DF 274419
2828 MNL OL DL 43507
2829 MNL OL DL 76040
2830 MNL OL DL 88157
2831 MNL OL DL 73504
2832 MNL OL DF 236023
2833 MNL OL DF 236045
2834 MNL OL DL 17427, 69497, 72699 a i.
2835 MNL OL DL 16167
2836 MNL OL DF 280607, s. 26
2837 MNL OL DL 99746
2838 MNL OL DL 19856
2839 MNL OL DF 236046
2840 MNL OL DF 236047
2841 MNL OL DF 281311
2842 MNL OL DF 236051, 236052
2843 MNL OL DF 206796, s. 160
2844 MNL OL DF 236054
2845 MNL OL DF 236053
2846 MNL OL DF 236057

259



V r. 15172847 sa v spore medzi Blažejom z Vinice a zástupcom arcibiskupstva spomínajú miestni 
poddaní Benedikt Byro (richtár?), Peter David, Imrich Sabó, Albert Husár, Fabián Zeleš, Ján Tančo,
Tomáš Husár, Blažej Odry, Vincent, Gál a Sebastián Pobory. V r. 15182848 Michal odkázal svoje 
majetky manželke Žofii, a v tomže roku2849 tu spolu s Michalom zo Szobu vlastnil majetky známy 
právnik a neskorší palatín Štefan de Werbewcz. V r. 15252850 tu mal sídlo aj Juraj zo Širákova. 
Bakács uvádza, že v zázname z r. 15232851 sa Nyek spomína ako oppidum, čiže mestečko. V prípade,
že by šlo o správny údaj, bola by Vinica jedným z dvoch stredovekých mestečiek na území okresu 
VK, avšak nie je tomu tak2852. Napriek tomu možno konštatovať, že Dolná Vinica patrila v 
predmoháčskom období k najvýznamnejším sídlam v regióne, a k hospodársko-politickým centrám 
hontianskeho Poiplia.

Dostatok údajov máme aj z doby osmanskej okupácie. V portálnom súpise z r. 15492853 sa uvádzajú 
obe obce s tým, že D. Vinica bola rozdelená medzi ostrihomskú kapitulu a rôznych zemanov, a H. 
Vinica patrila výhradne kapitule. Z tohože roku2854 sa zachoval aj urbár s menami obyvateľov – 
Gere, Sabó, Naď, Tót, Zečény, Čemo a Černoš; spomína sa tu aj mlyn. V r. 15502855 získal majetky 
Štefana de Werbewcz Ján Balaša, čím sa do histórie obce zapisuje ďalší významný rod. Majetky 
kapituly zasa prešli do rúk rodu Pálffy, ktorý bol majiteľom hradu Čabraď, a tak aj časť (Hornej) 
Vinice patrila do tohto hradného panstva a objavuje sa v jeho súpisoch a urbároch. Niekoľko 
ďalších mien obsahuje aj súpis z r. 16022856 – richtárom bol Ján Boldižár, poddanými Šút, Zarka, 
Leštár, Tót, Petržel, Ňeky a Zečény, pričom dve z týchto mien sa uvádzajú ako mlynári. V r. 
16042857 sa majetok Horná Vinica spomína pri istom svedectve ohľadom hraníc hrušovského 
chotára.

V súpise z r. 16052858 sa okrem D. a H. Vinice uvádza aj Stredná Vinica (Keözép-Nyék), je to však 
jediný záznam o takomto sídle. Viacero mien z oboch obcí zachytáva podrobnejší súpis z tohože 
roku2859 - v H. Vinici to boli rovnaké priezviská ako v r. 1602, naviac ešte Zoldy, Čalár, Sabó, 
Kramár, Čuja; v D. Vinici bol richtárom Krištof Kováč, poddanské priezviská boli: Šél, Kalamár, 
Černuš, Novák, Boroš, Soboťan, Molnár, Paloca, Čonka, Jakš, Lukáč, Doboš, Kalikuš, Priška, Budi,
Husár a Šút. V r. 16292860 získali spolu s hradom Čabraď majetky vo Vinici aj Koháryovci. V r. 
16562861 boli potvrdené majetky aj Balašovcom, v r. 16892862 však tieto prešli do vlastníctva istého 
Michala Jesenského. Podľa Borovszkého boli v 17. storočí zemepánmi rody Darvaš, Laskáry, 
Ráday, v 18. storočí Teleky, Majtény, Koháry, v 19. storočí rodiny Coburg, Berzevicy, Fekete. Na 
potoku Egreš bolo až 9 mlynov, a od r. 1880 bol v obci aj parný mlyn.

2847 MNL OL DF 244259
2848 MNL OL DF 236058
2849 MNL OL DL 99794
2850 MNL OL DL 95874
2851 MNL OL DF 205858
2852 Záznam, ktorý spomína Bakács, pochádza z registra odpisov hodnoverného miesta v Hronskom Beňadiku, a slovo 

oppidum je v ňom preškrtnuté a nahradené slovom possessio (majetok); v následnom novšom odpise sa už uvádza 
len termín possessio. 

2853 Maksay, s. 371, 373
2854 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 050.
2855 MNL OL A 57 - 02 - 0577
2856 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 086.
2857 Palásthy II, s. 341, č. 396.
2858 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 042.
2859 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2860 MNL OL A 57 - 07 - 0485
2861 MNL OL A 57 - 11 - 0260
2862 MNL OL A 57 - 24 - 0529 / b
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Začiatkom decembra 1905 sa Dolná, Horná, Stredná Vinica a Kostolnica zlúčili do jednej obce, 
ktorá bola v období r. 1902–23 sídlom slúžnovského okresu. Dvadsiate roky dvadsiateho storočia 
znamenajú pre obec rozvoj výroby a služieb – založené boli parketáreň, sódovkáreň, taxislužba a 
čerpacia stanica petroleja. Väčšia časť obyvateľov sa však zaoberala poľnohospodárstvom a 
chovom dobytka.
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Vrbina (zanik.)

Pôvod názvu

Zo slovenského základu vŕba, vrbina označuje lokalitu porastenú vŕbami.

Písomná história

Po prvýkrát sa spomína v listine z r. 12652863, v ktorej kráľ Belo IV. rozhodoval spor medzi 
zlievskou šľachtou (Peter, Peturka, Sixtus, Ivan) a ostrihomským arcibiskupstvom (zastúpeným 
arcibiskupom Filipom) o územie Vrbiny (Verebuna) a okolitých sídiel. Jedna celá stať sa týka 
polovice poplužia ornej pôdy, susediacej s územím Vrbiny a patriacej Ivanovi, ktorá bola 
neoprávnene obsadená, a jej hraničné body zničené obyvateľmi Vrbiny. Arcibiskupstvo pridalo 
kompenzáciu jednej striebornej marky k sume 35 mariek, ktorá bola stanovená ako cena za 
odkúpenie sporných území, a tým aj vyriešenie sporu.

V listine z r. 13002864 sa píše o tunajších majetkových podieloch zvolenského župana Mika, predka 
rodu Balaša, ktoré kúpil za 28 strieborných mariek. Majetok Werbine sa tu ale uvádza len pri 
záverečnej metácii chotára (Veľkých) Zlievec ako hranica troch panstiev: komesa Mika, komesov 
Edeča a Berkeša, a ostrihomského arcibiskupstva, pričom sa neuvádza, komu z nich patrila. To 
objasňuje až posledný záznam z r. 13342865, kedy synovia Edeča a Berkeša dali svoje majetky, 
vrátane Verbenye, do zálohu ostrihomskému arcibiskupovi Čanádovi za 10 budínskych mariek.

Kvôli neexistencii neskorších písomných prameňov nie je vyjasnené, kedy a prečo sídlo zaniklo. 
Publikácia k 760. výročiu obce M. Zlievce2866 uvádza, že územie Vrbiny sa po r. 1334 stalo 
majetkom sečanského panstva a splynulo s M. Zlievcami, čo ale listinami doložiť nedokážeme. Tiež
sa tu uvádza, že sa meno sídla dodnes zachovalo vo forme chotárneho názvu, ktorý sa však 
nepodarilo nájsť na nám dostupných mapách.

2863 MNL OL DF 248299, 248523 
2864 MNL OL DL 65730
2865 MNL OL DF 248596
2866 BEŇO, Bohuslav. Malé Zlievce 1245-2005. Modrý Kameň, 2005. Dostupné online: 

http://malezlievce.szm.com/zakladneinfo760.html (Citované 4.8. 2016)

262



Vrbovka

Najstaršie osídlenie

Nálezy črepov z troch lokalít západne od obce, datovaných do 8.-14. storočia2867.

Pôvod názvu

Zo slovenského základu vŕba, pôvodne v tvare Vŕbov2868.

Písomná história

Prvá písomná zmienka o sídle pochádza z r. 13272869, kedy kráľ za zradu odobral Michalovi, synovi 
Martina de Vrbou, majetky Vrbou (aj Vorbou či Urbou) a Ztraas (dnes Őrhalom), a obratom ich 
daroval Tomášovi zo Sečan. Keďže sa tu spomínajú dve generácie rodu de Vrbou, dá sa 
predpokladať, že sídlo, podľa ktorého rod získal svoj prídomok, bolo založené dávnejšie pred r. 
1327. V tomže roku bola vykonaná aj metácia oboch majetkov, ktoré potvrdzuje, že sídlo sa 
nachádzalo na rovnakom mieste, ako dnešná obec Vrbovka. Kráľ túto donáciu ešte potvrdil v r. 
13352870. Približne z rovnakej doby2871 pochádza aj zápis v súpise pápežských desiatkov, podľa 
ktorého tu už vtedy stál kostol, ktorého kňazom bol istý Michal. Ladislav, syn Michala de Warbow, 
sa v r. 13512872 spomína ako vlastník majetku Nyek alionomine Korlathfolde, teda časti Vinice.

V priebehu ďalších takmer 100 rokov sa sídlo ani miestni zemania v listinách neobjavujú. Je 
pravdepodobné, že silný rod Sečanských si svoj majetok udržal po celú túto dobu bez nutnosti 
vedenia akýchkoľvek majetkovo-právnych sporov, ktoré by si vyžadovali spísomnenie. V r. 14362873

sa v listinách vo funkcii poverenca objavuje istý Mikuláš de Warbo, ktorého prídomok (pokiaľ 
nejde o chybný zápis), by naznačovalo, že Sečanskí nevlastnili celý chotár. Majetkové pomery 
okolo sídla Warbo sa potom spomínajú až v druhej polovici 15. storočia, kedy vplyv rodu 
Sečanských v regióne upadá. V r. 14542874 dal Ladislav zo Sečian rozsiahle majetky do zálohu 
svojmu zaťovi Albertovi z Lučenca. O rok neskôr2875 ich musel opäť dať do zálohu, tentokrát dvom 
veriteľom – vyššie spomenutému Albertovi, ako aj vtedajšiemu kráľovskému dverníkovi, 
neskoršiemu palatínovi Michalovi Orságovi de Gwth. Neskôr v tomže roku2876 ich ale prenechal 
svojim dcéram, manželkám oboch veriteľov. 

V r. 14572877 si na časť majetku robila nárok aj ďalšia dcéra, Katarína de Lyndwa, ale v r. 14612878 a 
ešte raz v r. 14812879 ich kráľ Matej opätovne potvrdil ako vlastníctvo Lučenských a Orságovcov. V 
r. 14862880 dal Ladislav Orság Vrbovku a ďalšie majetky do zálohu istému Petrovi Kalmárovi z 

2867 Bialeková, Pramene II, s. 159
2868 Stanislav, SjvS I, s. 301
2869 MNL OL DL 2421
2870 MNL OL DL 2424, 2425
2871 Sedlák, MVS I, s. 100, č. 589
2872 MNL OL DF 236940
2873 MNL OL DL 12964
2874 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I. Budapest. 1908, s. 682
2875 MNL OL DL 14943
2876 VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I. Budapest. 1908, s. 685
2877 MNL OL DL 64771
2878 MNL OL DL 59489
2879 MNL OL DL 59677, 59684
2880 MNL OL DL 19116
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Budína. V r. 15012881 žiadal budínsky mešťan Rupert Haller splatenie zálohového dlhu Lučenských. 
V r. 15102882 si Orságovci rozdelili rodinné majetky s Kompoltovcami de Nana, pričom Vrbovka 
zostala v rukách Michala Orsága. V súpise z r. 15492883 sa ako majitelia majetku Warboo uvádzajú 
Štefan Lošoncy a Krištof Orság.

Sídlo sa objavuje aj v osmanskom súpise budínskeho sandžaku z r. 15592884, ktorý zachytáva 10 
zdanených domácností, a priezviská tunajších obyvateľov: Antol, Orbán, Dambaš, Talpaš, Varga, 
Naď, Súr, Márton, Bagdal, Bogaj, Kováč, Baraki, Kajtor, Kóróďy, Kiš a Siloš. Orságovské majetky 
získal svatbou s Krištofovou dcérou v r. 15692885 František Terek de Enying. V r. 15822886 dostal 
Varbo a iné majetky ako donáciu Šimon Forgáč, a súpis z toho istého roku2887 uvádza ako majiteľov 
Žigmunda Forgáča a Juraja Fánčyho, pričom obec platila dane aj Turkom. V r. 16002888 tu získal 
majetky aj Štefan Ilešházy, trenčiansky a liptovský župan. V r. 16022889 žiadala Novohradská stolica 
od obyvateľov niektorých obcí, vrátane Vrbovky, dodávky dreva pre pevnosť v Sečanoch. 

V súpise z r. 16052890 sa uvádzajú aj mená poddaných Šimona Forgáča – Tolnaj, Urban, Baldat, 
Pipo, Voňa, Varbaj, Talpaš a Barla. V r. 16542891 sa spomínajú obyvatelia Vrbovky, ktorí 
neoprávnene využívali osohy zo želovských majetkov Balašovcov. V súpise z r. 16852892 sa 
uvádzajú už len tri priezviská – Tolnaj, Talpaš a richtárom bol istý Gašpar Gerla. V tomže roku2893 
sa v zápisnici z novohradskej kongregácie spomína vyplienený kostol vo Vrbovke. Podľa ďalších 
rôznych zápisov2894 patrila dedina Forgáčovcom aj začiatkom 18. storočia. Matej Bel pri opise 
dediny kladie dôraz na tunajšie vinice, a spomína aj zvláštne pivnice, budované na návršiach. 
Korabinsky spomína majetok rodu Sentivány, ako aj ich kaštieľ a peknú záhradu. 

V r. 1770 boli majiteľmi obce František Sentivány, ako aj Žigmund a Mikuláš Forgáčovci. Dvorský 
sudca Sentivány tu dlhodobo žil, a tu aj 15. apríla 1823 vo veku 93 rokov zomrel. V obci stála 
rozsiahla kamenná kúria Sentiványovcov, so šindľovou strechou dlhou 83 metrov, ôsmymi 
pánskymi izbami a priestornou pivnicou, ale v r. 1945 bola zbúraná. V 20. storočí vlastnili väčšinu 
pozemkov N. Ján Sabó a dedičia grófa Františka Forgáča. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom oviec. Za 1. ČSR vtedajší statkári gróf 
Vikkenburg a Sentmiklóšy rozpredali väčšinu pôdy obyvateľom. V r. 1923-28 sa mnohí 
vysťahovali. 8. novembra 1938 bola obec pripojená k Maďarsku. 8. decembra 1944 dosiahli 
sovietske vojská Őrhalom a Hugyag na opačnom brehu Ipľa, a po troch týždňoch nemeckého 
odporu vstúpili 30. decembra 1944 do Vrbovky. 16. júna 1957 sa začala stavať cesta do obce, a 30. 
apríla 1959 popoludní prišli do obce aj prvé autobusy.

2881 MNL OL DL 101411
2882 MNL OL DL 24350
2883 Maksay, s. 521
2884 Káldy, s. 240
2885 Sugár, s. 14, č. 12
2886 MNL OL A 57 – 04 - 0313
2887 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2888 MNL OL A 57 – 05 - 0141
2889 Oborni, NVJ 945
2890 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2891 Tóth, NVJ 1228
2892 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 051. 
2893 Jancsó, NVJ III 596
2894 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 060 / b., Fasc. 069. - No. 091., A 57 - 35 - 0194
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Záhorce

Najstaršie osídlenie

O starobylosti chotára obce svedčí paleolitické nálezisko pri Selešťanoch, ďalej osídlenie lužickou 
kultúrou pri Záhorciach a črepy so stopami po sídlisku z 9.-10. storočia2895.

Pôvod názvu

Pravdepodobne od slovenského základu hora2896, vo forme za horou.

Písomná história

Prvá písomná zmienka je z r. 12362897, a kráľ Belo IV. ňou potvrdil darovanie siedmych popluží v 
chotári Záhoriec (Zachara) zvolenskému županovi Detrikovi, predkovi Balašovcov, ktoré 
uskutočnil už jeho otec Ondrej II. (1205-1235). Zaujímavý je údaj, že toto územie ležalo v dvoch 
komitátoch – polovica v Novohrade, druhá polovica v Honte. Podľa ďalších informácií bol chotár 
Záhoriec väčší ako spomenutých 7 popluží, pretože v r. 12772898 istý Adam, syn Obuška z Turca, a 
Kuba, syn Prejeslava, predali svoju časť Záhoriec, ležiacu v Novohradskom komitáte, Detrikovmu 
synovcovi Dominikovi. Toto územie susedilo s Podlužanmi, Opatovcami a Dolnými Nenincami, 
ktorých vtedajší majitelia sa uvádzajú v metácii, a touto kúpou získali predkovia Balašovcov celý 
chotár sídla.

V r. 13232899 patrili Záhorce a ďalšie majetky v Poiplí zvolenskému županovi Dončovi, ktorý ich ale
vymenil so svojimi príbuznými, pánmi Modrého Kameňa, za majetky na Považí. Na podnet nových 
majiteľov bolo tohože roku2900 zahájené šetrenie o komitátnej príslušnosti týchto majetkov, avšak 
jeho výsledky nepoznáme. Podľa súpisu pápežských desiatkov z r. 1332-372901, kde sa spomína kňaz
Tomáš z farnosti Saora, však ležalo v Novohrade. V r. 13862902 sa Sahora spomína pri majetkovom 
vyrovnaní medzi vdovou po Jurajovi Balašovi a jej príbuznými, podľa ktorého mal tento majetok 
zostať vo vlastníctve vdovy. Otázna je relevantnosť listiny z r. 14042903, ktorú k Záhorciam 
priraďuje Bakács.

Taktiež otázna je aj osoba istého Štefana, právneho zástupcu, ktorý v listinách z r. 14052904 a 14102905

vystupuje s prívlastkom de Zahora či de Zaharay. Keďže obec dlhodobo vlastnili Balašovci, nedá 
sa predpokladať, že by sa tu mohol vyvinúť iný zemiansky rod (preto ani nehovoríme o prídomku). 
Mohlo azda ísť o familiára či oficiála Balašovcov, prípadne vzdelaného miestneho kňaza, ale je 
možné aj to, že tento Štefan nemá so Záhorcami nič spoločné. V r. 14222906 sa Záhorce spomínajú 

2895 Bialeková, Pramene II, s. 139-140
2896 Stanislav, SjvS I, s. 300
2897 MNL OL DL 65688
2898 MNL OL DL 65712
2899 MNL OL DL 65737
2900 MNL OL DL 65735
2901 Sedlák, MVS I, s. 106, č. 634
2902 MNL OL DL 65805
2903 MNL OL DL 65833. Listina pojednáva o spore o úžitky z majetkov pri Ďarmotách medzi Balašovcami a vdovou po 

zemanovi z Príbeliec, a objavuje sa v nej majetok nazvaný Erduhath. Bez udania jeho čo len približnej polohy je ale 
otázne, prečo by malo ísť práve o Záhorce, najmä ak sa tieto predtým ani potom už pod podobným názvom v 
listinách nespomínajú.

2904 MNL OL DL 65836
2905 MNL OL DL 65844
2906 MNL OL DL 69420
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ako hraničný majetok pri metácii Bátorovej a Opatoviec, a ich majiteľom bol Mikuláš z Ďarmot. V 
r. 14772907 sa Žigmund Balaša majetkovo vyrovnal so svojou manželkou a jej príbuznými z rodu de 
Zewlews, ktorým Záhorce a ďalšie majetky pripadli do užívania. Posledná známa predmoháčska 
listina z r. 14802908 potvrdzuje existenciu miestneho kostola aj kňaza, ktorému vdova po 
Žigmundovi Balašovi odkázala výnosy z tamojšieho majetku.

Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 15492909 mali Záhorce 13 usadlostí a naďalej patrili 
do panstva Balašovcov. Stránka obce2910 uvádza existenciu daňového súpisu Novohradského 
sandžaku z r. 1566, podľa ktorého mali Záhorce 21 usadlostí, s poddanskými priezviskami: Šimon, 
Muráň, Kun, Perengil, Morin, Elek, Tót, Šipoš, Farkaš, Varga, Kaš, Giregor a Poroškaj. V r. 1579 
malo sídlo patriť osmanskému dôstojníkovi Turali bin Mehmetovi. Súpis majetkov 
modrokamenského panstva z r. 16052911 pod názvom Zahran uvádza 10 osídlených a 4 opustené 
usadlosti, s priezviskami poddaných: Juhás, Farkaš, Tót, Moreni, Kun, Kasa, Meleg, Piroš a 
Porožka. Výrazný úbytok obyvateľstva dosvedčuje súpis divínskeho panstva z r. 16602912, kde sa 
nachádza len 6 poddanských a jedna želiarska usadlosť, zväčša s novými priezviskami, ktoré môžu 
poukazovať aj na pôvod týchto prisťahovalcov: Balog, Juhás, Tót, Čáby a Ováry. Sedem 
opustených usadlosti predtým obývali poddaní Kun, Kasa, Bošák, Portáš, Varník, Šipoš a Dinč.

Po zhabaní divínskych majetkov Balašovcov získali koncom 17. storočia2913 v Záhorciach majetky 
aj rody Koháry a Zičy. Už Korabinského lexikón uvádza obec ako čisto slovenskú. Pôvodní 
obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a chovali domáce zvieratá, hovädzí dobytok a ošípané. V časoch
maďarizácie sa používal umelý názov Erdőmeg; podľa Borovszkého tu mali majetky Balašovci, 
Zičyovci a Albert Šomoďy. Po Viedenskej arbitráži bola hranica posunutá tak, že medzi Peseranmi a
Sklabinou bol zriadený prechod na Slovensko.

2907 MNL OL DL 65959, 69560
2908 MNL OL DF 206796, s. 219
2909 Maksay, s. 378
2910 http://www.zahorce.sk/obec-23/historia-zahorce (Citované 4.8. 2016)
2911 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2912 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2913 MNL OL A 57 - 18 - 0404, A 57 - 20 - 0026, A 57 - 22 - 0018
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Zakachy (zanik.)

Pôvod názvu

Názov maďarského pôvodu naznačuje, že mohlo ísť sídlo kuchynského služobníctva (szakács = 
kuchár).

Písomná história

Prvá písomná zmienka je z r. 13232914, kde sa spomína ako jedno z mnohých sídiel pri Ipli, ktoré 
zvolenský župan Donč vymenil s pánmi M. Kameňa za majetky na severe dnešného Slovenska. 
Györffy ju situuje kdesi medzi Iliašov a Mankovú, teda do priestoru dnešných Slov. Ďarmot, ale 
mohol vychádzať len z poradia, v akom sú sídla v listine vymenované, čo je k určeniu polohy 
nedostatočné.

O niečo viac môže napovedať jediná ďalšia známa zmienka z r. 15052915, kedy sa toto sídlo spolu s 
Chrastincami a ďalším zaniknutým sídlom Čenke stalo predmetom sporu o dedičstvo medzi 
príslušníkmi rodu Chrastinských. Ak pripustíme možné komolenie názvu počas stáročí, je možné 
uvažovať o hypotéze, že ide o lokalitu Sakalovo medzi Nenincami a Obeckovom, len necelé 2-3 
kilometre na východ od predpokladanej polohy sídla Čenke. 

2914 MNL OL DL 65737
2915 MNL OL DF 282007
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Závada

Pôvod názvu

Slovenského pôvodu2916, podľa najstaršej formy ide o pomenovanie od spojenia za vodou, teda o 
sídlo založené za nejakým vodným tokom. Novšia teória2917 vykladá názov v zmysle prirodzenej 
alebo vytvorenej prekážky na ceste

Písomná história

Dve listiny z r. 13932918, ktoré niektoré pramene udávajú ako prvú písomnú zmienku, môžeme 
takmer s istotou označiť za irelevantné. Vymenúvajú sa v nich štyri majetky, ktoré po smrti Dionýza
z Lučenca získal Ján z Pásztó – sú to Terbeded, Zawoz (Zauod), Tekysberen (Tekusberen) a 
Rethysagh (Retisaag). Už samotný zápis nasvedčuje tomu, že jedna z variácii (Zawoz či Zauod) je 
len chybným zápisom, a vzhľadom na to, že v neskorších listinách sa v názve tunajšej obce vždy 
objavuje koncovka -da (nie -d), sa skôr prikláňame k možnosti, že správnym zápisom tu je Zawoz. 
Predpokladáme preto, že tieto listiny nepojednávajú o Závade, ale o inom, dnes zaniknutom sídle o 
niekoľko desiatok kilometrov východnejšie2919.

Prvá hodnoverná zmienka sa tak nachádza v listine z r. 14462920, ktorá pojednáva o sťažnosti 
skupiny zemanov, vznesenej voči Balašovcom z M. Kameňa, ktorí vraj neoprávnene obsadili 
množstvo ich majetkov, medzi ktorými sa spomína aj Zawuoda. Ktorému z týchto zemanov patrila 
nevedno, ale už o rok neskôr2921 ju spolu s ďalšími majetkami v okolí v mene kráľa daroval 
guvernér Huňady svojmu zaťovi Jánovi Gerebovi de Wingard, pretože ich predchádzajúci majiteľ, 
Michal Rado z Plášťoviec, zomrel bez dedičov. V tejto listine sa sídlo uvádza pod názvom Wyfalw 
alionomine Zawoda, čiže šlo o „novú ves“ - novovzniknutú kolonizačnú dedinu - iným menom 
Zawoda.

Ďalšia zmienka pochádza až z r. 15492922, kedy sa objavuje v portálnom súpise Novohradskej stolice
pod názvom Zawodaa. Jej majiteľom však nebol nik z okolitých zemanov, ale patrila Františkovi 
Bebekovi, pánovi fiľakovského hradu. Osmanský súpis z r. 15542923 narátal 10 domácností, s 
priezviskami poddaných: Palík, Eliáš, Šándor, Širkó, Mešterik, Ďorď a Kubíny. Fiľakovské panstvo 
Bebekovci za zradu stratili, ale v r. 15632924 prešlo na ich príbuzného Jána Peteva de Gerse. Podľa 
súpisu z r. 15832925 tu bol zemepánom Žigmund Balaša, richtárom bol istý Martin Lašan a 
prísažným Juraj Polák. Dodatok2926 uvádza, že títo dvaja a ešte Ondrej Veľký (s rodinami) tvorili 
všetko obyvateľstvo. Celkovo 9 mien sa objavuje v súpise majetkov modrokamenského panstva z r. 
16052927 – Lašan, Naď (3x), Novák, Lukáč, Pavlík, Iléš a Širko.

2916 Stanislav, SjvS I, s. 302
2917 Krajčovič, Kroniky, s. 151-152
2918 MNL OL DL 96670, 39116
2919 Donáciu a štatúciu istého majetku Zauz, lokalizovaného medzi obcami Pinciná a V. Dravce (okr. LC), v prospech 

pánov z Lučenca spomínajú dve listiny z r. 1350. BEČKEIOVÁ, Jana. Šľachta v slovenskej časti Novohradu do 
polovice 14. storočia (diplomová práca). Trnava, 2016, s. 46.

2920 MNL OL DL 13922
2921 MNL OL DL 44453
2922 Maksay, s. 522
2923 Vass, s. 44
2924 GÉRESI Kálman. A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet. Budapest, 1885, s. 332, č. 200
2925 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
2926 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.
2927 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
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V r. 16522928 sa novohradská kongregácia zaoberala žiadosťou o reambuláciu hraníc medzi Závadou
a Ľuborečou. V r. 16602929 už sídlo bolo súčasťou divínskeho panstva Balašovcov, a súpis uvádza 11
mien – Paľačov (richtár), Lipták, Pavlík (2x), Matušovič, Iléš (4x) a Novák (2x). V r. 16862930 sa 
spolu s ďalšími divínskymi majetkami dostalo do rúk Zičyovcov. Súpis z r. 16892931 udáva štyroch 
poddaných a dvoch želiarov, avšak bez konkrétnych mien. Tie obsahuje ešte jeden súpis z konca 
storočia2932, viac-menej potvrdzujúci kontinuitu poddanských rodín – Iléš (6x), Novák (4x), Paulik 
(2x), Fabiánky a Aličob.

Pred r. 1848 bol za obcou na Pravickom potoku zemiansky mlyn. Začiatkom 20. storočia boli 
najväčšími statkármi Zičyovci a Viktor Geltperger. Zaostalá poľnohospodárska výroba bola 
hlavným zamestnaním obyvateľov Závady až do polovice 20. storočia. Obživu a možnosti ťažby 
surovín dávali ešte okolité lesy. Rozvinuté boli domáce remeslá súvisiace s poľnohospodárskou 
prácou a vidieckym spôsobom života. Obyvatelia v r. 1923 a 1928 odkúpili väčšiu výmeru lesov, 
pasienkov a pôdy od Zičyovcov a iných statkárov. K zlepšeniu hospodárskej situácie obyvateľstva 
podstatnou mierou prispela stavba cestnej siete, spájajúcej Lučenec a Modrý Kameň s Levicami a 
Zvolenom, v r. 1934–36. Priaznivý rozvoj obce prerušili vojnové udalosti, ktorým predchádzala 
okupácia pohraničnej slovenskej časti Novohradu Maďarskom. Závada bola oslobodená 14. januára
1945. V r. 1946 bol zavedený pravidelný autobusový spoj medzi Modrým Kameňom a Lučencom, 
od r. 1948 už autobusy premávali viackrát denne. V r. 1955–57 sa stavala cesta cez obec do Pravice.

2928 Tóth, NVJ 1020
2929 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2930 MNL OL A 57 - 18 - 0404
2931 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 030. - No. 023 / a.
2932 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 094 / b.
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Zombor

Najstaršie osídlenie

V lokalite Maličká nad Lúkami bolo nálezisko artefaktov z obdobia staršieho paleolitu – nájdené 
boli jednostranný patinovaný silicitový sekáč a makrolitický jadrový oštep. Novšia literatúra2933 ale 
spochybňuje datovanie týchto nálezov, a zaraďuje ich do mladšieho paleolitu.

Pôvod názvu

Nevyjasnený je pôvod názvu obce – môže mať súvislosť s výskytom zubrov v okolí, alebo s 
Nitrianskym kniežatstvom a zoborským kláštorom, prípadne pochádza z osobného slovanského 
mena Zǫbrъ2934. Ani jednu z týchto hypotéz však nemáme doloženú prameňmi.

Písomná história

Prvá písomná zmienka je v listine z r. 13272935, kde sa Zobor uvádza pri metácii chotára 
Kováčoviec. Od ďalšej písomnej zmienky tvoril Zombor neoddeliteľný spoločný majetok so 
susednou Kirťou, a samostatne sa v stredovekých listinách prakticky vôbec nevyskytuje. V r. 
13522936 patrili obe sídla zemanovi z Varšan (Varsány), pričom sa tu uvádza, že pôvodne patrili jeho 
matke, ktorá ich dostala ako veno. V r. 13842937 figuruje medzi novohradskými sídlami, ktoré 
odvádzali cirkevný desiatok kapitule v Ostrihome. Od r. 14202938 vstupujú do histórie a vlastníckych
vzťahov tejto oblasti gemerské rody – najskôr rod de Kapla (či Capolla, podľa hradu nad 
Širkovcami, okr. RS) získal od slavónskeho bána do zálohového vlastníctva množstvo majetkov v 
rôznych stoliciach po celom Uhorsku, vrátane Zombora a Kirte v stolici Novohradskej. V tejto 
súvislosti vydal bán o dva dni neskôr2939 nariadenie, aby jeho poddaní poslúchali nového pána. V 
nasledujúcom roku2940 si dvaja členovia rodu de Kapla medzi sebou vymenili zálohový majetok za 
hotovosť.

Veľký spor o majetky medzi príslušníkmi rodov de Serke a de Kapla začal v r. 14472941. Podľa 
listiny r. 14492942 pripadli Kirť a Zombor Ladislavovi zo Širkoviec, ktorý vyplatil kompenzáciu 
Alžbete z Drienčan (okr. RS), v r. 14532943 ich ale kráľ daroval iným verným, proti čomu protestoval
Juraj odtiaľže. V ďalších rokoch sa majitelia rýchlo striedali – r. 14612944 patrili manželke Jána z 
Lučenca, ktorá ich získala ako veno. V r. 14672945 kráľ odobral majetky lúpežnému zemanovi z 
Drienčan, a daroval ich iným šľachticom. Za zradu boli v r. 14732946 zhabané aj majetky Michala z 
Lučenca, syna horeuvedeného Jána, ktoré kráľ daroval Jánovi Ungorovi. V r. 14782947 Katarína de 
Azywpatak a jej poddaní z Kirte a Zombora vtrhli do kúrie zemana z Piešťan (Pöstény), zabili jeho 

2933 Beljak, Poiplie, s. 104
2934 Stanislav, SjvS I, s. 82, 301
2935 MNL OL DL 2423
2936 MNL OL DL 41184
2937 MNL OL DF 238323
2938 MNL OL DL 10950
2939 MNL OL DL 89810
2940 MNL OL DL 11058
2941 MNL OL DL 14047
2942 MNL OL DL 71979
2943 MNL OL DL 14667
2944 MNL OL DL 36392
2945 MNL OL DL 72013
2946 MNL OL DL 36393
2947 MNL OL DF 205240
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familiára a spôsobili tam škody. Mená poddaných zo Zombora boli: Damian Šinko, Ján Baláž, Juraj 
Roman, Ladislav Zevreš, Michal a Martin Peten, Benedikt Roman, Ambróz Skidan, Benedikt Tót, 
Michal Ištván a Štefan a Mikuláš Ezeger.

V listinách z r. 14812948, 14862949 a 14892950 sa riešil spor medzi zemanmi zo sídiel Wyslas a 
Azywpathak (obe v maď. časti Novohradu, druhá zaniknutá), týkajúci sa zálohového dlhu a 
neoprávneného zaberania majetkov Kirť a Zombor. V r. 14952951 sa tieto majetky od Kataríny, 
vdovy po zemanovi de Azywpathak, pokúsil právnou cestou získať Tobiáš zo Širkoviec, a inú 
časť2952 v tomže roku získala dcéra Juraja zo Širkoviec. Ďalší spor o tunajšie majetky s Katarínou, 
ktorá tu mala svoje sídlo, iniciovali v r. 14982953 zemania zo Širkoviec aj Drienčan, ktorí tu stále 
mali dedičný podiel. Časť z neho tvorili lesy, o ktoré sa v nasledujúcom roku2954 sporili so zemanom
z rodu de Chery. Posledný známy stredoveký záznam je z r. 15252955, kedy sa spomína určenie 
prostredníkov v spore o tieto majetky medzi zemanmi z Drienčan, Rimavskej Seče a rodom de 
Thraya.

Zaujímavé je, že v inak podrobnom portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 1549 sa Zombor 
nenachádza, takže podľa všetkého spustol ešte pred osmanskými nájazdmi. Ďalšiu zmienku o sídle 
nachádzame v testamente zemana Františka Hanvaya z r. 16612956, kde sa však tiež spomína len ako 
samota. V súpisoch z konca 17. a začiatku 18. storočia2957 sa uvádza ako súčasť majetkov rodu 
Forgáč v Sečanoch, ktoré boli neskôr skonfiškované za účasť na Rákocyho povstaní. Podľa 
Borovszkého patrilo sídlo (ešte vždy samota) od r. 1718 rodu Prónay, ale na popud Pavla Prónaya 
bolo kolonizované protestantmi z Malého Hrozenkova na Morave. Od r. 1734 sa sídlo malo nazývať
Zbor, až neskôr sa vraj noví osadníci vrátili k pôvodnému názvu.

V 18. a 19. st. sa obec rozrastala, a obyvatelia zakladali majere a samoty (napr. Egyhazasdengeleg) 
v okruhu 5km od obce. Zaoberali sa málo výnosným poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Na 
južnom svahu Viničného vrchu boli v dĺžke cca. 2 km vysadené vinice. Poľnohospodárskou obcou 
zostala aj za I. ČSR. K obci patrili aj slovenské osady Peťov, Kirť a Ňarjaš, po vojne však boli 
odčlenené. V období r. 1979-1990 bol Zombor časťou Čelár.

2948 MNL OL DL 72041
2949 MNL OL DL 72046
2950 MNL OL DL 72051
2951 MNL OL DL 65982
2952 MNL OL DL 46300
2953 MNL OL DL 20755, 72075
2954 MNL OL DL 72083
2955 MNL OL DL 25019
2956 Sugár, s. 79, č. 141
2957 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 060 / b., Fasc. 012. - No. 045., Fasc. 032. - No. 042, Fasc. 032. - No. 043 

Fasc. 069. - No. 086., Fasc. 069. - No. 092.
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Zurduk (zanik.)

Pôvod názvu

Pravdepodobne od rovnomenného vrchu, avšak pôvod toho názvu tiež nepoznáme.

Písomná história

Azda na mieste dnešných S. Ďarmot sa v 13. a 14. storočí nachádzalo sídlo, ktorého názov Zurduk 
je možné odvodiť od názvu vrchu Surdok (Szurdok). Spomína sa v listine z r. 12902958, kedy sa 
dostalo do vlastníctva Demetra, predka rodu Balaša. V r. 13232959 ho zvolenský župan Donč spolu s 
ďalšími dedinami pri Ipli vymenil za sídlo a hrad Sučany (okr. MT). V neskorších písomných 
záznamoch sa už ako sídlo neobjavuje. Na mapách z 18.-19. storočia (napr. Lipszky) sa však 
Szurdok uvádza aj ako alternatívny názov pre sídlo Parasa južne od Šiah, čo je vhodné spomenúť 
vzhľadom na relatívnu blízkosť oboch území.

V 19. storočí je Surdok vedený ako “viničný vrch” (szőlőhegy, prípadne aj pod názvom Szőllőhegy)
v katastri mesta B. Ďarmoty, podobne ako ďalšie lokality, ktoré sú dnes na slovenskej strane Ipľa – 
Malý vrch (Kishegy), Manková (Mankó), Rigel (Rigóhegy alebo Rigely). Z tejto viničnej oblasti sa 
po vzniku 1. ČSR sformovala dnešná obec S. Ďarmoty.

2958 MNL OL DL 65721
2959 MNL OL DL 65737
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Želovce

Najstaršie osídlenie

Na vrchu Mankov (Mankóhegy) sa našli nálezy matranskej kultúry z pobytu Kvádov, a na kopci 
Boží vrch (Istenhegy) črepy z rímskych čias. Najhodnotnejší archeologický materiál však pochádza 
z doliny Fingó, a tvorí ho inventár cca. 10000 predmetov z 840 hrobov slovansko-avarského 
birituálneho pohrebiska, s množstvom avarských zbraní, šperkov, úžitkových predmetov, 
slovanských nádob a náradia. Pohrebisko patrilo k silnej strážnej osade2960.

Pôvod názvu

Staršia jazykoveda2961 pôvod nevysvetľuje, novšia2962 sa však na základe existencie pohrebiska 
domnieva, že ide o odvodeninu zo slovanského želъ s významom pohrebný nárek, plač nad 
hrobom.

Písomná história

Prvá písomná zmienka pochádza z listiny z r. 12902963, v ktorej Alžbeta, vdova po komesovi Petrovi 
z modrokamenského hradu, zamenila svoj majetok Seel spolu s ďalšími majetkami s novými 
majiteľmi Modrého Kameňa (Biter, Demeter, Miko) za majetky pri Šahách. Ďalší záznam je v 
listine z r. 13272964, kde sa pri metácii nových majetkov pánov zo Sečian na severnej hranici chotára 
Vrbovky spomína terra Zel (Zeel). V r. 13302965 sa uvádza spor o majetok Secal pri riečke Krtíš 
medzi zemanmi z Becske a predkami Balašovcov. Zdá sa, že tu vedľa seba existovali hneď dva 
rovnomenné majetky, pričom obe strany vlastnili jeden z nich. Celý spor sa napokon vyriešil v r. 
13342966, kedy Jakub z Becske predal svoj majetok Seel za 50 strieborných mariek, čím Balašovci 
spojili toto územie do jedného celku vo svojom vlastníctve.

Ďalším zachovaným záznamom je listina z r. 13652967, kde sa v spore medzi zemanmi z Peseran a 
Balašovcami zo Strhár okrajovo spomína majetok Seel, na ktorý boli odohnané nejaké voly a kone. 
V r. 13842968 vtedajší ostrihomský arcibiskup Demeter daroval štvrtinu desiatkov z niektorých 
novohradských dedín, vrátane Saal či Zeel, na podporu istej novozriadenej kaplnky v Ostrihome. V 
r. 14002969 sa majiteľ Želoviec, Mikuláš z ďarmotských Balašovcov, sťažoval, že poddaní 
Sečanských odohnali jeho poddaným sedem ošípaných, ktoré potom zabili. Mikulášovi sídlo patrilo
aj v r. 14222970, kedy sa uvádza pri podrobnej metácii chotára Bátorovej, okrem ktorej susedili 
Želovce aj s Peseranmi a Záhorcami.

Nasledujúcich viac ako sto rokov listinami doložiť nedokážeme. So sídlom sa opäť stretávame až v 
súpise z r. 15492971, kde sa stále uvádza ako majetok Balašovcov. Otáznym je záznam zo súpisu 

2960 Bialeková, Pramene II, s. 160
2961 Stanislav, SjvS I, s. 300
2962 Krajčovič, Kroniky, s. 28
2963 MNL OL DL 65720
2964 MNL OL DL 2421
2965 MNL OL DL 65743
2966 MNL OL DL 65746
2967 MNL OL DL 65769
2968 MNL OL DF 238323
2969 MNL OL DL 65831
2970 MNL OL DL 69420
2971 Maksay, s. 522
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sečanského sandžaku z r. 15542972, kde sa uvádza sídlo so zápisom vo forme Zelovisnye, avšak nie je
možné s istotou ho stotožniť so Želovcami (hoci tu uvedené priezvisko Križaj je podobné 
priezvisku Križan z neskoršieho súpisu). V r. 16022973 žiadala stoličná kongregácia od niektorých 
obcí vrátane Želoviec dodávky dreva pre pevnosť v Sečanoch. Súpis poddaných máme z r. 16052974 
– uvádzajú sa tu priezviská ako Šipoš, Liko, Kovač, Križan, Córgi, Kišali, Kantor, Kišimon a i., čo 
naznačuje etnicky zmiešané obyvateľstvo. Ako majitelia sídla sa ešte vždy uvádzajú Balašovci, a do
jeho chotára už patrili aj Dvorčany, bývalá samostatná obec.

V r. 16532975 sa na stoličnej kongregácii prejednával spor dvoch Balašovcov – František dal 
polovicu Želoviec v r. 1650 do zálohu Imrichovi, ale keď chcel zálohový dlh vyplatiť, Imrich mu 
odmietol majetok vrátiť. V r. 16542976 obyvatelia Vrbovky neoprávnene vnikali na želovské majetky 
Imricha Balašu a využívali tamojšie osohy. Ďalší súpis obyvateľstva z r. 16602977 uvádza 25 
domácností, väčšinou s podobnými priezviskami ako v r. 1605, čo naznačuje kontinuitu osídlenia. V
r. 16712978 tu stoličné úrady vyšetrovali bližšie nešpecifikovanú záležitosť, a od tohto roku sa v 
súpisoch objavuje ako súčasť bušinského dištriktu divínskeho hradného panstva Balašovcov2979. 
Borovszky uvádza, že Balašovci dali neskôr obec do zálohu istému Jánovi Kellerovi, od ktorého ju 
postupným skupúvaním zálohového dlhu získal barón Štefan Koháry. Za jeho pomoci Želovčania v 
r. 1625 postavili aj svoj prvý kostol. Koháryho zmenky neskôr odkúpili Zičyovci, ktorí zo Želoviec 
urobili jednu zo štyroch miestodržiteľských obcí rodového panstva. Operát k prvému voj. 
mapovaniu už spomína tak kaštieľ Zičyovcov, ako aj kostol. Fényes pridáva existenciu 
minerálneho prameňa.

Gróf František Zičy I. dal v r. 1771 postaviť dnešný kostol, v r. 1772 sa postavil kaštieľ, a v r. 1773 
bola postavená fara, ktorá slúži dodnes. Mnohé hospodárske budovy na okolí pochádzajú ešte z 
čias, keď najväčšie majetky spravovalo tzv. Divínske fidelkomisné seniorálne panstvo rodiny 
Zičyovej. V r. 1862 zachvátil celú obec požiar, a okrem kaštieľa, kostola a domu istého šustra 
zhorelo všetko. Vtedajší senior rodu, gróf Ábel Zičy, následne obyvateľom daroval pozemky na 
výstavbu domov, ktoré podľa jeho pokynov vymeral zememerač Gellényi. Tak vzniklo jadro 
terajších Želoviec s pravouhlou sieťou širokých ulíc, čo v tom čase malo význam ako opatrenie 
proti šíreniu požiarov. 

Želovce si postupne vybudovali vlastnú tehelňu, vodný mlyn, neskôr parný mlyn, v obci bola 
otvorená uhoľná baňa a ťažila sa soľ. Viackrát ročne sa tu konali jarmoky a dobytčie trhy. Živnosť 
tu mali aj remeselníci – kováč, kolár, tesár, stolár, šuster, murár, remenár, mlynár a i. Azda 
najvýznamnejšou ustanovizňou boli kúpele Šóšár, vybudované na báze dvoch prameňov zásaditej 
uhličitej minerálnej vody, ktoré sa stali akýmsi kultúrnym a zábavným centrom okolia.

2972 Vass, s. 39
2973 Oborni, NVJ 945
2974 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 049 / a. 
2975 Tóth, NVJ 1200
2976 Tóth, NVJ 1228
2977 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
2978 Jancsó, NVJ III 223
2979 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 058 / b.
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Žihľava

Pôvod názvu

Názov obce je rozhodne slovenského pôvodu (z názvu rastliny žihľava), čo nepriamo dokazuje aj 
fakt, že sme nenašli ani dva záznamy s úplne zhodným zápisom – aj novoveké monografie obec 
uvádzajú ako Zsichlevnyik (Vályi), Zsihlevanyik (Fényes) či Zsihlevnyik (Mocsáry), rovnako tak 
poskytujú rôzne variácie aj vojenské mapy. Maďarizačné pomenovanie Csalányos, používané pred 
prvou svetovou vojnou, je priamym prekladom (csalán = žihľava). Alternatívnym menom tejto 
rastliny bol motivovaný aj názov neďalekej, už zaniknutej osady Koprovnica.

Písomná história

Podľa regionálnej literatúry2980 je prvou zmienkou o sídle listina z r. 12622981, kde sa uvádza pod 
názvom Chalan. V skutočnosti je tu však uvedený názov Chalar, čiže ide o prvú písomnú zmienku 
o obci Čeláre. O samotnej Žihľave nemáme žiadny zápis až do konca 15. storočia, i keď toto 
územie pravdepodobne bolo osídlené – v listine z r. 13412982 sa spomína sídlo Zalustia, ktorého 
chotár bol ohraničený (M.) Stracinami a Vieskou. Tu však pravdepodobne ide o skomolenú 
Slatinku, ktorej územie mohlo zaberať aj priestor dnešnej Žihľavy.

Za prvú písomnú zmienku tak môžeme považovať listinu z r. 14772983, v ktorej si rodové majetky 
rozdelili zemania z Kalondy a Vátoviec. Je pravdepodobné, že Zyhlewnyk pôvodne patril Marekovi 
zo susedných Vátoviec. V r. 15052984 tu už mali majetky Madáčovci z Kľačan, ktorí dali jednu 
obývanú poddanskú usadlosť na majetku Zihlevnik, s poddaným Gregorom Kováčom, Albertovi 
Budovi de Budafalva. V r. 15182985 bol majetok Sylemeek za zločiny odobratý Tomášovi a Štefanovi
Budovcom, a kráľ ho dal svojmu komorníkovi Petrovi Dolhayovi. V listine z nasledovného roku2986 
potvrdzuje kráľ niektoré majetky rodu Madáč, s tým, že časť Strehovej a Žihľavy (Silemnyk) patrila 
im, a iná časť bola stále kráľovským majetkom. Z predmoháčskeho obdobia ďalšie záznamy 
nepoznáme.

Pod názvom Selynyk sa objavuje v portálnom súpise Novohradskej stolice z r. 15492987, a ako jej 
vlastník sa uvádza Ján Madáč. Súpis sečanského sandžaku z r. 15542988 udáva 6 poddanských 
usadlostí, s priezviskami: Hegedúš, Lačkó, Varga a Sekerke; v r. 15572989 dostal novú donáciu na 
tento a ďalšie majetky Vavrinec Madáč. V r. 15912990 dal Juraj Madáč svoj tunajší majetok do zálohu
Jozefovi Paláštymu, v r. 15942991 tak urobil aj jeho otec Gregor. V r. 16032992 ho Juraj a Mikuláš dali 
Jozefovi do opätovného zálohu, a v r. 16092993 si Mikuláš transakciu zopakoval sám. V týchto 
zápisoch sa uvádza aj pod názvom Sichleunik alias Csalános. 

2980 JANČOVIC, Ján. Pôtor: Minulosť a prítomnosť 1297-1997. Diel 2, Pôtor, 1997, s. 40.
2981 MNL OL DF 219425
2982 MNL OL DL 69219
2983 MNL OL DF 206796, s. 120
2984 MNL OL DL 72351
2985 MNL OL DL 86754
2986 MNL OL DL 24435
2987 Maksay, s. 522
2988 Vass, s. 31
2989 MNL OL A 57 - 03 - 0421
2990 Palásthy II, s. 299, č. 321
2991 Tamže, s. 299, č. 320
2992 Tamže, s. 340, č. 391.
2993 Tamže, s. 347, č. 404
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Ďalši z Madáčovcov – Gašpar - dal v r. 16392994 majetok opäť do zálohu Pavlovi Paláštymu. V 
zápise z novohradskej kongregácie v r. 16562995 sa spomína istý Varga, obyvateľ Žihľavy (Selynyk), 
ktorý napadol poddaného zemana Gécyho zo susednej Slatinky. Ako ďalších vlastníkov sídla 
uvádza Borovszky rody Madáč (1740, ale poznáme aj staršiu donáciu z r. 17242996), Baroš (1770), 
Zičy a Balaša (1826), pričom posledné dva rody vo svojich dielach potvrdzujú aj Vályi, Fényes a 
Mocsáry.

Matej Bel ako zaujímavosť spomína miestne kyslé hrozná či vína, Borovszky tiež podrobne 
zmieňuje väčší statok Móra Lindenbauma. Z regionálnej literatúry sa dozvedáme, že v r. 1798 mala 
obec murovanú zvonicu so zvonom z r. 1766, v r. 1838 bola postavená nová zvonica, ktorá tu stojí 
dodnes. V r. 1910 patrila Žihľava medzi 6 novohradských obcí, ktoré mali všetky domy z kameňa a 
tehál. Prudký nárast obyvateľstva v 50-tych rokoch bol spôsobený výstavbou baníckej kolónie. Do 
r. 1966 patrila k obci aj susedná osada Vátovce.

2994 Tamže, s. 473, č. 569
2995 Tóth, NVJ 1415
2996 MNL OL A 57 - 34 - 0261
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