
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predkladaná kronika bola spísaná na podkladoch, ktoré spracoval bývalý pán učiteľ 

František MOJTO. Originál podklady neboli nájdené. Jediný exemplár kroniky obce Zbehy je 

uložený na Obecnom úrade Zbehy. Veríme, že práve digitalizácia umožní zachovanie kroniky pre 
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DEJINY – úvod  
 
 V Úvernom družstve v Zbehoch sa pravidelne úradovalo každú nedeľu a sviatoch po 

litániách. Medzi vybavovaním stránok boli voľné chvíle, kedy prítomní členovia správy a 

funkcionári debatovali a riešili rozmanité otázky. 
 V jedno takéto nedeľné popoludnie najstarší člen správy a tuším aj najstarší z občanov – 
dedko Pandula – nadhodil takúto otázku : 
 
 Pán učiteľ, odkedy existuje táto naša obec ? 
 
V zvedavom tichu, ktoré nasledovalo, nevedel som odpovedať, ani nikto z prítomných učiteľov. Až 

po chvíli sme sa rozhovorili a miesto odpovede ktosi vyslovil výtku : To by ste, učitelia, mali 

vedieť. 
 
 Mali sme, ale sme nevedeli. 
 
 Miesto aspoň približnej odpovede od nás dedko Pandula a po ňom ďalší účastníci besedy, 

bez výnimky starší občania, pohľadali vo svojej pamäti asi takéto odpovede : 
 
– Môj nebohý starý otec, Pán Boh ich osláv, spomínali, že obec bola kedysi v dolinke za 

Vinohradmi a na vŕšku, kde je Darmo majer. Oni to počuli od svojho starého otca. Odtiaľ odišla 

celá obec pre nedostatok vody. Zbehli k potoku na terajšie územie obce. 
 
 Kedy sa tak malo stať, na to bola otázka naďalej otvorená. A o nej sa hovorilo často, pri 

rozmanitých príležitostiach. 
 
 Niekoľko pokolení starých otcov, to bolo časové ohraničenie nepresné, ale zaiste veľmi 

staré. 
 
 ODKEDY  VLASTNE  EXISTUJE  TÁTO  NAŠA  OBEC  ? 
 
Stačilo, aby som ako učiteľ cítil výtku a medzery vo vedomostiach o svojej obci a od toho dňa som 

usilovne hľadal a zbieral všetko , čo osvetlilo zvedavú otázku a odkrývalo údaj odkedy existuje. 
 
 Pozeral som veľa starých listín v archívoch domácich aj zahraničných. V množstve kníh 

najrozmanitejšieho odboru som hľadal zmienku o Zbehoch a ako sa ich názov cez storočia menil.  
 
 Obtiažne hľadanie v takmer zaniknutých stopách minulosti ma naučilo zachycovať               

v písomných záznamoch prejavy súčasnosti vo všetkých jej formách, vyjadrujúci kultúrny, politický 

a hospodársky stav obce, aby sa ony nestali pre budúce pokolenia neznámou minulosťou. 
 
 
 TAK  VZNIKLA  TÁTO  PAMÄTNÁ  KNIHA – KRONIKA  OBCE  ZBEHY. 
 
Bohatým prameňom týchto záznamov boli ústne rozpravy pamätníkov minulosti, ktoré ešte bolo 

možné zachrániť pred zabudnutím. 
 
 V roku 1939 bol som ako učiteľ preložený na meštiansku školu do Nitry. Dovtedy som 

zachytil súčasné a minulé údaje a ďalej som ich doplňoval, nakoľko mi to pobyt mimo Zbehov 

umožňoval.  
 
 Ešte žijú mnohí súčasníci, ktorých čaká úloha pokračovať v kronike svojej obce.  



 POZDRAVUJEM ČITATEĽA, 
 
ktorý bude po rokoch obracať listy tejto kroniky, aby sa dozvedel o obci, o osudoch jej občanov a 

udalostiach, ktoré už dávno zapadli do minulosti, alebo aby oživil v pamäti nedávne udalosti, 

ktorých bol sám svedkom a účastníkom. 
 
 
DEJINY – úvod 1. 
 
 Na rozhraní 10. a 11. storočia, stáva sa Slovensko časťou Uhorského štátu, ktorý vzniká       
v tých časoch, keď začína sa formovať – Uhorský štát, mal mocných susedov, ktorí neradi videli 

jeho rozmach. Nemecký cisár chcel nad naším štátom získať nadvládu, vítal teda vojenskú pomoc 

českých kniežat, ktorých vojská prichádzali na slovenské územie s vojnovou korisťou. Podobne ku 

nám prichádzali a pustošili našu krajinu aj vojská poľského kráľa, ktorý sa znepriatelil s uhorským 

panovníkom. 
 
 V tých časoch mala už Nitra mocný hrad. Hrady slúžili v čase vojny ako ochrana svojmu 

okoliu, keď sa blížilo nepriateľské vojsko, prijímali do svojich priestorov obyvateľstvo blízkych 

osád. Je pravdepodobné, že obyvatelia okolia nevyužívali túto ochranu nitrianskeho hradu, lebo ich 

osada nie je v bezprostrednej blízkosti Nitry. Zato však boli dosť blízko nato, aby nielen videli za 
búrlivých nocí plamene vojnových požiarov, ktoré pustošili mesto a hrad, ale aj skúsili na vlastnej 

koži, čo znamená hnev nepriateľa, ktorý odchádzal spod nitrianskych hradieb často bez úspechu a 

bez koristi. 
 
 Aj keď nemáme z tých čias priame správy týkajúce sa Zbehov, treba nám oprávnene 

predpokladať, že búrlivé dejiny Nitry a jej hradu boli aj dejinami jej širokého okolia, vrátane 

Zbehov, ktoré ležali na dôležitej ceste vedúcej z Balkánu cez Budín, Ostrihom, Nitru na Hlohovec a 

Trnavu. Odtiaľ proti prúdu Váhu na sever až do Poľska, s odbočkami na Moravu. Druhá cesta 

viedla cez Zbehy, Topoľčany na sever, jej odbočka na Trenčín spájala Ponitrie s Považím od 

Topoľčian pokračovala na sever do Prievidze a Turca, Oravy a Sliezska. 
 Často tŕpli obyvatelia Zbehov strachom, keď sa podľa žiary a dymu horiacich osád a zo 

správ utečencov dozvedeli, že sa po niektorej z týchto ciest alebo aj pomimo nich blíži nepriateľské 

vojsko. 
 Rozsiahle lesy, ktoré sa rozprestierali okolo obce, stali sa vtedy skrýšou nielen obyvateľom, 

ale aj ich dobytku. Prechádzajúci nepriateľ nešetril opustenú obec, ak v nej ostalo niekoľko starcov, 

tých pozabíjal, prázdne domy vykradol a podpálil a keď mal čas, prečesal aj okolité lesy, aby v nich 

pochytal a odvliekol utečencov a odviedol dobytok. 
 
 Ak sa im podarilo ukryť pred nepriateľským vojskom tak, že ich nenašlo a nepochytalo, 

vracali sa obyvatelia postupne do svojej vypálenej obce, aby ju začali znova budovať. Skromné 

domce boli stavané zo surových tehál, kryté slamou alebo šáchorím. Keď prišiel výdatný dážď skôr, 

ako stihli obnoviť zhorenú strechu, rozmokli a padali celé steny. 
 
 Koľkokrát začínali naši predkovia na spáleniskách nový život ! Veď takých prechodov 

nepriateľského vojska nebolo málo! 
 
 Okolo roku 1040 je to vojnová výprava na nemeckého cisára Jindřicha III. s českým 

kniežaťom Břetislavom. Nedlho po nej r. 1076 pritiahlo k Nitre početné vojsko cisára Jindřicha IV. 

Silný a dobre bránený nitriansky hrad nedobyli, tým viac trpelo jeho okolie, zaiste aj Zbehy, lebo 
muselo zásobovať vojsko, ktoré obliehalo Nitru. A čo nepojedli vojaci na mieste, to pobrali ako 

korisť, keď sa vracali domov. 
 



DEJINY – úvod 2. 
 
 Za vlády uhorského kráľa Kolomana prišiel k Nitre s vojskom Olomoucké knieža Oto ako 

spojenec cisára Jindřicha V. Nedostal sa do hradu, ba tentoraz ani do zatvoreného a bráneného 

mesta, ale nič nestálo v ceste, aby tým dôkladnejšie neorabovali okolie Nitry jeho vojská. - Po ich 
odchode nelenil ani uhorský kráľ Koloman a išiel sa odplatiť na Moravu. Jeho vo jsko sa správalo 
tak, ako sa správali predtým Otove vojská u nás. Bralo, čo sa dalo vziať. Sotva sa vrátilo do 

Uhorska, prišiel túto nemilú návštevu odplatiť r. 1109 knieža Svätopluk Olomoucký. So svojim 

vojskom sa dostal až k Nitre, ale múry hradu odolali aj tento raz. Neúspechom rozhnevaný 
Svätopluk zničil iba podhradie Nitry. Svojim vojskám rozkázal pomstiť sa na okolí. Padli im do rúk 

početné zástupy sedliakov z okolia, Svätoplukovo vojsko ich zajalo a odvlieklo aj s vozmi 

naplnenými potravou. Množstvo zajatého dobytka rozmnožilo korisť kniežaťa. Nemáme príčiny 

predpokladať, že tieto drancujúce vojská obišli a ušetrili Zbehy. Veď ich cesta späť do vlasti viedla 

cez Zbehy !  
 Potom v 12. storočí nastalo krátke obdobie pokojného vývinu. Obyvateľstva pribúdalo, 
osady sa rozrastali a vznikali nové. 
 
 Do tohto pokojného vývoja prišla v 13. storočí hrozná pohroma : vpád Tatárov. 
 
 Tatári žili v strednej Ázii, utvorili tam veľkú ríšu, podmanili si susedné národy, vnikli až do 

Číny a Indie a potom sa vydali na cestu podmaniť si Európu. Išli viacerými prúdmi. Jedna ich časť 

prenikla v r. 1241 cez karpatské priesmyky až do Uhorska a v bitke pri rieke Slanej porazila a 

celkom rozprášila vojsko uhorského kráľa Belu IV. Krajina bola bezbranná, Tatári sa ju dali hrozne 

pustošiť. Jeden tatársky oddiel sa dostal cez Sliezsko, Moravu a cez Vlársky priesmyk na Slovensko 

a valil sa dole Považím, cez Hlohovec na Nitru. Obyvateľstvo odišlo do hôr. Tatári bojovali na 

nízkych koňoch, rýchlych a vytrvalých. Porazených nepriateľov nemilosrdne vyvraždili, zajali iba 

ženy a mladých, zdravých chlapov, tí museli ako predvoj bojovať pod tatárskym vojskom proti 

nepriateľovi. Ešte dnes sa o nich hovorí, že prešli krajinou kobylky, lebo kade išli, ostávala iba 

púšť, dediny a mestá vypálili, čo sa dalo ukoristili. Pevné hrady – Trenčín, Nitra, Bratislava a 

Komárno sa ubránili. Neopevnené osady stihol osud, ako ho znázorňuje súdobá rytina : vidno v nej 

húf tatárskych jazdcov, ako ženie pred sebou sputnaných mužov, ženy, deti, matky s dojčencami       
v batôžku na chrbte a vedľa nich stádo dobytka. Ktovie, koľko obyvateľov Zbehov odišlo v takomto 

smutnom sprievode do ďalekého tatárskeho otroctva. Vtedy zahynula veľká časť obyvateľov 

Slovenska. 
 
 Neprešlo ani tridsať rokov od tatárskeho vpádu, jeho rany sa ešte nestačili zaceliť, keď došlo 

ešte za panovania Bela IV. k vnútornému rozvratu Uhorského štátu. Súčasne sa Český štát pod 

vládou Přemysla Otakara II. a jeho nástupcov silne vzmáhal. Medzi českým a uhorským kráľom 

povstalo nepriateľstvo ; vojny, ktoré z neho vznikli, odohrávali sa na západnom Slovensku. 
Bratislava, Nitra a Trnava sa od roku 1271 niekoľkokrát stali korisťou českého kráľa a 

bezohľadného pustošenia jeho žoldnierov. Roku 1271 vypálili nitriansky hrad a hradný kostol. 

Roku 1273, keď už vládol Ladislav IV., Přemyslove vojská vtrhli opätovne na Slovensko, po 

Devíne a Čachticiach zaujali aj Nitru. Biskup a kapitula – kanonici sa zachránili útekom, hrad 
opätovne zhorel aj s kostolom. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DEJINY – úvod 3 
 
 Dejepisci hovoria, že z obyvateľstva sa nezachránili ani tí, ktorí sa poschovávali. 

Přemyslovým vojskám sa nemal kto postaviť na odpor, plné dva mesiace vyčínali v okolí Nitry.  
 
 V rokoch 1272 – 73 bol na Nitriansku hrozný hlad. Pre vojnové udalosti obyvatelia 
neobrobili role, k tomu sa pridala neúroda, bieda bola taká, že obyvateľov bolo treba oslobodiť od 

platenia krajinských daní, lebo ich nevládali zaplatiť. 
 V roku 1301 vymrel kráľovský rod Arpádovcov, v sporoch o trón sa zmocňuje takmer 

celého Slovenska Matúš Čák, pán Váhu a Tatier, vládca na trenčianskom hrade. Nitra a jej okolie si 

nespomína s vďačnosťou na jeho vládu. Dostal sa do nepriateľstva s nitrianskym biskupom, mesto, 

hrad i kostol dal dvakrát vypáliť a nemilosrdne vylúpiť. Zaiste muselo aj okolie Nitry splatiť svoju  
daň veľmožovmu hnevu. 
 
 
DEJINY – úvod 4 
 
 Pred zánikom Veľkej Moravy bolo na jej území okrem opevnených hradov aj viacej hradísk.   

Neboli to hrady na vysokých nedostupných skalách, ale boli na úrodných nížinách a boli to vlastne 

opevnené mestá a osady, okolo nich sa sústreďovali remeselníci a roľníci. Roľníctvo bolo hlavným 

zamestnaním našich predkov. Bývali v malých osadách, okolo Nitry ich bolo hodne. Osadu tvorili 

malé chalupy, steny mali z nabíjanej hliny, archeológovia nachádzajú zbytky aj pletených prútených 
stien ohádzaných hlinou. Chalupy boli kryté rákosím alebo slamou. Roľníci klčovali a vypaľovali 

lesy a získanú pôdu orali jednoduchým dreveným pluhom, siali všetky druhy obilia, veľa prosa, 

kosili kosákmi. Obilie mleli na kamenných žarnovoch. Pestovali zeleninu, ovocie, vinič, včelárili. 

Chovali kone, rožný statok, kozy, ovce, ošípané. Pôda bola spoločným majetkom občiny – obce, 
obrábali ju spoločne a úrodu rozdávali jednotlivým rodinám. 
 
 Na hradiskách a v ich bezprostrednom okolí mali dielne remeselníci : kováči, hrnčiari, 

sklári, murári, tesári, odev a obuv zhotovovali po domácky. 
 
 Prvou osobou štátu – Veľkej Moravy – bol panovník vladyka, Svätopluka nazývali kráľom. 

Obyvatelia mu platili daň. Panovník mal okolo seba kniežatá a veľmožov, niektorí z nich boli          
z panovníkovej vôle správcami vzdialenejších hradísk a k nim patriacich osád – volali sa županmi. 

Župani vyberali pre panovníka daň od remeselníkov z ich výrobkoch, od roľníkov v plodinách. 

Panovník im prepúšťal časť vybraných daní. Niektorým dal panovník do vlastnícva celé obce. 
 
 Roľníci a remeselníci platili panovníkovi a županom daň, ale osobne boli slobodní. Ak 

daroval vladyka veľmožovi celú obec, bolo to aj s obyvateľmi, ktorí sa stali poddanými 

obdarovaného a stratili svoju osobnú slobodu čiastočne alebo aj úplne. 
 
 Po roku 906 Veľká Morava zanikla a na časť jej územia prišli Maďari a postupne tu položili 

Uhorské Kráľovstvo. Ich vojenské družiny obsadili hrady, aj Nitru, náčelníkmi hradov a županmi sa 

stávajú príslušníci maďarských kmeňov. Z rodín Arpádovcov vynikol ich prvý  pokrstený kráľ 

Štefan (svätý), organizátor Uhorského kráľovstva. Maďari prišli ako dobyvatelia násilne, slovenské 

obyvateľstvo sa im stavalo na odpor, ale nevládalo odolať náporu bojovných kočovníkov, najprv sa 
teda sťahovalo na severe do hôr, ale po krátkom čase sa vrátilo do svojich opustených dedín a 

postupne hľadalo spôsob ako žiť v nových podmienkach. 
 V Uhorskom štáte bol kráľ najvyšším vojenským veliteľom, sudcom a všetka pôda bola jeho 

vlastníctvom. Zeme, ktoré ležali okolo niektorého hradu alebo ich mali vojenskí hodnostári hradu,  

vyhlásil kráľ Štefan (svätý) za kráľovské majetky. Mnohé majetky kráľ zhabal pre neveru ich 

vlastníkov alebo iné príčiny. Tak vznikali kráľovské majetky. Uhorskí králi odmeňovali svojich 



verných županov za služby, veľmožov za pomoc vo vojne darovaním pôdy, tzv. donáciou. 

Obdarovaný dostal obec s celým jej chotárom a hlavne s obyvateľmi, lebo bez nich nemal kto pôdu 

obrábať a táto nemala ceny. Takýto vlastník obce sa nazýva „zemepán“, obyvatelia sú poddaní.      

V 11. a 12. storočí vznikajú a dostávajú do vlastníctva pôdu početné kláštory a jedným                     

z najbohatších zemepánov na juhozápadnom Slovensku sa stáva Ostrihomský arcibiskup.  
 
  Maďarský dejepisec Tagányi sa domnieva, že prvá písomná zmienka o Zbehoch je z roku 

1156. V tom roku ostrihomský arcibiskup Martirius v ostrihomskom kostole postavil a posvätil 
oltár ku cti blahoslavenej Panny Márie. Na jeho obsluhu ustanovil, aby sa zbor kanonikov pri ňom 

denne zišiel pomodliť ranné a večerné nešpory a v sobotné dni spievať omšu o blahoslavenej Panne 

Márii. Vediac, že je napísané : „ Kto slúži oltáru, nech z oltára žije“, a aby kanonici túto povinnosť 

vďačne konali, so súhlasom kráľa Gejzu II. dáva im úžitok (desiatok) sedemdesiat (LXX) obcí, z 
ktorých je v nitrianskej farnosti 10, z nich berie desiatky Gregor medzi ktorými vynikajúcejšie štyri 

sú : Jegu, duor, sulad lopes. (Monumenta ecetesica I. 107. 1.) Tagányi sa domnieva, že Jegu je 

názov Zbehov. ( Nyitra-megyci szemte č. 46/1888.) Treba vedieť, že pisári  starých latinských listín 

často skomolili mená osôb a miestopisné názvy na nepoznanie. Inak je ťažké nájsť podobnosť 

medzi Jegu a Izbeg – Izbegu.  
 Ak je Tagányiho domienka správna, prvá písomná zmienka o Zbehoch je z roku 1156. 
                                                                 
V roku 1235 daroval kráľ Belo IV. svojmu podkoniarovi Dénesovi hrad Topoľčany i s obcami, 

ktoré patrili ku nemu. V darovacej listine sú spomínané TARNOK a ILOWCH. V Nytravármegyi 
monognefiája pripúšťa autor možnosť, že spomínané ILOWCH sú Zbehy (talán Üzbeg ?) 
 
 Okolo roku 1270 český kráľ Přemysl Otakar II. bol pánom rozsiahlych území. Na niektoré   

z nich si robil nárok  uhorský kráľ Belo IV. a po jeho smrti Ladislav IV. Český kráľ si robil nárok aj 

na západné Slovensko, dobyl Bratislavu, Trnavu, Nitru. Jeho vojsko pustošilo tieto kraje 

niekoľkokrát. V bojoch sa muselo postaviť na odpor vojsko uhorského kráľa Ladislava IV.,             

v ktorom osobne bojovali aj šľachtici. Jeden z nich bol Peter syn Soběslava (: filius Zubuzlai :)       

z rodu Ludanických. Kráľ Ladislav IV. sa odvoláva na svedectvo svojich dvoranov, že Peter syn 

Soběslavov mu v boji pod kráľovskou zástavou preukázal chválitebné služby. Preto mu za odmenu  
daruje zeme nitrianskeho hradu, nazývané KENDI, ležiace pri potoku RADISSNA (Radošina), 

ktoré sú vlastníkmi opustené a pusté. O tom vystavil kráľ Ladislav IV. v roku 1280 darovaciu 

listinu a prikázal nitrianskej kapituly, aby uviedla obdarovaného Petra, syna Soběslavovho, do 

držby zemí Kendi. 
       
 Kňaz MONUMENTA, tomus II pag. 266 N      253 
 Ladislav IV. prikazuje nitrianskej kapituly, aby uznala Petra, syna Soběslavovho do držby 

zeme Kendi. 
 
 Ladislav, z Božej milosti kráľ Uhorska, svojej vernej kapituly nitrianskej zasiela pozdrav a 
náklonnosť. 
 
Preto, že Peter, syn Soběslavov v našej výprave, v ktorej bol kráľ Čechov premožený, pod našou 

zástavou preukázal nám chválitebné služby, ako to potvrdzujú správy našich dvoranov, jemu 

dávame za odmenu zeme nitrianskeho hradu nazývané KENDI, ležiace pri potoku RADISSNA, 

spustnuté a vlastníkom opustené. Prikazujeme ako ich ohraničí náš dôverný človek v prítomnosti 

ctihodného otca nitrianskeho biskupa, nášho človeka, v prítomnosti susedov a okoličných, dosadiť 

jeho Petra podľa starých hraníc, ak nebudú protirečiť. Ak by protirečili, nám rýchle oznámiť a 

popísať mená protirečiacich. 
 Dané v Torni, druhý deň po oktáve svätého Michala v roku 1280. 
 
 Kendi boli približne oblasti, kde sa radošinský potok vlieva do rieky Nitry, kde sa Holotka 



stretá s chotárom Čakajoviec, Dražoviec a Šarlužiek, kade dnes vedie železničná trať na Topoľčany. 

Teraz je to označované chotárnym názvom Žeberín. Patrí do chotára Lužianok.  
 
 Obec Zbehy bola okolo roku 1290 majetkom synov akéhosi Cholka : Apora, Ondreja, 
Mikuláša a Čolka. Títo štyria urobili veľkú škodu na majetkoch ostrihomskému arcibiskupovi, 

ktorý mal na juhozápadnom Slovensku mnoho poddanských obcí. Písomné pamiatky nehovoria 
bližšie aké škody to boli, iba toľko, že boli veľké a spomínajú sa aj požiare. V tých časoch nebolo 

zriedkavé, že ozbrojení šľachtici napadli, vyrabovali a vypálili obce druhého zemepána. Na takéto 

lúpežné prepadnutia nedoplatil natoľko zemepán, ako jeho bezbranní poddaní, ktorým zbojníci 

odohnali lichvu a vzali a odviezli často celoročnú poživeň, obilie, z komory údenú slaninu a 

klobásy, vo vinohradníckych obciach víno z pivnice. Zbojníci nepohrdli ani šatstvom a obuvou. 

Násilníkov súdili stoličné vrchnosti, často sa súdne pojednávanie dostalo až pred kráľa. 
 
  Ondrej, Mikuláš a Čolk, zemepáni Zbehov, dostali sa pred kráľovský súd. Ostrihomský 

arcibiskup ich žaloval a domáhal sa  odškodnenia. Do žaloby zasiahol aj bratiskavský župan Opoh, 

príbuzný násilníkov a pravdepodobne jeho zásluhou došlo k dohode, podľa ktorej synovia Čolk 

odovzdali ostrihomskému arcibiskupovi za náhradu nimi vzniknutých škôd „svoju obec nazývanú 

Izbeg, v Nitrianskej stolici so všetkými jej úžitkami a v celej jej rozlohe.“ O tom vystavil 

ostrihomský arcibiskup Ladomerius    21. marca 1292 listinu, v ktorej potvrdzuje túto dohodu a 
zakazuje komukoľvek, aby od synov Čolka vymáhal nejakú náhradu. 
 
 Kráľ Ondrej potvrdil dohodu a vydal o tom listinu o dva dni 23. marca 1292 v Budíne. 
 
 Je teda prvá celkom jednoznačná a nesporná písomná zmienka o Zbehoch z roku 1292. 
 
 Nevedno, akými majetkovými zmenami prešla osada Kendi, keď roku 1336 je už majetkom 

Magistra Deseö de Enikei z rodu Ludanických, ktorý ju predáva za šesť viedenských mariek 

striebra ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý ju pripojil ku svojej osade zvanej Izbek, v stolici 
nitrianskej, „so všetkými jej úžitkami a príslušenstvami, totiž lesmi, lúkami, vodami, ornicami, 

obrobenými a neobrobenými a všetkými jej úžitkami akokoľvek nazývanými večným právam a 

neodvolateľne.“ V správnej výmere, ako ju jej predchodcovia mali v držbe a zachovali. 
 
 Predaj a kúpu potvrdil kráľ Karol listinou, vystavenou na Vysegrade roku 1336.  
  
 Osada Kendi nie je viac zaľudnená, ako samostatná osada sa viac už nespomína. Jej zeme sa 

kúpou pripojujú k susediacim Zbehom. Ako časť chotára Zbehov spomína sa v nasledujúcich 

rokoch niekoľko krát v metačných listinách, ktorými sa upravujú hranice medzi chotárom Zbehov a 

medzi chotárom Šarlužiek. Úprava bola vykonaná na žiadosť šľachticov zo Šarlužiek roku 1401.    
(:nobílium de Nagysarló:) 
 
 V archívoch nitrianskej kapituly sú listiny o obnovení chotárnych znakov medzi Üzbég-
Nagy Sarló a KENDI v rokoch 1471 a 1548. 
 
 V súpise (:conscripcio:) z roku 1725 spomína sa „praedium Kendi“ ako časť zbežského 

chotára, patriaca ostrihomskému arcibiskupovi. 
 
 
 Pre naše dejiny v IX. storočí sú vzácne písomné záznamy v tzv. „Fuldských análoch“             

(fuldských  letopisoch). Nazývajú sa podľa miesta svojho vzniku, benediktínskeho kláštora              

v západonemeckej Fulde. Mnísi tohto kláštora zapisovali z roka na rok najzávažnejšie udalosti 

Východofranskej ríše a jej susedov. Medzi iným letopisec zapísal aj rozbroje medzi 

veľkomoravskými kniežatami Mojmírom a Svätoplukom roku 899, kedy Svätopluk bol už mŕtvy. 



Panovnícke žezlo Veľkej Moravy prevzal po ňom jeho najstarší syn Mojmír a mladší Svätopluk 

(II.) bol sídelným kniežaťom v Nitre. Franský kráľ a cisár podporoval  v sporoch s bratom mladého 

Svätopluka, ale nakoniec zvíťazil Mojmír a Svätopluka II. uväznil v obci, v ktorej mal nitriansky 
hrad tábor pre nútené práce. 
 
 Fuldské anály opisujú jednu z neskorších franských výprav takto :  
„Napokon za krátky čas Bavori znova odvážne vnikli na územie Moravanov a čokoľvek mohli, 

ukoristili a vyplienili a chlapca Svätopluka syna niekdajšieho kniežaťa Svätopluka a jeho vojenský 

ľud vyslobodili z donucovacej pracovne obce, v ktorej boli zatvorení, aj túto obec vypálili (chlapca) 

z útrpnosti odviedli so sebou na územie svojej vlasti. Podľa toho obec jestvovala už v roku 899. 

Univerzitný profesor Dr. Ján Stanislav sa domnieva, že touto spomínanou obcou boli najskôr 

Zbehy, lebo blízky hrad Nitra hral veľkú politickú aj cirkevnú úlohu, bol panovníckym sídlom a pri 

takom dôležitom moravskom stredisku museli byť aj rôzne súdne a trestné inštitúcie. Podľa svojich 

nútených obyvateľov – zbehov – dostala obec meno Zbehy. 
 
( Stanislav : Slovenský juh I str. 340 ) 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



Meno obce 
 

         V spomínaných listinách sa naša obec píše ako Izbeg. Jej meno sa cez stáročia menilo, často 

ho skomolili pisári, ináč znelo z úst slovenských obyvateľov, ináč ho písali vrchnosti, maďarské, 

turecké, bachovské, rakúsko-uhorské, ináč ho písali do latinských listín. 
 
 Takto : v roku 1156   Jegu  
   1235   Ilowch  
   1292   Izbegh 
   1332   Ilisebek 
   1336   Izbek 
   1397   Izbég 
   1401   Izbegh, Izbek 
   1533   Izbégh 
   1664   Özbeg – Üzbeg 
   1669   Jisbégh 
   1706   Üzbég 
   1711   Üzbég 
   1716   Üzbégh 
   1717   Üzbégh, Üzbég 
   1718   Üzbég 
   1726   Uesbegh 
   1731   Üzbük 
   1796   Zbehy 
   1815   Üzbúg, Üzbégh 
   1839   Üzbégh 
      1839   Üzbégh 
   1846   Üzbégh 
   1887   Üzbégh 
 
 Miestni obyvatelia vysvetľujú pôvod mena obce zo slovesa „zbehnúť“. Medzi 

obyvateľstvom sa udržuje podanie, že obec bola pôvodne nie na terajšom mieste, ale „Za 

vinohradmi“, za briežkom, ktorý sa tiahne juhozápadne od  obce. Tam vraj nebolo dosť vody, preto 

obyvatelia „zbehli“ do doliny. Takýto výklad som počul od niekoľkých 70 – 80 ročných občanov, 

ktorí tvrdili, že to počuli od svojich dedov a otcov. Ba, niektorí doplnili aj tvrdením, že na 

pôvodnom mieste obce bol kostol a z toho bola dovezená kamenná svätenička, ktorá je zamurovaná 

v tunajšom kostole pod chórom na ľavej strane. Vraj ešte pred niekoľkými rokmi vyorávali kusy 

tehál a kameňa okolo „Darmo majera“, teda na mieste, kde údajne stála pôvodná obec. 
 
 Je celkom jasné a nesporné, že najstarší názov Izbeg je slavianskeho pôvodu. Jasne znie 
kmeň slova begať a slavianska predpona iz- ( Izbegať znamená v ruštine strániť sa, vyhýbať sa). 

Nijako však obec nedostala svoje meno podľa toho, že jej obyvatelia zbehli do doliny, lebo obec 

stojí na pôvodnom mieste aj s kostolom. 
 
 „Za vinohradmi“ bola iná obec . 
 
„Za vinohradmi“ sa skutočne nachádzalo aj na povrchu ornice aj hlboko v zemi množstvo úlomkov 

nádob, opracovaných kameňov a zvyškov ľudských kostí. Za 2 – 3 hodiny som ich ľahko nazbieral 

za trojkilové vrecko a odovzdal som ich v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied            
v Nitre. 
 
 Tento materiál dával tušiť jestvovanie nejakých stavieb, osady, prípadne aj kostola na tomto 



mieste. Túto dominenku podporovali aj písomné pamiatky, ani nie veľmi staré, v ktorých sa ešte 

vyskytuje chotárny názov „Kostolík“, „Kostolíky“. 
 
 V sirotskom súpise desať ročného Jozefa Slabára, syna nebohého Martina Slabára, z r. 1853 

je zapísaná roľa v hone „Kosztolík“. 
 
 Kanonická vizitácia z roku 1799 v súpise dôchodcov zbežského kostola uvádza, že má 

desiatok z rolí nazývaných Kosztolík, ležiacich za vinicami. 
 
 Pracovník AU SAV v Nitre, promovaný historik Dr. Alexander Ruttkay už pri predbežnom 
prieskume náleziska v r. 1967 a pri nasledujúcich vykopávkach v r. 1968 zistil, že tu v 9. až 15. 

storočí jestvovala stredoveká osada s kostolom a rozprestierala sa približne na ploche 300 x 150m. 

Sústavné nálezy na tomto území sú od 9. po 15. storočie. Najstaršie mince nájdené pri vykopávkach 

sú z doby Ondreja II. (1205 – 1235) a najmladšie z doby Žigmunda (1387 – 1437). Najmladšie 

črepové nálezy sú z 15. storočia. Stopy stredovekej dediny sú v priestore približne 2 000 m 

juhozápadne od železničnej stanice Zbehy a približne 1 725 m západne od železničnej stanice 

Lužianky. Okolité nepatrné nízke pahorky vytvárajú malú kotlinu, v ktorej stredom vyviera a 
preteká prameň malého potoka, ktorý má v súčasnosti len slabý, ba až nesúvislý tok, ktorý v období 

dlhšie trvajúceho sucha zaniká. Jarček preteká úvalom a ústi za obcou Andač do potoka toho istého 
mena. Spád toku je nepatrný a preto aj v súčasnosti pri výdatnejších dažďových zrážkach má časť 

kotliny – najmä severozápadne od prameňa – a aj niektoré časti úvalu, močaristý ráz. V minulosti 

bolo územie kotliny pokryté väčšími plochami lesov, ktorých pozostatky zanikli len pred 
niekoľkými desaťročiami. Prameň, vyvierajúci v kotline bol v minulosti pôvodne zaiste nepomerne 

intenzívnejší, keď vytváral podmienky pre osídlenie svojho bezprostredného okolia. Najväčšia 

vzdialenosť stôp osídlenia od vodného prameňa nepresahuje 200 – 500 m. 
 
 Z juhovýchodnej strany uzaviera kotlinu pahorok, na ktorom boli zistené jasné stopy 12 
sídliskových objektov. Na výraznom mieste tohto pahorku nachádzal sa dedinský kostol s okolitým 
cintorínom. Stál na najvyššom mieste dediny. 
 
 Kostol bol orientovaný podľa všeobecného zvyku v smere západ – východ, odkryté základy 
naznačujú vnútorné rozmery jeho lode 7,40 x 5,80 m. Na východnej strane sa na ňu pripája 

štvorcové presbytérium v rozmeroch 2,40 x 3,10 m.  
 
 Na kostolnom cintoríne bolo odkrytých 52 hrobov. 
 Archeologický výskum umožňuje určiť vznik kostola na prelome 12. a 13. storočia, 

rozhodne pred prvou polovicou 13. storočia. 
 Skutočnosť, že obec mala svoj vlastný kostol svedčí o tom, že išlo o vyspelú dedinu, ktorá 
spustla a zanikla následkom zmeny vodných pomerov natoľko, že nedostatok vody donútil 

obyvateľov opustiť svoju obec a usídliť sa inde, v prvom rade v blízkych Zbehoch. S touto 

skutočnosťou súhlasí aj tradícia zachovaná v podaní starších občanov dodnes, že to bol nedostatok 

vody, ktorý donútil obyvateľov zbehnúť do doliny – a podľa nesprávneho výkladu – dal ich novému 
sídlu meno Zbehy. 
 
 Ostáva teda zistiť meno zaniknutej obce. 
 Pomôžu tieto písomné pamiatky : 
 
1. V roku 1326 dňa 26. decembra kráľ Karol I. potvrdil majetky nitrianskej kapituly obnovenou 
donačnou listinou (viď Fejer, Codex, diplomaticus VIII., 3.str. 99 – 103). V nej sa uvádza : ďalej 

osada SARLO blízko obce NAGY SARLO, ktoré susedia na juhu s hranicou ZOBORSKÉHO 
kostola, na severe s hranicou spomenutej obce NAGY SARLO a zo strany západnej hranicou obcí 
ETHEI a VYLOK (Ujlak). 



2. V roku 1401 v zápise o určení hraníc madzi NAGY SARLO a IZBEG sa uvádza, že pri 

pochôdzke po chotári začali vytyčovať hranicu západne od malého briežku Chery, kde sa zeme  
osady SARLO ako aj zeme osady IZBEG dotýkajú osady ETEY. 
 
3. V roku 1533 Michal de Dobva Kutja ako vyslanec nitrianskej kapituly uviedol šľachtickú rodinu 

Ilméry do držby časti majetku ETHEY , nazývanej aj MALÝ SZILVÁŠ (Kis Szilvás). Kis 

SZILVAS je časť chotára, ktorá sa ešte aj teraz volá Sliváše. V súpise dežmy obilia z roku 1818 je 

uvedené ako SZILVÁS. ( Viď Wagner, ADELÉKOK str. 118 ). 
 
4. V roku 1806 na vnútornej strane obalu matričnej knihy je takýto zápis. V majetku (praedium)  
ETHEJ je 27 rolí na brehu menšieho potôčka. Z nich patrí desiatok zbežskému kostolu. Ich 

užívatelia – okrem posledného – sú obyvatelia Zbehov. 
 
5. Komerizácia (súpis) z roku 1725 (v ostrihomskom archíve) uvádza : Východne zo strany 
pripojenej (rozumej kúpenej) osady KENDI je  územie obce DARÁZSI (Drážovce), patriacej 

nitrianskemu biskupstvu. Od juhu zo strany menovanej pripojenej osady KENDI je osada NAGY 
SARLO patriaca nitrianskej kapituly, tiež územie  obce ABA LEHOTA, patriacej pánovi Jánovi 

Uzovichovi a teraz zo strany pripojeného majetku Etej . Zo západnej strany spomenutého majetku 
ETEJ je územie osady UJLAK.  
 
6. Kanonická vizitácia z roku 1731 (v ostrihomskom archíve) uvádza, že kostol má desiatok z polí 

nazývaných ETHEI  KENDER  FÖLDEK (po slovensky etejské konopiská, t.j. močidlá konopí ). 
 
7. V roku 1796 so súhlasom zemepána – ostrihomského arcibiskupa – predala obec Zbehy čiastku 

zo svojho územia. „Prinútení sme boli dve kopanice … ktere leža S. Panstva ERSECKEHO Predši 

ETEJI plage demta a síce od Aleksinskeho Haga ...“ A o tom je aj ďalšia listina : „Mi niže 

podpísaní Richtár a Úrad Osady Zbezskej … že naše Slavne Milostive Ersecke Panstvo nam nasich 

vecyach a psote peňažyte kopanice a Luki Eteiskem Predialskem držaní. Slávnej Kurie Trnavskej 
Patríce sa, dovolilo a dopustilo predať za čo moct budeme predať Irek a sebe pomahat … 
… ale na ten spusob, aby nassmu Slavnemu Milostivemu nassmu Erseckemu panstvu každoročne 

platili.“ 
 
8. V roku 1839 v zozname dlžny obilia sú zapísané role ETEJ vel Podlesnekom . 
 
9. V kostolných účtoch v roku 1874 sa uvádza, že odopierajú platiť desiatok 10 meríc pšenice zo 

zemí ETHEI KENDERFÖLDEK . 
 
10. Spor okolo platenia desiatku skončil sa v roku 1857. Zišli sa všetci záujemci pokonať a 

usporiadať vlastníctvo pôvodne zbežskému kostolu patriacich rolí, nazývaných Etei kenderfolk, 
vulgo Kosztolík. Došlo k priateľskému pokonaniu, podľa ktorého všetci interesanti odstupujú a 

zriekajú sa v prospech zbežského kostola jednej tretiny svojej držby a ponechávajú si ako svoje 

vlastníctvo zostávajúce dve tretiny. Dohodu podpísalo 34 vlastníkov (z nich len prvý Jozef Balko 
vlastnoručne, ostatní krížikom pri mene ). Za kostol podpísal vtedajší farár Franciscus Szerzenyi.  
 
 Z citovaných listín je dokázané, že obec, ktorá ležala za Vinohradmi v 9. až 15. storočí a 

zanikla bola obec ETEI. Splynula s obcou Zbehy a stala sa časťou jej chotára. 
 V 18. a 19. storočí Ostrihomskému arcibiskupovi s centrom v Trnave patrilo sedem 
vzájomne súvisiacich obcí : Chynorany, Rybany, Jelšovce, Zbehy, Dolná Streda, Váhovec, Žiharec, 

majer v Trnave a dom s vinicami v Modre. 
 
V Zbehoch bol išpan – dvorský, ktorému podliehali Zbehy, Jelšovce, Chynorany a Rybany. 

Dvorský vo Váhovciach mal obec Váhovce, Dolná Streda a Žiharec. 



V rokoch 1795 – 8 boli bratislavské a trnavské panstvá spojené v jedno. 
 
Zrušením poddanstva bola najväčšia časť majetkovej podstaty oboch panstiev vyčlenená bývalým 

poddaným, lebo v oboch panstvách boli len veľmi malé rozlohy alodiálnej pôdy.  
 
Roku 1850 sa znovu zlúčili obe panstvá. 
 
Roku 1870 sa likvidovala správa bratislavsko – trnavského panstva, lebo jeho jednotlivé časti sa 

predali – dali do nájmu. 
 
Panstvo Trnava 
 
Roky 1828 – 1847 – žiadosti a sťažnosti poddaných 
 1928/30,  1830/31  noví richtári 
IV. Prenájom regál. práv – licitácie, zmluvy, inventáre krčiem, mäsiarní a rybolovu 1796 – 1848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K E N D I  
 
 Knaus – MONUMENTA, tomus II. pag. 266, Nro 253 
 
 Ladislav IV. Capitulo Nittriensi iniungit, ut Petrum filium Zubuzlai in terra KENDI statuat. 
 
 Ladislaus, dei gracia Rex Hungarie, fidelibus suis Capitulo Nitriensi salutem et graciam. Cum 
petrus, fulius, Zubuzlai in expedicione nostra in qua Rex Boemorum extiti intereptus, sub uexillo 
nostro laudabilem exhibuerit famulatum, sicut per ralacionem baronum nostrorum nobis constitit 
euidenter, et nos in recopensacionem seruiciorum suorumquamdam terram castri Nitriensis 
KENDY vocatam, iuxta fluuim RADISSNA existentem, uacuam et habitatoribus destitutam, eidem 
contulimus, fidelitati vestre precipiendo mandamus, Quatenus detis hominem vestrum fidelem, 
coram quo venerabilis pater, episcopus Nitriensis, homo noster, reambulet ipsam terram, 
presentibus commetaneis, et vicinis, et statuat eidem petro cub metis antiquis, si non fuerit 
contradictum, contradictores autem ad nostram citet presenciam ad terminum competemtem, diem 
citacionis et terminum, ac nomina contradictorum novis rescribatis. Datum in TORNA feria 
secunda post octauas sancti Michaelis / 1280 /. 
In exteriore margine evstigium sigilli Orig.  in Arch. Prim, Sec. Lad. L. fasc. 4 Nro 53. 
 
 
 Okolo roku 1270 český kráľ Přemysl Otakar II. bol pánom rozsiahlych území, na niektoré      

z nich si robil nárok uhorský kráľ Belo IV. a po jeho smrti Ladislav IV. Časť západného Slovenska   

s Bratislavou, Trnavou a Nitrou dobyl český kráľ niekoľkorát, jeho vojsko pustošilo tieto kraje a 

Nitru. Muselo sa mu postaviť na odpor vojsko uhorského kráľa Ladislava IV., v ktorom osobne 

bojovali aj šľachtici. Jedným z nich bol Peter, syn Soběslava (Filius Zubuskai) z rodu Ludanických.  
 
 Kráľ Ladislav IV. sa odvoláva na svedectvo svojich dvoranov, že Peter syn Soběslavov mu    

v boji pod kráľovskou  zástavou preukázal chválitebné služby. Preto mu ako odmenu daruje zeme 

nitrianskeho hradu nazývané KENDI, ležiace proti potoku RADISSINA (Radošina), ktoré sú 
vlastníkmi opustené. O tom vystavil kráľ Ladislav IV. roku 1280 darovaciu listinu.  
 
 Nevedno akými majetkovými zmenami prešla osada KENDI, keď roku 1336 je už majetkom 

Magistra Deseö de Enikey, ktorý ju predáva ostrihomskému arcibiskupovi za šesť viedenských 
mariek striebra. Osada KENDI zaniká, ako taká sa viac nespomína, nie je zaľudnená. Jej zeme sa 

kúpou pripoja k susediacim Zbehom. Ako časť chotára Zbehov spomína sa v nasledujúcich rokoch 

niekoľkokrát v metačných listinách, ktorými sa upravujú hranice medzi chotárom Zbehov a 
chotárom Šarlužiek na žiadosť šľachticov „de Nagysrtó “ (roku 1401). 
 
 V súpise (conseripcia) z roku 1725 spomína sa „praedium Kendi“ ako časť zbežského 

chotára, patriaca ostrihomskému arcibiskupstvu. 
 
Georgius Fejér : Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilies Budae 1841. 
 Budae 1841. 
 Tomi VIII. volumen IV. 
 Ab anno 1335 – 1342. 
 
V Roskoványiho knižnici Plut. 48 Nr. 6 LX. 
 
 
Carolus possessikonen Kendi per ArchiEpiscopum Strigon. a M. Deseu de Enike, sex marcis 
argenti emtam, rati habet. (A. 1336). 
 



 Nos Carolus, Dei gratia, Rex Hungariae, memoriae commendantes, tenore presentium 
significamus, quibus expedit vniuersis : 
Quod Venerabilis in Christo Pater et Dominus Archiepiscopus Strigoniensis ab vna, et Magister 
Deseö de Enikey pro se et Andrea filio suo, cum procuratoriis litteris conuentus Monastery 
Zoboriensis, ac Michaele alterao filio suo, cuius onus et garauamen si quae ex ipsius absentia 
possent allegari, super se assumendo, parte ab altera, coram nobis constituti, lidem Magister Desseö 
quamdam possessionem suam Kendi vocatam, vicinam et commetaneam possessioni dicti Domini 
Archiepiscopi I Z B E K vocate, in comitatu Nitriensi existenten, cum omnibus svis vtilitatibus et 
pertinentiis, videlicet syluis, pratis, aquis, terris, arabilibus, cultis et incultis, et aliis quidusuis 
vtilitatibus, quocunque titulo nominatis, sub veris metis et terminis, quibus idem et progenitores sui 
eamdem possedissent et coseruassent, pro sex argenti marcis Viennensium, quamlibet marcam cum 
decem pensis computando, coram nobis plenarie habitus et receptis, et per dictum Dominum 
Archiepiscopum persolutis, eidem Domino Archiepiscopo, et per eum suae Ecclesiae praedictae 
iure perpatuo et irreuocabiliter possidendam, tenendam pariter et habendam dedisse, taradidisse, et 
vemdidisse est confessus. Vniuersa sua instrumenta litteralia, quorum vigore dictam possessionem 
ipse, et filii sui pradicti, ac progenitores eorumdem tenuissent et possedissent, in manu eiusdem 
Archiepiscopi assignando. Datum in Visegrad feria sexta, proxima ante Dominicam Ramis 
Palmarum. Anno Domini Millesimo Trecentesimo, Trigesimo sexto. 
 
 Ex autographo Excelsae Camerae Coll. Heuenesi Tomo VI.  pag. 125 sgg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARCHEOLOGICKÝ  VÝSKUM 
 
 K lokalizácii dvoch stredovekých zaniknutých dedín na juhozápadnom Slovensku Alexander     
R U T T K A Y , AÚ SAV Nitra. 
 
 V tomto referáte chcem sa stručnou formou zmieniť o dvoch zaniknutých stredovekých 

dedinách s kostolom a cintorínom, ktoré sa zistili v posledných rokoch na juhozápadnom 
Slovensku. 
 
 Prvá z nich sa nachádza v katastri obce Zbehy, v priestore Nitrianskej pahorkatiny z veľkej 

časti pokrytej sprašovým plášťom. V užšom geologickom vymedzení ide o mierne zvlenené 

výbežky pohoria Tribeč, kde sa vytvárajú pod sprašovými nánosmi sedimenty. 
 
 Stopy stredovekej dediny sa zistili v r.1967. Lokalizáciu dedinského kostola možno vyjadriť 

vzdialenosťou cca 2 000m juhozápadne od železničnej stanice Zbehy a cca 1 725m západne od 

železničnej stanice Lužianky. 
 
 Poloha, v ktorej leží lokalita, nazýva sa v súčasnosti Pod Lešneky, v majetkových spisoch      

z 19. stor. sa však v súvislosti s ňou vyskytujú aj názvy Potoky, Za vinohradmi, Kostolíky. 
 
 Osou zistenej situácie je úzky pretiahly úval orientovaný v smere juovýchod-severozápad,     
z bočných strán lemovaný miernymi pahorkami a severozápadným smerom spojený s údolím 

potoka Andač, ktorý je prítokom riečky Radošina. Na juhovýchodnej strane sa úval mierne rozširuje 

a prechádza do malej kotliny, ktorú uzaviera výrazný pahorok ohraničený od susuedných návrší 

dvomi výraznými žľabmi. Spodok kotliny je v nadmorskej výške 190 -195m, chrbáty pahorkov, 
ktoré ju obklopujú sú vyššie o 25 – 40m. 
  
 Tesne pod svahmi juhovýchodného uzáveru kotliny vyviera premeň malého potoka, ktorý má 

v súčasnosti len slabý, ba až nesúvislý tok, ktorý hlavne v období dlhšie trvajúceho sucha prakticky 

zaniká. 
 
 Jarok nemá bližšie pomenovanie (z toho je zrejme aj prostý názov Potoky v 19. stor.) preteká 

úvalom a ústi za obcou Andač do potoka toho istého mena. Spád toku je nepatrný a preto ešte aj      

v súčasnosti pri intenzívnejších zrážkach má istá časť kotliny – najmä severozápadne od prameňa a 

aj niektoré časti úvalu močaristý ráz.  
 
 Podľa starších toposekcií a podľa údajov bývalých súkromných vlastníkov dotyčných 

pozemkov boli ešte nedávno močaristé aj obidva žľaby vyčleňujúce juhovýchodne uzáver kotliny. 
 
 Na základe dnešnej situácie možno krajinu charakterizovať celkove ako jednotvárnu 

pahorkatinu, na ktorej veľké plochy poľnohospodárskych pozemkov prerušujú len poľné cesty, 

ojedinelé stromy, príp. miestami aj skupinky niekoľkých stromov. V minulosti však treba počítať aj 

v tomto prostredí s väčšími lesnými plochami, ktorých pozostatky zanikli len pred niekoľkými 

desaťročiami. Z hľadiska výhodnosti osídlenia je neodmysliteľná domienka, že prameň vyvierajúci 

v kotline bol pôvodne nepomerne intenzívnejší. Doterajšie terénne pozorovania nevylučujú ani tú 

možnosť, že sa v kotline mohla nachádzať aj väčšia vodná plocha (napr. plavené sedimenty na dne 

kotliny na súvislejšej ploche).  
 
 Návršia obklopujúce kotlinu boli už pred vznikom stredovekej osady niekoľkokrát osídlené. 
Na svahoch severovýchodne od prameňa nachádzajú sa eneolitické a stredohradištné, na 

juhozápadných svahoch halštatské črepy. Pod úrovňou základov stredovekého kostola odkryli sa 

dve kultúrne jamy bolerázskej skupiny. 



 Na jeseň roku 1977 uskutočnil sa na lokalite zisťovací výskum zameraný na odkrytie zvyškov 

stredovekého kostola, ktorý bol bezprostredne ohrozený hlbokou orbou (plytko položené horné 

časti muriva) a menšieho úseku cintorína. Znalosti o ďalších častiach dediny vyplývajú nateraz len 
z terénnych pozorovaní počas výskumu kostola a niekoľkých predchádzajúcich prieskumov, 

ucelenejší pohľad v tomto smere môže priniesť len terénny výskum v priestore dediny, ktorý môže 

taktiež korigovať z časti naše doterajšie pozorovania. 
 
 Stopy stredovekého osídlenia je možné sledovať v nepravidelnom polkruhu na návršiach 

uzavierajúcich z troch strán kotlinu zhruba na ploche 400 x 200 m. Najväčšia vzdialenosť stôp 

osídlenia od vodného prameňa nepresahuje 200 až 250 m.  
 
 Stredoveký črepový materiál získaný zberom pochádza z 12. až 15. storočia. Priestor, na 

ktorom sa vyskytujú črepy z jednotlivých, len rámcovo vymedzených úsekov tohto časového 

rozpätia sa však zhoduje len čiastočne. Ukazuje sa, že osídlenie v 12. až 13. storočí sa rozprestieralo 

aspoň na dvojnásobku veľkosti priestoru osídlenia zo 14. až 15. storočia. Staršia sídlisková fáza je 

zastúpená v celom vyššie vymedzenom priestore dediny, pričom však podľa kvantity zberového 

materiálu a jeho rozloženia ide o pomerne riedke osídlenie. Priame stopy sídliskových objektov        
z tohto obdobia nie sú na povrchu zreteľné.  
 
 Doklady osídlenia zo 14. až 15. storočia sa vyskytujú v silnej koncentrácii v podstate len 

medzi dvoma žľabmi na svahoch pahorku uzavierajúceho kotlinu z juhovýchodnej strany. 
Koncentrácia črepového materiálu je v týchto miestach značne veľká. Pri povrchovom zbere počas 

jesenných poľných prác bolo možné sledovať jasné stopy najmenej 10 – 12 sídliskových objektov. 
Na povrchu ornice naznačoval ich miesto šedý, sypký zásyp, v ktorom boli črepy, ojedinele aj 

zlomky železných predmetov a zvieracie kosti. Objekty boli od seba 4 -10 m. 
 
 Na výraznom mieste tohto pahorku nachádzal sa dedinský kostol s okolitým cintorínom. Na 
povrchu ornice dokladal jeho presnú polohu roztrúsený materiál (lomové kamene, malta, úlomky 
malých stredovekých tehál s organickou prímesou) a ojedinele aj ľudské kosti signalizujúce okolitý 

cintorín. Podľa výsledkov prieskumu v okolitom priestore sa ukazuje, že kostol stál na najvyššom 

mieste dediny (185 m juhovýchodne od prameňa a zhruba 27,5 m nad jeho úrovňou). Pri výskume 

sa odkryli zvyšky skoro celého kostola. Najvyššie položené časti pozostatkov muriva boli len 15 až 

20 cm pod terajšou úrovňou terénu. 
 
 Kostol s orientáciou Z – V disponuje obdĺžnkikovou loďou o vnútorných rozmeroch 7,4 x 5,8 
metra, na ktorú sa na východnej strane pripája dlhšou stranou mierne obdĺžnikové presbytérium. 

Nápadná je šírka základového muriva 120 – 140 cm. V západnej časti lode sú zvyšky dvoch 

empórových stĺpov. Na prechode lode a presbytéria vystupujú štvoruholníkové základy pilierov, 

triumfálneho oblúka. Vo východnej časti presbytéria sú plytko zasadené základy muriva menzy pri 

severnej stene lode základy kazateľnice.  
 
 Murivo základov kostola sa skladá z dvoch odlišných častí. Spodnú murovali z menších 

lomových kameňov ukladaných bez maltovej väzby do nepravidelných riadkov, medzi ktorými boli 

vrstvy ubitej hliny, pričom na vrstve ubitej hliny spočívala aj najspodnejšia časť zákadov. Okrem 

pilierov trumfálneho oblúka (3 vrstvy) je pravidlom murivo zo 4 vrstiev kameňov s hlinenými 

medzivrstvami. Na tomto podklade spočívala horná časť základového muriva z nepravidelne 

ukladaných lomových kameňov zalievaných maltou. Zo zistených nivelačných vzťahov vyplýva, že 

toto murivo prinajmenšom do výšky 25-30 cm tvorí hornú časť základov. Nadzemnú časť muriva   

v pravom slova zmysle už nebolo možné zachytiť, ale ako ukazuje povrchový zber v priestore 

kostola a najmä vrstva deštrukcie v jeho lodi, nadzemné úseky asi budovali z malých tehál               
s poróznou štruktúrou. 
 



 Celková miera zapustenia základov pod pôvodnú úroveň presahuje 120 cm. Dá sa usudzovať, 

že nadzemné murivo bolo užšie ako základy a bolo na nich osadené soklom.  
 
 Kostol nemal žiadne prístavby. Z jednotného charakteru jednotlivých odkrytých častí muriva 

sa vymykajú len základy kazateľnice, ktorá je neskoršia. 
 
 Na dolnom cintoríne sa odkrylo úplne, alebo čiastočne 52 hrobov. Hroby rešpektujú základy 

kostola, mŕtvi ležia s jedinou výnimkou v orientácii Z -V a rukami vedľa tela, alebo na panve v 
hĺbke 90 -120 cm. V niektorých prípadoch sa zistili stopy rakiev. Na južnej strane od kostola sa 

zistilo až trojnásobné pochovávanie na tom istom mieste. Intenzívne sa pochovávalo aj v lodi 

kostola. Pochovávanie na východnej strane je podstatne redšie, na severnej a západnej strane možno 

povedať dokonca sporadické. Plošný rozsah cintorína je tiež pomerne malý. Už vo vzdialenosti 25m 

južne od kostola boli zreteľné stopy zaniknutých sídliskových objektov zo 14. - 15. storočia. 

Väčšina hrobov  je bez nálezov. Len zriedkavo sa vyskytujú súčiastky odevu, resp. drobné ozdoby 

šiat. Približné chronologické rozpätie cintorína zhruba vyjadrujú mince Ondreja II. (1205 – 1235) a 
dve mince Žigmunda I. (1387 – 1437).  
 
 Odryté zvyšky kostola treba považovať za veľmi pekný doklad stredovekého dedinského 

staviteľstva. Zaujímavá technika stavby spodnej časti základov je známa z 11. - 13. stor., aj z iných 
nížinných dedín v Karpatskej kotline (na Slovensku Bohatá), všade sa však používali vrstvy tehál s 

hlinenými medzivrstvami. Nie je však známa kombinácia tejto techniky s murivom viazaným 

maltou ešte v hornej časti základov, resp. menší stupeň zachovalosti muriva iných kostolov 

neumožnili sledovať túto nadväznosť. 
 
 Celkove zaraďujeme odkrytú sakrálnu stavbu medzi mladšie románske emporové kostoly so 

vznikom najskôr na prelome 12. a 13. storočia, ale rozhodne ešte pred polovicou 13. stor. 
 
 Samotný vývoj dediny možno naznačiť len v tých intenciách, ktoré umožňujú výsledky 

prieskumov. Po osídlovaní na rozsiahlej ploche v 12. a 13. storočí sa neskôr osídlenie koncetruje na 

svahoch pahorku, na ktorom stál v dominantnej polohe aj kostol s okolitým cintorínom. Stopy 
osídlenia aj podľa charakteru zberového materiálu končia pravdepodobne v priebehu 15. storočia. 
 
 Zaniknutá dedina pri Zbehoch si zasluhuje patričnú pozornosť aj z hľadiska prípadného 

budúceho výskumu. Výrazná poloha, zánik ešte v priebehu stredoveku a skutočnosť, že tento 

priestor po zániku dediny nebol vôbec narušený neskoršou zástavbou alebo inou výraznejšou 

činnosťou, vytvára v tomto smere dobré predpoklady.  
 
Chcem ešte poukázať na dve skutočnosti, ktoré vyplývajú aj z terénnych pozorovaní : 
 

1. Priestorový vývoj dediny. Poznáme už pomerne dobre charakter nížinných dedín v 

Karpatskej kotline v 11. - 13. stor. Tu je typická značná rozptýlenosť obydlí, čo sa 

vysvetľuje hlavne sezónnosťou v osídlení, čo má zase zdôvodnenie v pastiersko-roľníckom 

spôsobe života. Zdá sa, že takýto ráz mala aj popisovaná stredoveká dedina v staršej fáze 

svojej existencie. Osídlenie v mladšej fáze dediny sa však ukazuje byť sústredené na značne 

menšom priestore, pričom príbytky sú zrejme hustejšie rozložené. Domnievam sa, že na 

popisovanej lokalite sú mimoriadne priaznivé podmienky pre sledovanie postupnosti a 
možno aj rytmu tých zmien v celkovej koncepcii dedinského areálu, ktoré majú svoj pôvod 
hlavne v postupnej zmene hospodárskej základne obyvateľstva. 

  
 2. Možná príčina zániku dediny. Rozsah výskumu a doterajšie výsledky štúdia písomných 

 prameňov neposkytujú podklady v tomto smere pre závery. K nepriaznivým náznakom 
 poukazujúcim na možné príčiny zániku dedín môže viesť aj sledovanie toho, prečo sa 



 osídlenie neobnovilo. Tu treba brať do úvahy pravdepodobne vo veľmi výraznej miere aj 

 zmenu prírodných podmienok (napr. zhoršenie vodných pomerov v kotline a pod.). 
 
 Pre bezpečnú identifikáciu určitej, v stredoveku spomínanej dediny nemáme v tomto prípade 

zatiaľ jednoznačné podklady. Pri Zbehoch, resp. Šarluške a Kajse (terajšie Lužianky) spomínajú sa 

síce už od 13. stor. aj ďalšie dediny, k ich lokalizácii však chýbajú presnejšie metácie. V našom 

prípade prichádzajú do úvahy dediny Kendi a Ethei, ktoré sa spomínajú v susuedstve dediny Zbehy. 
Z nich prvá sa spomína v stredovekých písomných prameňoch niekoľkokrát (napr. v roku.1280 sa 
označuje ako „terra castri Nitriensis Kend vocata, vacua et habitatoribus destituta“ a dostáva ju 

„Petrus filius Zubuzluy de genere Ludan“, ďalej v r. 1342 je majiteľom magister Desew, v r. 1471 

sa uvádza znovu ako pustatina), ale ako sa zdá podľa metácie Zbehov, ležala pravdepodobne 

severozápadne od tejto dediny. 
 
 S dedinou Ethei sa stretávame len v dosť neistých súvislostiach (1224 – šľachtické meno        

s prídavkom odvodeným od názvu dediny, zmienka z r. 1471 v blízkosti Zbehov), ktoré nedovoľujú 

určiť jej presnú polohu ani dobu trvania. Zrejmé je však, že na začiatku 16. stor. už neexistovala.     

V majetkových spisoch z 18. stor. sa však stretávame s názvom tejto dediny v chotárnych 

pomenovaniach, ktoré sa vzťahujú zrejme do priestoru polohy dnes nazývanej Pod Lešneky. Nie je 

teda vylúčená ani možnosť, že zistená dedina je totožná s dedinou Ethei s tým, že kontinuita názvu 

by sa udržala až do 18. stor. Ešte dlhšie žijúcu tradíciu sakrálnej stavby v ľudovom povedomí 

odráža aj chotárny názov Kostolíky z 19. stor. 
 
 Výrazné stopy dávnejšie zaniknutej stredovekej dediny sme zistili pri prieskume v roku 1966 

v blízkosti obce Belá pri Štúrove (okr. Nové Zámky), západne od Hrona, lokalita leží v polohe         

s dnešným názvom Kanászberek, cca 800 – 1 000m severozápadne od spomínanej obce. Do tohto 
priestoru zasahujú výbežky Pohronskej pahorkatiny. 
 
 Terénne situovanie dediny sa veľmi podobá dedine pri Zbehoch. Pomerne ostro profilovaná 

kotlina je uzavretá z troch strán pahorkami. Na jej juhovýchodnej strane pramení potok pretekajúci 
úvalom nadväzujúcim na kotlinu zo severozápadnej strany. 
 
 Priestor kotliny sa využil na stavbu vodného rezervoára, ktorý bude zásobovať spomenutý 

prameň. V súvislosti s tým bolo potrebné ukončiť výrazné odhumusovacie práce, pri ktorých na 
východnej strane kotliny, na svahu pomerne silne sklonenom, narušili sa hroby kostolného 

cintorína. 
 
 V období prieskumu bola odhumusovaná plocha pomerne veľká a bolo možno ešte pred 

úplným zničením sledovať plošné rozloženie jednej časti dediny.  
 
 Na juhovýchdnej strane sídliskového komplexu na pomerne vyvýšenom mieste, ale omnoho 

nižšie ako chrbát pahorku uzavierajúceho z tejto strany kotliny, stál kostol s okolitým cintorínom. 

Pôdorys kostola bolo možné sledovať vo výrazných negatívoch základových rýh, ktoré vypĺňa zmes 

úlomku tehál, malých kameňov a malty. V pôdorysnej dispozícii skladal sa z obdĺžnikovej lode, 

ktorá prechádzala do kvadratického nezúženého presbytéria. Orientácia dlhšej osi kostola bola Z -V. 
Rozmery zistených základov boli 10,6 x 6,8m, hrúbka základových rýh 85 – 95 cm. Zvyšky 

triumfálneho oblúka, príp. ďalšie architektonické členenie, resp. prístavby kostola nebolo možné na 

danej situácii sledovať. 
 

 Veľkosť cintorína podľa nášho pozorovania nepresahovala priemer 30 – 40m. Jeho prevažná 

časť sa rozkladala na strane kostola vzdialenejšej od dediny. Kostry s orientáciou Z – V ležali 

naznak a s rukami vedľa tela alebo preloženými na panvi v hĺbke 50 – 80 cm pod úrovňou terénu. 

Niekoľko hrobov bolo aj vnútri kostola. Stopy murovanej cintorínovej ohrady sa nezistili. Je 



zrejmé, že cintorín bol ohradený drevenou ohradou. Tomu nasvedčujú zbytky spálených kolov na 

severozápadnom okraji zisteného rozsahu cintorína. Napokon nutnosť ohradenia vyplýva aj              

z polohy kostola a cintorína tesne pri sídliskových objektoch. 
 
 Sídliskové objekty bolo možné pozorovať v celom rozsahu odhumusovanej plochy. Pri 

prieskume sme však mohli zreteľnejšie zachytiť len dná, resp. spodné časti objektov zapustených 

hlbšie pod pôdnu úroveň terénu (kultúrne a zásobné jamy, resp. pece), kým obydlia, ktoré sa 
nachádzali zrejme najmä na najnižších častiach svahu, boli pri zemných prácach už úplne zničené.  
 
 Neďaleko západného okraja cintorína, na sprašovom podloží sa rysovalo päť pravidelných 

kruhových útvarov (O cca 100-120cm) s čiernou výplňou. Objekty stáli v jednom rade za sebou. 

Pretože v tomto prípade sa nejedná o pece a podľa pravidelného rozloženia ani o kultúrne jamy, 

možno sa domnievať, že ide o zásobné jamy. 
 
 Na svahu asi 10m nižšie od spomenutýyh čiernych kruhov, ukazovali sa pôdorysy ďalších 

štyroch pravidelných kruhov so silne prepálenými okrajmi. Ich priemer na úrovni zistenia bol 140-
170cm. Hlina prepálená do červena nasvedčuje tomu, že sa jedná o dná pecí, ktorých presnejšiu 

funkciu nebolo možné zistiť. Prepálená hlina obsahovala črepový materiál patriaci rámcove do 15. - 
16. storočia. Črepami boli vyložené steny týchto objektov, čím sa dosiahla zvýšená intenzita žiaru.  
 
 V blízkosti týchto objektov sme však zistili aj ďalšiu pec, ktorej funkciu nemožno presnejšie 

určiť. Znovu sa zachytilo len jej dno – kružnica o priemere 130 cm. Medzi zvyškami rozbitých stien 

a klenby (kusy do červena prepálenej hliny) ležali aj zlomky z ešte nevypálených nádob, 

naznačujúc tak, že v spomenutom prípade sa stretávame s pozostatkami hrnčiarskej pece. 

Konštrukciu prípadne ďalšie údaje technického rázu nebolo možné v tomto prípade sledovať. 
 
 Na svahu pod pecami sa rysovali zbytky nepravidelných kultúrnych jám s črepovým 

materiálom zo 14. - 15. stor. Pretože smerom k potoku sa už nestretáme so zvyškami výrobných 

objektov – pecí, domnievame sa, že práve v blízkosti potoka sa nachádzali vlastné obydlia,             
z bezpečnostných dôvodov oddelené od časti produkčných objektov. 
 
 Na neporušenej ploche severne od popisovaných objektov, na pomerne veľkom priestore 

možno evidovať hustý výskyt črepového materiálu, ktorý patrí do 13. - 15. /16. storočia. 

Zdôrazňujeme, že podľa zberového materiálu tu chýba glazúrovaná keramika. 
 
 Celkove možno zhrnúť, že na lokalite Belá – Kanászberek sa zistil stredoveký sídliskový 
komplex, v ktorom bolo možné v celku dobre sledovať priestorové rozloženie niektorých častí 

dediny. Na jej juhovýchodnej strane na pomerne vyvýšenom mieste stál kostol s cintorínom. 

Dispozícia kostola je zrejme gotická. Viaceré známe analógie, najmä z územia Maďarska 

naznačujú, že takéto kostoly vznikali v 1. polovici 15. storočia. Na nižšie položených miestach 

svahu sa nachádzala vlastná dedina, ktorá ako celok rozkladala sa severne až severozápadne od 

kostola s cintorínom, najmä v blízkosti menšieho potoka pretekajúceho kotlinou.   
  
 Zistená dedina podľa sprievodného archeologického materiálu existovala zhruba od 13. do 

15./16. stor. Pri hľadaní jej súvislosti treba vychádzať z toho, že išlo o pomerne vyspelú dedinu, 
ktorá disponovala svojim vlastným, aj keď ako sme videli pomerne neskoro vystavaným kostolom. 

Dá sa očakávať, vzhľadom na jej dlhé pretrvávanie do 15. -16. stor., že zanechal stopy svojej 

existencie v listinnom materiáli, najmä keď ide o územie bývalej Ostrihomskej župy, ktorá bola 

jednou z najvýznamnejších oblastí politického a cirkevného života uhorského štátu. 
 
 Blízka poloha zaniknutej dediny dnešnej obci Belá napovedá ich možnú súvislosť, ktorá sa 

stáva ešte nápadnejšou po konfrontácii zistenej situácie s písomnými prameňmi. Treba uviesť, že 



lepšie lokalizovaných stredovekých dedín spomínaných v tomto geografickom prostredí je Belá 

jedinou, ktorú môžeme brať na základe doterajších našich skúseností do tejto polohy.  
 
 Prvá zmienka o nej je z r. 1225, keď tu kanonici Ostrihomskej kapituly vlastnili tri polužia 

zeme. V neskorších listinách sa meno obce vyskytuje niekoľkokrát napr. v r. 1247, 1257, 1287, 

1294, 1367, 1434. Posledná zmienka o stredovekej Belej, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska 

sídliskového komplexu sa nachádza v urbároch z r. 1531 a 1532, kedy sa spomínajú prvý krát 
dokonca dve dediny tohto mena vedľa seba, z ktorých Belá patrila Valentovi z Belej, kým 

majiteľom dediny Bela Magna bol Ján Požarra. V nasledujúcich daňových súpisoch z r. 1549 a 
1553, ktoré už pochádzajú z doby po prvom veľkom vpáde Turkov na územie Ostrihomskej župy 

(1543) a odzrkadlujúc značný úbytok obyvateľstva, mená dvoch dedín už chýbajú. Meno dediny 

Belá sa potom objavuje až v roku 1732 ako pustatina, ktorá sa postupne rozrastá a dáva tak základ   
k dnešnej dedine tohto mena. Zánik stredovekých dedín Belá a Bela Magna môžeme klásť podľa 

všetkého medzi roky 1532 až 1549, najpravdepodobnejšie k roku 1543, keď turecké vojská dobyli 

Ostrihom a nemilosrdne pustošili územie župy, v dôsledku čoho došlo k značnému poklesu počtu 

obyvateľstva. 
 
 Zo stručne naznačených údajov vyplýva, že pri určení zistenej stredovekej dediny v polohe 

„Kanászberek“ prichádzajú do úvahy dve zrejme blízko položené dediny, ktoré zanikli v prvých 
fázach tureckých vojen, v 1. polovici 16. storočia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čo hovoria vykopávky 
 
 Územie Slovenska obýva človek bezmála pol milióna rokov. Aj územie, na ktorom sa 

rozprestierajú Zbehy, aj obce neznámeho mena. Občas pri stavbe železnice, ciest a budov, aj za 
pluhom odkryjú sa kosti pravekých obyvateľov a stopy ich života. Pod vrstvou hliny ako pri čítaní 

starej knihy objavujú archeológovia nástroje vyhotovené našimi predkami, zbrane, ktoré používali, 

zbytky stavieb, ktoré obývali, hroby do ktorých pochovávali svojich najmilších pred tisícami rokov. 

Niekde sú to stopy menšieho alebo väčšieho sídliska a jeho cintorína. Niekde len celkom ojedinelý 

osamelý hrob. 
 
 Tieto zemou zakryté prastaré hmotné dejiny hovoria a čakajú na odkrytie a „prečítanie“ až do 

doby, kedy v nich pokračujú prvé písomné správy. 
 
 Územie, na ktorom leží obec Zbehy je husto posiate takýmito hmotnými pamiatkami. Mnohé 

z nich už archeológovia preskúmali, vysvetlili a určili dobu, do ktorej ich zaraďujú s určitosťou, ale 
mnohé ešte kryje hmla domienok a dohadov. 
 
 Mierne úbočie, ktoré sa ťahá od majera Oder k Darmo majeru je posiate mnohými 

náleziskami. Niektoré z nich boli odkryté pri organizovaných prieskumoch, iné náhodne. Niektoré 
zabiehajú až do chotárov susedných Čakajoviec a Šarlužiek. 
 
 Jedno je isté : za desiatky storočí a tisícročí vymenili sa na tomto území stovky skupín ľudí a 

každá z nich svojou prácou pomohla vytvoriť dnešnú tvár Zbehov. 
 
 Z doby neskorého laténu (na rozhraní 1. stor. pred a po našom letopočte) bola nájdená zlatá 

minca (statér), napodobenina zlatého statéru Alexandra Veľkého. Publikoval a opísal J. Filip: 

Keltové 226, 236. 
 
 Z mladšej doby rímskej okolo 5. až 6. stor. nášho letopočtu v kostrovom hrobe bola nájdená 

dvojdielna doštičková spona s bronzovou retiazkou. Nález registroval J. Eisner, OP V.-VI., 1926-
17, 59. 
 
 16. 10. 1956 v obecnom hliníku v hone Príhon – to je cesta vedúca z od Holotky smerom na 
Darmo majer – boli bagrovaním odkryté obrysy 8 hrobov. V jednom hrobe boli bagrovaním 
prehádzané, nepravidelne uložené ľudské kosti. Bagrovaním bolo zničených asi 11 kostier. Medzi 

hrobami bola vzdialenosť asi 4 metre.   
 
 Hroby boli v spraši asi 180 cm hlboko. Orientované v smere SV – JZ. Steny hrobových jám 
boli kolmé, dno ploché. Šírka jamy 150 cm. Ide o väčšie pohrebisko. 
 Údajne sa našla nádoba, ktorá sa rozsypala. Aj pred 10 rokmi sa údajne našla bronzová 

náušnica, ktorá sa tiež rozsypala. 
 
 Na nález upozornil vtedajší predseda MNV František Piterka. Nález je registrovaný v AU 

SAV 5415/56, číslo nálezovej správy 633/56. 
 
 1. 4. 1960 odovzdal občan Štefan Lehocký Archeologickému ústavu SAV bronzovú sekierku, 

ktorú našiel v obecnom hliníku v chotári v hone Príhon, južne od obce Zbehy v kostrovom hrobe     

v hĺbke asi 200 cm. Pri obhliadke náleziska zistil pracovník AU SAV Rejholec, že nález sa 

nachádzal južne od obce Zbehy na ľavej strane obecného hliníka (to je poľná cesta na rozhraní obcí 

Lužianky a Zbehy k Darmo majeru) . Nálezy zlomkov ľudských kostí v hliníku nasvedčujú, že 

sekerka bola v kostrovom hrobe podľa Lehockého v hĺbke asi 200 cm. Nález je datovaný do doby 

bronzovej asi 188-700 rokov pred n.l.  



  
V decembri 1974 pri budovaní stanice Zbehy (dvor oder) bolo nájdené železné dláto, blízko neho 

druhé dláto. Oba nástroje sú vyhotovené rovnakým spôsobom ručným vykovaním. Pochádzajú asi 

zo starej dielne stolára alebo korytára. Datované sú do skorého stredoveku. 
 
 V roku 1967 odkryl výskum AU SAV v hone Za vinohradmi – Podlešneky – Potoky v areáli 
zaniknutej stredovekej osady Etei základy lode kostola s vnútornými rozmermi 7,40 x 5,80 m, ku 
ktorým sa na východnej strane pripájajú základy mierne štvorcového presbytéria v rozmeroch 2,40 

x 3,10 m. Okolo kostola – aj v jeho lodi – bol odkrytý cintorín s 53 hrobmi. Pochovávanie bolo 
etážovité až v 3 vrstvách. Množstvo úplne rozrušených hrobov, kostry uložené na chrbte, 

orientované v smere západ-východ. Ruky vedľa tela alebo skrížené na panve, alebo nad ňou.             

V detskom hrobe bola nájdená minca kráľovnej Márie alebo Žigmunda (rozpätie 1387 – 1437). 
Stredoveké črepy pochádzajú z osídlenia od 12. do 15. storočia, keď stopy osídlenia končia. 
 
 Pri úprave terénu železničnej stanice Dvor Oder – Zbehy bolo odkrytých niekoľko hrobov 

skrčencov. Nález je evidovaný v AU SAV pod číslom 694 / 70. Z jedného hrobu boli zachránené 
dve bronzové ihlice s veľkou guľovitou hlavicou a štyri bronzové závesky s reliéfnou obrubou a 

krížom. Nález patrí do bronzovej doby 1 800 – 700 rokov pred n.l. 
 
 Pri vykopávkach stredovekej dediny Etei z 15. storočia bola nájdená časť opaska 

vyrezávaného z kosti. Je publikovaná ako fotografia číslo 45 v knihe Dr. Alexandra Ruttkayho 

Stredoveké umelecké remeslo na strane 79.  
 
 Črepy zo 14. - 15. storočia publikoval V. Budinský Krička v Hist. Slovaca III. - IV. 1945-
1946, 267. 
 
 Matilda Filová vydatá Gregušová našla na Príhone dva hlinené hrnce s peniazmi. Strieborné 

mince rozchytali ľudia. Niekoľko kusov som zachránil medzi občanmi. Preskúmala ich Dr. 

Kolníková z AU SAV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výskum Dr. Ruttkayho v roku 1967 
 
 V areáli stredovekej osady v polohe so súčasným názvom Podlešneky – aj Potoky – aj Za 
vinohradmi (v spisoch konca minulého storočia). 
 
 Kostol sa nachádza na dominantnom mieste, vyvýšenom nad úzky úval ústiaci po niekoľkých 

kilometroch do údolia Radošinky. Pahorok pôvodne obtekali dva menšie potoky, ktoré sa pod ním 

spájali a ústili do Radošinky. Stopy zaniknutých vodných tokov sa pri podrobnom prieskume 

podarilo zistiť  - okrem toho sú zachytené aj na starších toposekciách. V súčasnosti stopy vodných 

tokov sú len vo forme drobného prameňa s lokálnym dosahom. 
 
 Obdĺžniková loď kostola má vnútorné rozmery 7,80 x 5,20 m, na východnej strane sa na ňu 

pripája kvadratické presbytérium o rozmeroch 2,40 x 3,10 m. Orientácia osi kostola je tradičná Z-V. 
Základy sú zapustené pod terajšou úrovňou do hĺbky 80 – 110 cm. Tvorili ich drobné vápencové 
lomné kamene, ktoré nie sú viazané maltou. Sú ukladané do nepravidelných ale veľmi výrazných 

riadkov, medzi ktorými sú 15 – 25 cm hrubé vrstvy ubitej hliny. 
 
 Nadzemnú časť tvorili vápencové lomové kamene spájané piesčitou maltou šedožltej farby. 

Medzi základmi a nadzemnou časťou bol sokel. Šírka zvyškov múrov je 125 – 140 cm. Na 
prechode lode a presbytéria sa zistili základy dvoch stĺpov z tehly súvisiacich s triumfálnym 

oblúkom. 
 
 Pri severnej strane ústili plytké základy stavané z lomových kameňov a fragmentov malých 

tehál. Predpokladáme, že sa tu jedná o základy kazateľnice pristavenej až počas dlhšej existencie 

kostola. Vchod do kostola treba predpokladať z južnej strany. 
 
 Z kostolného cintorína sa doteraz odkrylo 29 hrobov, najmä na južnej a východnej strane a vo 

vnútri kostola. Charakter cintorína je ako na iných podobných lokalitách. Etážovité pochovávanie 

(až v 3 radoch), veľké množstvo úplne rozrušených hrobov, uloženie kostier na chrbte, orientácia    

Z – V, ruky vedľa tela alebo skrížené na panve alebo nad ňou. Podľa všetkých znakov sa na tomto 

cintoríne pomerne skoro prestalo pochovávať. O tom svedčí aj nález mince kráľovnej Márii alebo 

Žigmunda (rozpätie 1382 – 1437) v detskom hrobe v zásype s výraznými stopami deštrukcie 

kostola (úlomky tehál, malta). Možno zaradiť niektoré drobné nálezy zo zásypu hrobov do 12. - 13. 
storočia. Hroby rešpektujú základy kostola. 
 
 Na základe doterajšieho výskumu považujeme odkrytú sakrálnu stavbu za románsky 
emporový kostolík, ktorý vznikol najneskôr v 13. stor. 
 
 Kostol zanikol najneskôr v 15. stor. Pozornosť zasluhujú mimoriadne silné stopy osídlenia so 

znakmi 12. - 15. stor. na svahoch pahorku smerom k zaniknutým potokom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P O L O H A  O B C E 
 
 Zbehy ležia na priesečníku 18,02´ poludníka východne od Greenowich ( = 35,42´ východne 

od Ferra  a 48,22´ severnej šírky). 
 
 Chotár Zbehov hraničí na východnej strane s Lužiankami, na kúsku sa dotýka chotára 

Drážoviec a pokračuje v susedstve Čakajoviec. Na severe je hranica zbežského chotára pri 

Perkovciach, na kúsku spolu so Šuriankami a chotárom obce Čab. 
 
 Na západe hraničí s Andačom a Alekšincami až na juh, kde sa dotýka chotára Lehoty. Stred 

obce leží 144 m nad hladinou mora, najvyššie miesta v západnej časti chotára dosahujú 239m nad 

morom.  
 
 Podľa stavu z r. 1871 (Stretistische Nachrveisunyem über das Nitraer /Komitet/) a štatistiky    

z r. 1900 chotár obce sa rozprestiera na ploche 1 660 ha, t.j. 2 886 katastrálnych jutár (v rôznych 
prameňoch sa uvádza výmera s rozdielom + - 2 až 3 kat. jutár), ktoré sú rozdelené na 3 292 parcelí. 
 
 V tom roku bol chotár Zbehov podľa kultúr rozdelený takto : 
 
        Katast. jutár     =     hektárov 
 lúky a pasienky      527  303 
 lesy       854  491 
 vinice         30    17 
 oráčiny       1422  618 
 neproduktívne        52    30 
        __________________________ 
         2885  1659 
 
 Od severozápadu cez čabský chotár priteká do chotára Zbehov potok Radošinka (Radošina, 

Radošinský potok). Je bohatý na vodu najmä v čase topenia snehu, lebo pramení severne od obce 

Radošina na horách pod Krahuľčími vrchmi a pri Ripňanoch a Merašiciach zbiera niekoľko 

nemenovaných menších potokov z východných výbežkov Považského Inovca. 
 
 Z druhej strany (ľavej) za Malými Ripňanmi priberá Hlavinku z vodami od Vozokán, 

Blatnice a Obdokoviec. 
 
 V chotári Zbehov z pravej strany vteká do Radošinky potok Andač od Kľačian, Rišňoviec a 

Alekšiniec a zľava Perkovský potok, od Blesoviec, Horných Štitár, Čermán, Výčapiek a Šurianok. 
   
 Potok Radošinka potom preteká chotárom Zbehov od severozápadu na juhovýchod. Obec leží 

na pravom brehu potoka, ktorý vteká asi jeden km od stredu obce do rieky Nitra, ktorá tvorí na 
krátkom úseku hranicu medzi Zbehami a Lužiankami (Šarlužkami). 
              
 Plytké brehy potoka Radošinka pretekajúceho chotárom od severozápadu na východ nestačili 

udržať občasný nával dažďových vôd, ktoré zbiera potok Radošina z zozsiahleho povodia asi 600 

štvorcových kilometrov od Kľačian, Lukáčoviec, Otrokoviec, Radošiny, Blatnice, Lipovníka, 

Krtoviec, Horných Štitár, Čermán, Perkoviec a odvádza ich poniže Zbehov na kraji chotára 

Lužianok do rieky Nitry. Rieka Nitra mávala plné koryto veľkého množstva vody, najmä v rokoch 

tuhej zimy, keď rieka zamrzla a po odmäku nahromodené ľady zadržovali jej odtok. Vysoký stav 

vody sa prelieval cez jej brehy od Výčap-Opatoviec, Jelšoviec, Čakajoviec cez zbežské lúky, 

Lužianky, Mlynárce, mesto Nitru a vytváral súvislú zaplavenú vodnú plochu až po Komjatice a 



ďalej na juh. Pritom sa od severu prietekajúce množstvo vody z rieky Nitry tlačilo aj do plytkého 

koryta Radošinky a rozlievala sa po lúkach Zbehov, obkľučujúc obec od juhu a východu. Voda sa 

rozlievala od Holotky do preliačiny medzi vyvýšenou hradskou až na niekoľko metrov od kostola. 
Od severovýchodu zateká rozliata voda až do humien a po hradskú, idúcu na Čakajovce, za 

hradskou až ku nižšie položeným obydliam v severozápadnej časti obce zvanej Domčeky. Jarné 

snehové vody sa od nepamäti zlievali po nižšie položených lúkach, vytvárali na nich bariny. Tie 
najmä v čase častejších alebo výdatnejších dažďov nevysychali. Rástla na nich len nekvalitná kyslá 

tráva, burina a šáchorie. Zvlášť mokrá bola časť chotára hraničiaca s Andačom a Čabom. 

Zememerač, ktorý mapoval v roku 1876 chotár Zbehov pomenoval  túto jeho barinatú časť na 

katastrálnej mape po maďarsky „ i g o v á n y “, to je po slovensky trasovisko.    
              
  Odtok vody rozliatej po lúkach zadržoval násyp železničnej trate na Topoľčany, v ktorom 

bol len jeden priepust, ktorým tiekol potok Radošina. V ceste odtoku vody stál aj násyp trate Zlaté 

Moravce. 
 
 V roku 1937 bola veľká povodeň, trvala od 3. do 30. marca. Násyp železničnej trate na 

Topoľčany bol podomletý, doprava bola narušená. Na trati do Zlatých Moraviec museli prekopať 

násyp v šírke 60 metrov, aby umožnili vode odtok. 
 
 Kapustnice, Hofferské pasienky, Gazdovské pasienky, Záhumenky, Bábató, susediace             
s Čakajovcami, Dolný kút pod Perkovským briežkom, Horné lúky a Zárybník v sesedstve Čabu, sú 
najnižšie položené močaristé časti chotára, ktoré neboli súce ani na pasienky, ani na lúky na 

dorábanie sena. So zlou akosťou sena mali Zbežania starosti nielen pre vlastnú lichvu, ale aj pre 

kone v obci ubytovaného vojska, lebo vojaci odmietali prijať pre kone podradné seno a donucovali 
Zbežanov, aby im obstarali dobré seno z iných obcí. 
 
 Zbežania sa domáhali u stoličnej vrchnosti, aby im tieto ťažkosti zohľadnila zmiernením 

daní. Roku 1766 notár obce spísal na stolicu po maďarsky ponížený prosbopis. (V štátnom archíve 

pod značkou XVII. 4929.) V slovenskom preklade je takýto : 
 
 Slávne a šľachetné stavy ! 
 
 Vašim excelenciám, veľkomožnostiam a milostiam by sme nechceli byť na obtiaž pre vodu, 

ktorá po najmenšom daždi zo všetkých strán v našej obci sa steká, stojí a hnije. Už sme 

niekoľkokrát prosili zaslúžilých údov stolice, aby prešetrili ako túto vodu, ktorá neodteká, hoci 

často po pás v nej stojác kopeme a čistíme jarky, ale bezvýsledne, lebo odtoku prekážajú chotáre 

susedných obcí. Následkom toho už takmer tri štvrtiny našich lúk, ktoré kosíme úplne spustli. Keď 

ku nim príde a je ubytované vojsko, sme veľmi tvrdo trápení pre zlé seno pre ich kone, ale aj naša 

lichva len – len že nezahynie hladom, lebo aj po menšom daždi nám burina spustoší jak lúky, tak aj 
ostatné pasienky a neostáva nám ani piať suchej zeme okrem lesov. Keď vo výnimočnej núdzi 

vyženieme lichvu na pašu do lesov, lichva spasie a poškodí mladinu a budúcu ťažbu dreva.   
          
 Vzhľadom na toto v hlbokej poníženosti opätovne prosíme pred milostivou tvárou vašich 

excelencií, veľkomožností a milostí, aby ste prešetrili prekážky odstránenia tejto našej núdze a 

potešili nás v našej opustenosti, aby sme boli schopní slúžiť jej výsosti našej milostivej, 

korunovanej kráľovnej, ako aj našej veľkomožnej vrchnosti a starať sa aj o vlastné biedne 

živobytie. Aby sme preukázali vďačnosť za prejavenú nám milosť, nezabudneme v každodenných 

modlitbách na Vaše excelencie a milostivé veľkomožnosti. Keď očakávame Vašu milostivú 

odpoveď, odporúčame sa do Vašej milosti ako siroty a vdova a ostávame za dlhý blažený život 

Vašich excelencií a veľkomožností sa modliaci biedni služobníci, zbežskí obyvatelia.  
 
 V druhej listine XVIII. 4553 z toho istého roku píšu : 



 
 Za šesť rokov sme niekoľkokrát prosili pre naše lúky, pasienky našej lichvy, ktoré sú hnilé od 

samej vody. Od našich lúk platíme veľké porcie, ako keby boli dobré, hoci sa zmenili na burinu a 

pre kone ubytovaných vojakov sme museli obstarať seno odinakiaľ. Naša lichva div že nepodochne 

od mnohého brodenia vo vode. Je nemožné, aby sme to ďalej vydržali, lebo sme od našej 

veľkomožnosti zaťažovaní čoraz väčšími ťarchami ... 
 
 Nyitvávarmegye monografiága z roku 1898 spomína niekoľko tisíc štvorcových siah 

močiarov medzi chotármi Ujlačku, Ašakerti a Zbehov. 
 
 Po opadnutí a odtoku vody bolo zaplavované územie ešte dlho močaristé, množili sa na ňom 

tisíce žiab, ktoré boli dobrou potravou bocianov. Na komíne farskej budovy okolo roku 1930 

hniezdil párik bocianov, vracali sa sem každoročne na jar a vychovali 2 – 3 mladé. Roku 1939 
koncom augusta sa strojili odletieť na zimovisko do teplých afrických krajín. Vtedy sa na rozlúčku 

pozletovali zo široka ďaleka a nad Zbehami ich krúžilo niekoľko sto, pozorovatelia odhadovali ich 

počet na poldruha tisíca. Dôkladne vyčistili celý chotár od žiab a užoviek. 
 
 Bociani mali posledné hniezdo na farskom komíne roku 1948. Vtedy sa už rieka Nitra 

nerozlievala, aj potok Radošina bol zregulovaný, močiare v chotári Zbehov boli odvodnené, prestali 

sa na nich množiť húfy žiab, bociani sa odsťahovali hniezdiť niekam inam, kde ešte mali dostatok 

žiab. 
 
 Usporiadanie vodných pomerov, vysušenie trvalých močiarov a odstránenie občasných 

záplav sa priaznivo odrazilo v zastavanom priestore obce na stave spodnej vody, ktorá predtým 
zapríčiňovala vlhkosť všetkých domov a dedín. Každý dom mal múry mokré do výšky najmenej pol 

metra.  
 
 Radošinský potok zapríčiňoval nielen škody, ale obec ho využívala aj vo svoj prospech.         

V západnej najviac močaristej časti chotára bol potok zachytený hlinenou hrádzou a vytváral 
rybník. Conseripcia (súpis) z roku 1725 hovorí, že rybačka (piscatio) nateraz nie je, v Radošinskom 

potoku sú len malé biele rybky. Ale sú tu zbytky hrádze rybníka a zdá sa, že by nebolo zlé obnoviť 

ho. 
 
 Ten istý súpis ďalej hovorí : Na potoku Radošina jeden mlyn patrí k prediálskej kúrii pána 

Gašpara Nagya. Kanonická vizitácia z roku 1731 uvádza medzi dôchodkami kostola, že z toho 

mlyna dostával kostol ročne tri florény. 
 
 Okrem toho obec mala poddanským právom na tom istom potoku ešte dva mlyny, z ktorých 
jeden, vybudovaný na hrádzi rybníka, je nateraz slávnou Stolicou odstavený, lebo keď dvíhal vodu, 

prelieval sa ponad hrádze na polia a zapríčiňoval škodu. Druhý mlyn, pre slabý tok vody 

zanedbávaný, bol zmenený na obecný pivovar. Z neho patrí panstvu ročne 30 rínskych florénov. 
 
 Jestvovanie mlyna potvrdzuje nepriamo zápis v matrike sobášených roku 1716, že bol 

sobášený vdovec Michal Blyska zo Šarlužiek s Máriou, vdovou po zbežskom mlynárovi.  
 
 Roku 1717 bol pokrstený syn Jána Zimanyika zbežského mlynára a Kataríny Vankovičovej. 

Kmotrom bol Štefan Hudcovič, zbežský pivovarník. 
 
 Roku 1709 bola pochovaná 28-ročná manželka Štefana, perkovského mlynára. Podľa toho 

teda bol mlyn aj na Perkovskom potoku. 
 
 Najstaršia pamiatka po mlyne – nepriamo po mlynárovi v Zbehoch je z roku 1430. Vtedy mal 



v Nitre mlyn Františkánsky kláštor. Jeho predstavený sa sťažuje pred Nitrianskou kapitulou, že mu 

neprávom zobral tento mlyn akýsi Štefan Ahai s manželkou Scholastikou. Ahai je prišelec zo 

Zbehov ( dictus hospes de Izbegh). 
 
 Podľa urbára hradného panstva z Topoľčian z roku 1570 je na potoku Radošina mlyn vo 

Veľkých Ripňanoch, v Malých Ripňanoch a v Behynciach. 
 
 Zo Zbehov chodili do mlyna v Čabe, kde bol mlynárom Lampert, do Jelšoviec k Bajzíkovi, 

do Nitry k Šuchalovi a do mlyna pod zárukou k Arejeskému. Menej do Ašakerti k Lányimu.  
 
 Spomenuté mlyny boli malé, zväčša s jedným, najviac dvomi kameňmi. Už pred prvou 

vojnou sa mlyny modernizovali, mlynské kamene nahradili valcové stolice. Pri odbočke 

topoľčianskej hradskej na Perkovce postavil jagersecký mlynár a majiteľ elektrárne Bajzík moderný 

výkonný mlyn s dennou kapacitou 150 metrických centov. Za mletie sa neplatilo peniazmi, ale tzv. 
mýto : mlynárovi patrili 2/12 zo zomletého obilia, to je asi 16 kilogramov z metrického centa. 
Neskôr, keď chodili mlieť do konkurenčných mlynov v Ripňanoch, Ujlaku, platilo sa za mletie 100 

kilogramov 7 - 8 kilogramov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E N Á 
 
Rodinné príbuzenstvo 
 
 Dvaja slobodní ľudia (muž a žena, mládenec – vdovec, dievka – žena), ktorí sa rozhodli 

uzavrieť manželstvo a osvedčili toto rozhodnutie pred štátnym  a pred cirkevným matrikárom, ktorí 

spolu žijú, správajú sa rovnakými spoločenskými pravidlami, a spoločnými majetkami uspokojujú 

svoje potreby a do ktorého odovzdávajú svoju prácu a jej výsledky tvoria rodinu. 
 
 Narodením nového člena – dieťaťa – doplňuje sa základná rodinná trojica. Dovtedy bezdetní 

manželia dostávajú meno otec a matka. Narodenie dieťaťa sa zapisuje do matriky štátnej a 

cirkevnej. Novorodeniatka nesú k zápisu do štátnej matriky a k slávnostnému zápisu do cirkevnej 

matriky krstní rodičia : krstný otec a krstná mať. 
 
 Medzi krstnými rodičmi a rodičmi dieťaťa vzniká príbuzenský pomer kmotrovcov. To je 
blízke príbuzenstvo, ktoré sa vyjadruje slovom aj funkciou až do dospelosti pri uzatváraní 

manželstva. 
 
 Keď sa syn ožení, jeho manželka stáva sa nevestou jeho rodičov, manželoví rodičia 

dostávajú meno svokor a svokra.  
 
 Rodičia manželky sú vo vzťahu k manželovi označovaní ako svokor – svokra. 
 
 Keď uzatvoria manželstvá deti z dvoch rodín, do rodinného vzťahu vstupujú aj rodičia oboch 

a ich vzťah je vyznačený názvom svat a svatka. 
 
 Otcov brat je strýko, matkiní bratia sú ujovia. Matkina alebo otcova sestra nesie meno teta, 
tetka. Strýkov, ujcov alebo tetin syn má meno bratanec – bratranec. Strýková alebo tetina dcéra 
je sesternica. Manželov (manželkin) brat (sestra) dostáva meno švagor – švagriná. 
 
 Po vydaji dcéry stal sa jej manžel zaťom jej rodičov. Deti tejto manželskej dvojice sú pre 
rodičov týchto manželov vnúčatá (vnúčence). Rodičia vnúčeniec sú voči deťom starí rodičia – 
starý otec a stará mama, alebo dedko a babka. 
 
 Svadbou sa zakladali nové rodiny, ktoré niesli a zachovávali meno otcovskej a dedovej 
otcovizne. Pribúdal a násobil sa počet príslušníkov nových rodín s rovnakým menom. Bolo ťažko 

ich rozlišovať. Pomohli si vyhľadávaním a pridrhovaním rozlišovacích prezývok. Napr. Fuskovci 

dostali k rodnému menu 9 prezývok. Dovičovičovci sa tak rozmnožili, že sa museli v rámci rodiny 
rozlišovať 12 prezývkami takto : 
 Balko   -  Cvanger 

 Berec  -   Matejov, Funtár 

 Boletoví -  Košíkoví 

 Čapek  -  Bosňák, Frutko 

 Čentéš  -  Dubcov, Jakub 

 Dovičovič -  Cigánikov, Jancov, Bahrov, Koťkov, Bahríkov, Kokoš,  

      Šurman, Richtároví, Konečný, Mičkov, Mičkes, Matis 

 Fuska  -  Brdár, Vochter, Zránik, Šebesta, Koza, Boletoví, Žochár,  

      Firgenc, Turek 



 Janči  -  Regnov, Mikulov, Ledéci 

 Klačman  -  Gremeň, Cupaj 

 Králik  -  Činčík, Okánko 

 Lauko  -  Lábadi 

 Mikula  -  Šalát 

 Miškolci -  Kajsan, Kakaj 

 Muran  -  Desatoví 

 Ondruš  -  Lajdák 

 Petrík   -  Trenčan 

 Sollár  -  Madaj 

 Stodola  -  Turček, Fertlo 

 Škorica  -  Jožko, Sakra, Kajsan 

  Štefanka -  Barackoví, Hruškár 

 Šunderlík -  Smolkoví 

 Varga  -  Mrváň, Patanko, Dusený, Rangel, Legoví 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T U R C I 
 
 Koncom 13. storočia vládli v Uhorsku králi, ktorí sa nestarali o krajinu. Ladislava IV. 

zavraždili veľmoži pre jeho ľachtikársky život. Keď vymrel v Uhorsku kráľovský rod Arpádovcov 

v roku 1301, takmer celého Slovenska sa zmocňuje Matúš Čák. Jeho vojská vypálili Nitru 2-krát a 
nemilosrdne drancovali aj jej okolie. V roku 1312 porazil Karol Robert Matúša Čáka pri 

Rozhanovciach. Dal sa usporiadať predovšetkým rozvrátené hospodárske pomery v krajine. Jeho 

syn Ľudovít Veľký vládol v rokoch 1342 – 1382 a pokračoval vo zvelaďovaní svojho kráľovstva. 

Za jeho vlády sa uplatňuje na území Slovenska pri stavbe kostolov a palácov gotický sloh, ktorý sa 
tu začal udomácňovať už v 13. storočí. V 14. storočí vznikajú veľkolepé gotické kostoly v mestách, 
ale aj malé, skromné dedinské kostoly sú dielom vynikajúcich staviteľov, poväčšine cudzincov. 

Malé dedinské kostolíky stavali domáci remeselníci, ktorí umne odpozorovali prvky gotického 
slohu. Kostol v Zbehoch bol postavený v gotickom slohu.   
 
 Po smrti Ľudovíta Veľkého zmätky a spory o trón využíva Žigmund Luxemburský a dáva sa 

korunovať za Uhorského kráľa. Bol aj kráľom českým. V Čechách v tom čase vystúpil Ján Hus, 

chcel reformovať cirkev aj štátnu moc. Žigmund mal účasť na jeho odsúdení a upálení. Husoví 
prívrženci nazývaní „Husiti, alebo boží bojovníci“, nenávideli Žigmunda, ako českého kráľa ho 

neuznávali, chceli sa mu pomstiť v Uhorsku. Od roku 1421 často prichádzali ich vojská na naše 

územie. V roku 1423 cez Skalicu a Trnavu prešli nížinami južného Slovenska, v roku 1428 

vyplienili Považie. V roku 1431 prenikajú až k Nitre, hrad nedobyli, ale mesto áno. Mnohé mestá a 

mestečká na okolí Nitry vypálili a vyrabovali. V roku 1432 prešli znova cez Skalicu a Trnavu až do 

Topoľčian, v ktorých mali posádku niekoľko rokov a odtiaľ podnikali lúpežné výpady, zakaždým 

viedli ich cesta cez Zbehy. S bohatou korisťou sa vracali domov, no o to biednejšie ostávali kraje, 

ktorými prešli. Vpády husitských vojsk prestali až v roku 1436, keď Česi uznali Žigmunda za 

svojho kráľa. Posledné zbytky husitských vojsk porazil vtedajší kráľ Matej Korvín pri Veľkých 

Kostolanoch, neďaleko Trnavy. 
 
 Kráľ Matej Korvín sa chcel zmocniť aj českej koruny (tam bol kráľ Juraj Poděbradský) a 

chcel sa stať aj nemeckým kráľom. Preto sa pustil do vojny s Jurajom. Po Jurajovej smrti bol 

českým kráľom poľský kráľ Vladislav Jagellovský. Toho Matej tiež neuznával. Uhorská šľachta 

nerada videla, že sa kráľ stará viac o pochybné rozšírenie svojej moci ako o Uhorsko, preto sa pod 
vedením ostrihomského arcibiskupa Vitáza sprisahala proti Matejovi. Vitáz povolal na uhorský trón 
poľského Kazimíra Jagellovského. Ten prišiel s 12 000 vojakmi. Medzi tým sa Matej pokonal           

s uhorskou šľachtou, preto Kazimír išiel len po Nitru. Dobyl ju a zanechal v nej poľskú posádku. 

Nie je ťažké predstaviť si čo vytrpelo okolie Nitry od 12 000 vojakov, ktorí ním prechádzali, za čas 

sa tu aj udržali ako posádka a bolo ich treba živiť. 
 
 Po Matejovej smrti (1490) sa uchádzali o uhorský trón až štyria kandidáti, lebo Matej nemal 
dediča. Napokon sa stal kráľom Vladislav. Jeho slabosť využívala uhorská šľachta, začala si voči 

poddaným privlastňovať aj také práva, ktoré doteraz nemala, zvyšovala neudržateľne povinnosti 

sedliakov. 
 
 V tom čase ohrozovali Európu Turci, nepriateľ azda horší, ako boli pred tromi storočiami 

Tatári : ostrihomský arcibiskup (teda zemepán Zbehov) vyhlásil v roku 1514 krížovú výpravu proti 

Turkom. Poddaní vstupovali vo veľkom počte do krížiackeho vojska a ťažko sa dá predpokladať, že 

by bolo v tomto vojsku málo Zbežanov, práve poddaných ostrihomského arcibiskupa, ktorý vojnu 

vyhlásil. 
  
 V roku 1526 vtrhlo vojsko do Uhorska. Uhorské vojsko na čele s kráľom Ľudovítom II.,         

s početnými biskupmi a šľachtou sa s ním stretlo pri Moháči. Turci zvíťazili, zahynulo veľa 

biskupov aj kráľ. Zase vznikali spory o uhorský trón. Chcel ho mať šľachtic Ján Zápoľský. Uhorský 



snem ho zvolil za kráľa a nitriansky biskup Podmanický ho korunoval. Ale o trón sa hlásil aj 

Habsburg Ferdinand, švagor pri Moháči zahynutého Ľudovíta II. Časť uhorskej šľachty ho zvolila 

za kráľa roku 1526. Uhorsko malo dvoch kráľov. Ferdinand porazil Zápoľského v bitke. Zápoľský 

ušiel do Poľska a požiadal v roku 1530 o pomoc proti Ferdinandovi tureckého sultána. Turkom to 
bolo vítané. Prišlo ich do Uhorska 25 000 a vrhli sa takmer výhradne na Nitriansku stolicu, ktorá 

bola verná Ferdinandovi. Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh o ich pustošení poslal správu 

Erazmovi Rotterdamskému. V nej spomína, že Turci zajali a odvliekli do otroctva 15 000 ľudí, 

ohromné množstvo pobili, lichvu odohnali, domy vykradli a vypálili. Olah rozpráva, že keď sa 

Thurzo Elek, zemepán Bojníc vracal po odchode Turkov na svoje panstvá, našiel na hradskej ceste 

500 detí, čiastočne rozsekaných, čiastočne smrteľne ranených tureckými šabľami. 55 ich ešte žilo, 

dal ich odviesť na dvoch vozoch do Šintavy na liečenie. Kto vie, ako doplatili Zbehy na túto 

návštevu ? 
 
 Prívrženci dvoch kráľov sa zúrivo bili na území Slovenska až do roku 1538, keď sa obaja 

králi dohodli na  podmienkach vzájomného mieru. Ale Zápoľský nedodržal podmienky 

dohovoreného pokoja a preto opätovne požiadal o pomoc Turkov. Prišli zase v roku 1540, dobyli 

Budín a opanovali stred Uhorska. Uhorsko sa rozpadlo, stred mali Turci, Sedmohradsko mal 
Zápoľského syn. Severná časť Uhorska – Slovensko, patrila kráľovi Ferdinandovi Habsburskému, 

ktorý v roku 1547 uzavrel s Turkami mier. 
 Svoju ťažkú poplatnú povinnosť opisuje nevoľný poddaný v smutnej pesničke takto : 
   Neni mizernejšie na svete stvorenie, 
   jak nevoľný sedliak v uherskej krajine. 
   Vo dne, v noci robí, nikdy pokoj nemá, 
   ani poctivosti u nikoho nemá. 
 
 Na vojnové časy bojov medzi Ferdinandom a Zápoľským (v polovici 16. storočia), potom 

najmä vojny s Turkami, doplácal predovšetkým poddaný ľud. V tejto dobe sa usadzovali na 

juhozápadnom Slovensku chorvátski roľníci, utekajúci pred Turkami. V Zbehoch sa objavuje meno 

D o v i č o v i č – chorvátskeho pôvodu. Zemepán ich vďačne prijímal a usadzoval na opustených 

usadlostiach. 
 
 Poldruha storočia boli Turci našimi susedami. A boli to susedia zlí. Bolo to obdobie 

nepretržitých lúpežných vpádov a vojen. Takmer neutíchlo rinčanie zbraní, zúfalý nárek žien a detí, 

nezmizol z obzoru dym z vypálených dedín a mestečiek. Desaťtisíce utýraných zajatcov odvliekli 
do tureckého otroctva. 
 
   Z Ostrihomu, ktorý sa stal sídlom tureckého sandžaku, podnikali Turci plienivé vpády na 

slovenskú stranu. Mnohé z týchto vpádov sa dotýkali Zbehov bezprostredne, znamenali vylúpenie, 
vydrancovanie a vypálenie Zbehov a odvlečenie veľkého počtu obyvateľstva a dobytka. To bolo     

v rokoch 1530, 1540, keď prišli Turci na žiadosť Zápoľského jemu na pomoc a opakovalo sa to       

v rokoch 1599, 1601 a 1605. 
 
 Iné turecké nájazdy sa netýkali Zbehov priamo, ale ich obišli a vyvolávali strach a hrôzu. 

Mnoho obyvateľov ušlo pred tureckým nebezpečenstvom a vydýchli si na krátko iba v občasných 

obdobiach ústupu Turkov.  
 
 Turecká moc sa rozširovala a upevňovala na území stredného Uhorska, ktoré susedilo na 

severe so zvyškom uhorského kráľovstva. Hranicu medzi kráľovským Uhorskom a obsadeným 

tureckým stredným Uhorskom tvorili pohraničné pevnosti. Ostrihom patril do tureckej oblasti, 

odkiaľ pred Turkami ušla správa arcibiskupstva a cirkevných majetkov do Trnavy. Zbehy patrili do 
severného Uhorska pod správu kráľa. Hranica v oblastiach okolo Zbehov išla na juh od 

Sládečkoviec, Čápora, Veľkého Zálužia, Rišňoviec, Cabaja, Ivánky pri Nitre, Veľkých Janíkoviec, 



Chrenovej, Hrnčiaroviec, Drážoviec, Dolných Štitár, Kolínian, Jelenca, Horných a Dolných 
Lefantoviec, Ladíc, Velčíc, smerom na tekovské osady okolo Ipľa. Zbehy ležali od tejto čiary na 

sever.  
 
 Turci nerešpektovali mierovú zmluvu s Ferdinandom z roku 1547 a obce a mestá, ležiace od 

hranice na sever prepadali, ozbíjali a vypálili. 
 
 Preto richtári väčšiny obcí zo severného Slovenska poddali sa dobrovoľne a zaviazali sa 

platiť dane Turkom, aby predchádzali ich lúpežným prepadom (bez toho, že by im odpadla daňová 

povinnosť voči kráľovi). To boli tzv. poplatné (poddané, podrobené) obce, ktoré potom žili              

s Turkami „v mieri“ a neboli Turkami prepadnuté a plienené. Väčšina dedín platila dane aj na dve 

strany – aj svojim kresťanským zemepánom, aj Turkom. Dediny, ktoré po niekoľkých miestnych 

porážkach Turkov prestali im platiť dane, Turci nečakane prepadli a vyplienili. 
 
 Zbehy boli tiež z vlastného rozhodnutia poplatné Turkom a platili na dve strany: do Trnavy 

pre kráľovskú časť Uhorska a do Nových Zámkov pre Turkov.   
 
 V šesťdesiatich rokoch 16. storočia begovia slovenských sandžakov rozdelených na menšie 

okresy – nahiyje – ovládali do 600 – 700 obcí a mestečiek na kráľovskom území, od ktorých 

inkasovali dane pre sultána. 
 
 Slovenský ľud na tomto území patril k bezprávnej kresťanskej „raji“. Platili sultánovi daň od 

hlavy – haradž – a svojim spahio množstvo peňažných dávok a naturálnych dávok, vyrubovaných 

na všetko možné aj nemožné. Dane od nich vyberal aj cisár aj sultán. 
 
 Turci, usadení v pevnostiach okolo hranice na tureckej strane vypisovali výhražné listiny 

slovenským mestečkám a dedinám, aby sa im vzdali. „Podrobte sa mocnému sultánovi …..... , lebo 

ak sa nepodrobíte, verte mi, že vás všetkých rábmi urobím a vašu dedinu okamžite vypálim a lichvu 

na poli postínam.“ A hlohoveckému richtárovi sa takto vyhrážali : „Vy psi, ktorých by bolo treba 
napichnúť na ražeň,....... čakáte, aby sme vás dali pochytať ?............prikázal som vám psom, aby ste 

mi za moju reštanciu doniesli súkno......, ale vy ste na môj rozkaz jednoducho zabudli. Preto vy psi 

doneste 10 kusov uhorského súkna, trubku z rohu na pušný prach a jedny rukavice.... ináč vás dám 

pochytať a vaše domy podpáliť. Vy hlohovskí richtári a mešťania, hlavatí psi, hodní na ražeň. 

Koľko listov išlo už k vám, aby ste nečakajúc ani dňa, ani hodiny zaplatili všetku daň. Akú máte 
príčinu, že tak nechcete urobiť ? Vy psi. Nemáte vôľu sa podrobiť ? Počujte teda môj prísny a 

posledný rozkaz : Ak milujete svoje životy a majetky, ženy a deti, zaplaťte čo ste povinní. Ak však 

neprídete ku mne a dnes alebo zajtra nezaplatíte, ja sám vás vyhľadám a odvlečiem vás 

kresťanských psov i od materinských pŕs, čo by ste ako nariekali, vy neposlušní psi.“ 
 
 Turci sa nielen vyhrážali, ale podľa vyhrážok aj konali, preto sa ohrozené slovenské obce 

radšej vzdali a podrobili sa tureckému daňovému poriadku. Podľa neho poddaní zaviazali sa 

sultánovi platiť : 
– štátnu domovú daň – džizje – 50 penzov za každú domácnosť (penz-peniz bola najmenšia minca 

a 100 penzov bol jeden florin – florint). 
– ďalej naturálne dávky : desiatok z úrody pestovaných plodín, mali sa vyberať po vymlátení – 

vyberal sa zo žita (pšenice), miešaného obilia (pšenica s jačmeňom), jačmeňa, hrachu, šošovice,  
ovocia, ľanu, konopí, muštu a z úľov. Desiatok sa udával v kajloch – jeden kajl vážil o niečo 

viac než 10 kg. 
 
V súpise sa uvádzala aj cena desiatku, lebo tureckí zemepáni vyberali často v peniazoch. Napr.1 

kajl pšenice stál 20 penzov, miešaného obilia desať penzov. 
Mušt sa uvádzal v pintách. Jedna pinta je asi 1,5 litra, ocenená na 5 penzov. Za úľ platil majiteľ 



ročne 4 akša, to je asi 8 penzov. Keď bolo úľov menej ako 10, platilo sa za každý 2 akše, alebo 4 

penze v čase zberania medu. 
Za ovcu alebo kozu 1 penzu.  
Dávka z pasienka a za stráženie polí – každá domácnosť dala zemepánovi, ktorému pasienky patrili 

ročne pol pinty pretopeného masla.  
Dávka z dreva a zo sena – poddaní boli povinní dodať zemepánovi z každej domácnosti ročne jednu 

fúru dreva a sena (na domácnosť 10 – 43 penzov ročne). 
Za ošípané staršie ako rok 4 penze, za zabíjačku jedna akša za kus. 
Dávky z neviest – za dievku 40 akšov, za vdovu 20 akšov pri ich vydaji. 
 
 Ak mal turek vlastné hospodárstvo, mal monopolné právo predávať víno z vlastnej vinice 70 

dní v roku. Vtedy zapečatili poddaným sudy, v tom čase nesmel nik predávať víno z vlastnej vinice. 
 
 Ak mal turek vlastné hospodárstvo, lúky, vinice a pod. bola rája povinnosť robotovať v roku 

3 dni (kosiť seno, voziť drevo, pracovať vo vinici). Miesto toho mohli dať fúru dreva a sena.  
 
 Ak prichytil hájnik zabehnutú lichvu na zasiatom poli, platil majiteľ pokutu 1 – 5 akší a 

dostal primeraný počet rán lieskovicou na zadok. 
 
 Hneď po dobytí Nových Zámkov Turkami, vykonali menovitý súpis daňou povinných 

poddaných a ich daňovej povinnosti. Súpis bol vypracovaný v Nových Zámkoch, k nemu sa musel 

dostaviť daňovník aj s ostatnými členmi rodiny. Súpis obsahoval mená daňou povinných osôb a 

podrobne vyčísluje daňovú povinnosť. Po súpise všetkých obyvateľov sa zaznačil súhrnný počet 

poplatníkov dane z hlavy (džizje) takto : 
 
Defter – i mufassal – i eyalet Uyvar z roku 1664 
 
Dedina Üzbeg patrí k Nitre. Sú v nej títo poddaní : 
 
 Bernád Gegrol 
   Jánoš – jeho syn 
 Varga Mihál 
 Dančo Pál 
 Šimonka Pál 
 Farkaš Miklo 
   Jánoš - jeho brat 
   Mihál – jeho syn  
 Szoke Matyáš 
 Veroš Jánoš 
 Veroš Andiráš 
 Šípoš Andiráš 
 Tót Mihál 
 druhý Tót Mihál 
 Budík Baláž 
 Šimonka Ištván 
 Mečár Tomáš 
   Jánoš – jeho syn 
 Bandor Andiráš (Bartoň) 
 Kováč Pál 
 Szabó Georg 
 Szabó Ferenc (Krnica) 
   Mihál – jeho syn 



 Ros (Rus) Jánoš 
 Badin Georg 
 Mesároš Andiráš 
   Mihál – jeho brat 
 Bako Pál 
 Ose (Ese?) Andiráš 
 Szabó Ištván 
 Szabó Mihál 
 Bakaji Jánoš (Mádeji?) 
   Bálint – jeho syn 
 Madi Jánoš 
 Lacko Mihál 
 Bíro Miklóš 
 Mesároš Jakab 
 Kokoda (Hokoda?) Ištván 
 Lava (Hlava?) Ištván 
 Kováč Andráš 
 Kováč Ištván 
 Pástor Andráš 
 Čobáň Andráš (pastier) 
 Abaj Jánoš 
 
 spolu 44 dospelých mužov 
 
Celková daňová povinnosť 
 domácnosti 35 po 50 penzov   1 750 penzov 
 desiatok z pšenice 190 keylov   3 800 penzov 
 desiatok z miešaného obilia 130 keylov 1 300 penzov 
 desiatok z muštu 242 pint   1 210 penzov 
 desiatok z úľov        225 penzov 
 za stráženie polí a pasienka      525 pentov 
 za drevo a seno        570 penzov 
 daň z ovcí          65 penzov 
 daň z ošípaných       170 penzov 
 _________________________________________________ 
 Spolu :                                                  9 620 penzov 
 
 Hon Világa leží vedľa dediny Izbeg, daň z desiatku 650 penzov. Neviem zistiť, čo je hon 

„Világa“. Bez neho daňová povinnosť Zbehov celkom 9 620 penzov. 
 Súpis je zaujímavý aj tým, že okrem 4-5 mien sa ku terajšku vymenili všetci obyvatelia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V O J S K O  
 
  
 Uhorský zákon určoval, že šľachtici sú povinní pri napadnutí krajiny zúčastniť sa obrany 

kráľovstva osobnou účasťou vo vojenských jednotkách alebo postavením bandúrií na svoje trovy. 

(Bandúria bola vojenská jednotka 50 – 200 mužov). 
 
 Táto povinnosť nestačila, preto bolo rozhodnuté pre každý prípad vydržiavať silnejšiu a 

riadnu armádu z tuzemcov aj z cudzozemcov. Služba vo vojsku bola ich zamestnaním, dostávali za 

ňu plat (žold). Podľa neho sa volali žoldnieri. Približne 1/3 tvorili nemeckí dôstojníci. 
 
 Keď sa pominulo nebezpečenstvo, proti ktorému bolo vojsko naverbované, kapitán vojsko 

vyplatil a rozpustil. Žoldnieri žili potom z výplaty a úspor, kým ich zasa niekto nenaverboval. 

Horšie bolo, keď žoldnierov nebolo dlhšiu dobu treba, lebo časy boli pokojné alebo kapitán nemal 

peniaze na ich výplatu. Napr. v roku 1627 Štefan Pálffy, generál hornej časti Uhorska nevládal 

vyplatiť svojich žoldnierov a títo sa dali na „zboj“ na svoju päsť. 
 
  Okolie Zbehov bolo pre zbojníkov veľmi vhodné. Priestranné lesy v chotári Šarlužiek, 

Lehoty, Zbehov, Alekšiniec, Andača, Lukáčoviec tvorili súvislú skrýšu, z ktorej sa robili výpravy 

do okolitých obcí a po nich sa dalo v lesoch dlho skrývať pred prenasledovateľmi.  
 
 V roku 1620 sústredili protizbojnícke vojsko do Zbehov, kde bola jeho prehliadka. 
 
 V roku 1622 organizovala stolica 50-členné vojsko proti zbojníkom. V roku 1626 zriadila 

stále protizbojnícke posádky v Kovarciach, Preseľanoch, Ripňanoch a Močenku. 
 
 V roku 1667 si už stolica sama nevedela rady so zbojníkmi, preto požiadala o jazdeckú 

pomoc susedné stolice a došlé vojsko ubytovala v Preseľanoch a Bošanoch. Pod vedením kapitána 

Ondreja Csabayho bolo protizbojnícke vojsko vyslané do Ašakerti, Lukáčoviec a Zbehov, kde bolo 

zvlášť veľa zbojníkov. 
 
  V roku 1715 zaviedol snem stálu armádu, ktorá bola ubytovaná v obciach. Kanonická 
vizitácia z roku 1750 uvádza, že Zbehy majú pre ubytovanie dôstojníkov 4 izby, 1 kuchyňu a 1 

komoru. V druhom dome 1 izbu, 1 kuchyňu, 1 komoru a 1 maštaľ. Stolica udržuje pre potreby 

vojska v Zbehoch dom pre veliteľa s dvomi izbami, kuchyňu, komoru a maštaľ, pre dôstojníka dve 

izby, kuchyňu, komoru, maštaľ a kočiareň. 
 
 Tieto budovy boli už staré, ošarpané a nevyhovujúce, preto si obec v roku 1776 požičala od 
kostola 70 rínskych zlatých na vybudovanie pre vojsko a pri tom aj na postavenie obecného domu. 
   
 Dôstojníci a velitelia boli ubytovaní dlhodobe aj s rodinami v týchto bytoch, radoví vojaci a 
poddôstojníci v gazdovských domoch. 
 
 Poddaní museli vojsku, ubytovanému v obci a aj vojsku prechádzajúcemu cez obec z posádky 
do posádky poskytovať stravu a pre kone obrok (ovos, seno). Vojakovi patrilo tzv. ovalis portiv 

týždenne, 5 fundov mäsa (asi 0,56 kg), 14 fundov chleba (približne 1,5 kg) posteľ, sviečky a drevo. 
Jazdcovi patrilo pre koňa týždenne poldruha merice ovsa (približne 62 litrov) a 10 fundov sena 

(equalis portiv). Za to mal poddaný ubytovateľ vojska dostať mesačne 1 toliar, ktorý stŕhali 

vojakovi zo žoldu. 
 
 Ubytovanie vojska bolo veľkým zaťažením pre poddaných, proti nemu sa bránili v rolu 1777 
sťažnosťou u stoličnej vrchnosti (u slúžneho). V zastúpení obce podali sťažnosť notár Adam Ivanih, 



richtár Ondrej Magdalík, prísažný Ján Dubitsek, Michal Szíkora, Ján Asztalos a Ondrej Szabó. 

Sťažovali sa takto : 
 Prv než bola v Zbehoch umiestnená posádka vojska, zvykli si sedliaci aj s celou rodinou ráno 

zanechať domy prázdne, zavreté a odišli pracovať na pole. Domov sa vracali až večer. Odkedy je tu 

podádka, keď na jedného sedliaka pripadnú bezmála dvaja vojaci, majiteľ domu alebo aj niektorí 

ďalší z domácich musí zostávať celý deň doma, lebo vojakom aj ich koňom treba doniesť vodu, 

vojakom obstarať mäso, múku, vajcia, soľ, maslo a podobné služby. Pripraviť oheň na varenie, 

strážiť dom. Nielen richtár ale aj ostatní domáci ustavične zamestnaní vojskom, nemôžu si robiť 

svoje roboty. 
 
 Sedliaci musia obstarať kapitánovi a jeho stráži kuchynské riady, postele, stoly, stoličky,        

s čím sú značné výdavky. Musia im poskytnúť aj maštale pre kone.  
 Nie sú to povinní robiť, ale niektorí sedliaci pozývajú vojakov na porozumenie, na obed, aby 

si udržali priateľské vzťahy, dobré vzťahy. 
 
 Sťažujú sa, že sedliaci, ktorí zvyknú na raňajky jedávať zapraženú polievku, idú po nej 

zjedení na roľu, iné už nevarili a vrátili sa domov až večer. Teraz sa musia kvôli vojakom, ktorí 

obedujú okolo poludnia, vrátiť domov, aby im založili oheň a dodali drevo.  
 
 Sťažujú sa na mnohé furmanky. Ustavične musia dať 5 aj viackrát vozy a záprah pre pánov 

dôstojníkov, podobne aj pre odvoz chorých alebo pre iné potreby. Napr. pre sprievod vozov, ktoré 
išli do Topoľčian pre krmu, pre kone. Z menovaných sedliakov Jozef Dubíček a Martin Deszet 

stratili následkom častých a namáhavých furmaniek každy po dvoch koňoch. 
 
 Vypovedajú, že odkedy majú Zbehy posádku vojska, už štyria sedliaci (Juraj Asytalos, Jozef 

Dubíček, Ondrej Doviczovics a Michal Hallo) opustili svoje usadlosti a piaty Martin Deseth, aj keď 

ešte obrába usadlosť, je už neschopný a nie je v stave plniť si poddanské povinnosti. Pôjde za 
želiara. 
 Biedny stav sedliakov pripisujú aj častým ohňom, ktoré vypukli v posledných dvoch rokoch, 

pri niektorých sedliaci vyhoreli dva aj tri krát. K tomu treba ešte pripočítať aj to, ako tohto roku tiež 

aj v predošlom roku bol chotár zbitý ľadovcom.  
 
  Zápisy vo farskej matrike dosvedčujú, že dôstojníci aj vojaci ubytovaní v Zbehoch snažili sa 

nadviazať s obyvateľstvom aj priateľské styky. V roku 1718 pani manželka nemeckého dôstojníka 

darovala zbežskému kostolu k soche Panny Márie čierne zrná na spôsob ruženca. 17. januára toho 

istého roku jeden nemecký vojak daroval zbežskému kostolu dvojdielnu prikrývku na oltár so 

strapcami. Desiateho marca 1728 je zapísaný pohreb vojaka (meno sa neuvádza) z regimentu 
Palffyovského. 23. januára 1729 bol pochovaný vojak Karol zo slávneho veliteľstva pluku pána 

Racinberga. 28. januára t.r. bol pochovaný vojak Jozef. 10. októbra 1731 bolo pokrstené dieťa 

Márie. Anna Jozefa a rodičov Wolfganga Glubera, Korpolora a Alžbety. Kmotrovia boli Štefan a 

Mária, vojaci. 14. decembra 1731 pochované bolo dieťa (syn) Korporála, ktorý je ubytovaný            

v Zbehoch. 
 
 Ak je obojstranná snaha vytvoriť medzi obcou a v nej ubytovanou posádkou priateľské 

vzťahy, nie vždy sa to darilo. Zbežskí mládenci neradi videli vojakov medzi sebou, napr. na 
tancovačkách.  
 
 Tak v r. 1812 tancovali v krčme tesár, mäsiarsky tovariš a niektorí remeselníci. Z nich najmä 

Jozef Doviczovicz a Ján Doviczovicz dávali sa do škriepky a zvady s viacerými sedliakmi. Do 

škriepky sa zamiešali vojaci. V krčme prítomný kadet cisárskeho pluku Vojtek sa domnieval, že 

sedliaci bili vojaka, preto on prvý udrel palicou sedliakov Jána Bodzana a Jána Duchoňa. Nebolo 

viac treba. K nim sa pridali dvaja Dovičovičovci, spoločne sa vrhli na kadeta, zvalili ho na zem a 



zbili ho. Tento sa vyslobodil z obkľúčenia sedliakov len útekom cez mosty smerom na Egerszegh. 

Sedliaci ho prenasledovali, ale Vojtek bol lepší bežec, nemohli ho dohoniť. Svojmu vojenskému 

druhovi pribehol na pomoc sluha plukovníka, vojak Kraus a kričal za Zbežanmi, aby kadeta nebili. 
Ale Ján Doviczovicz s ostatnými mládencami strhli vojaka Krausa na zem a ťažko ho zbili. Tento 

ležiac dobitý na zemi prosil o odpustenie, aby ho nebili. Prví dvaja sedliaci – Doviczoviczovci a Ján 
Duchoň a Ján Bodzan ho dobili päsťami a kameňmi tak, že bol ťažko ranený na ľavom oku a po 

roku ešte naň nevidel. 
 
 Plukovník I. légie pluku grófa Desforusa sa sťažoval na vojakov pred stoličnou vrchnosťou. 

Dňa 26. novembra 1813 boli predvedení pred stoličnú súdnu stolicu dvaja Doviczoviczovci, uznaní 
vinníkmi, mali byť potrestaní a colonelovi podaná správa. Nevedno ako sa tak stalo. Stoličné 

vrchnosti mali starosti nielen s najímaním žoldnierskych armád, ale aj s ich udržovaním. Roku 1695 

sa stoličné zhromaždenie v zápisnici sťažuje, že už niekoľko rokov sa stolica zapodieva len 

stravovaním, ubytovaním a premiestňovaním vojska, čo tvorí prevažnú náplň zápisníc stoličných 

zhromaždení. 
 
 Roku 1715 schválil snem zákon o zriadení stálej armády, v ktorej sa slúžilo 14 rokov. Jej 

doplňovanie a udržovanie sa dialo lapením a verbovaním. Snem určil pre celú krajinu počet 

nováčkov, ktorí mali byť v tom roku zaradení do vojska. Tento bol rozvrhnutý podľa stolíc a v nich 

na obce. Na Zbehy pripadlo ročne 5 až 10 nováčkov. Ich počet oznámila obci stoličná vrchnosť. 

Historik Acnády popisuje lapačku takto : 
„Slúžny určil deň, vlastne noc, keď mali byť nováčkovia obecným predstavenstvom predvedení 

pred obvodnú komisiu. V noci vrazili lapači do vopred označeného domu a vytrhli určenú obeť            

z náručia rodičov alebo manželky. Vznikol lomoz, krik, plač. Niekedy postihnutý kandidát kládol 

odpor, z čoho sa strhla krvavá bitka. Nakoniec ho však predsa zviazali a odvliekli. Iní medzitým 

hromadne poutekali. Vždy zlapali viac obetí ako bolo určené, lebo sa nevedelo koho pri prehliadke 
uznajú schopným. Medzi tým sa rodiny odvlečených usilovali všemožne aj za peniaze vyslobodiť 

svojich príslušníkov z vojenskej služby, ktorá trvala v mieri 14 rokov. 
 Roku 1830 bola lapačka nahradená verbovaním. 
 
 Inštrukcia o odvodoch regrútov z roku 1830 prikazuje, aby „Jeho jasnosti cisársko-kráľovskej 

oferovaní regrúti, neboli násilne lapaní, lebo sa to nezrovnáva s človečenstvom, ani s týmto pekným 

a vznešeným vojenským stavom“, ale boli určení žrebovaním (skrze ťahaní písaných lósov) pri 
zachovaní najväčšej spravodlivosti. 
 
 „Stoliční páni“ popíšu v každej osade na vojnu súcich chlapov od 17 do 40 roku a hneď im aj 

dajú vedieť, v ktorom čase a na ktoré miesto sa majú dostaviť pred „slávnu stoličnú deputáciu“ k 

ťahaniu písomných lósov. Aby zo súpisu nik nevystal a všetci popísaní sa dostavili ťahať lósy, za to 

sú povinní pod prísnou pokutou richtár, obecní úradníci a starší. 
 
 Do pripravenej truhličky vložia toľko písomných lósov, koľko je v osade chlapov 

popísaných. Ktorý chlap vytiahne lós bude komisiou hneď prehliadnutý a keď bude uznaný súcim, 

bude hneď odovzdaný vojenskému stavu, tak sa bude pokračovať, dokiaľ nebude splnený počet 

regrútov, ktorých musí obec do vojenského stavu odovzdať. 
 
 Najprv budú lósy ťahať slobodní mládenci, ak by ich nebolo dosť po nich ženatí chlapi deti 

majúci, ak by ani tých nebolo dosť, aj ženáči „deťmi obkľúčení“. Ak by boli vylosovaní a uznaní 

schopnými dvaja synovia jedného otca, pôjde za vojaka len jeden, druhý bude oslobodený. 
 
 Podľa krajinského zákona sú od regrutácii oslobodení gazdovia (hlavy rodín), jediní synovia 
alebo zaťovia, žiaci (vyšších škôl) a panskí (zemanskí) sluhovia. 
 



 Tým, ktorí boli vylosovaní a uznaní schopnými je dovolené miesto seba najať náhradníka, 

ovšem len takého, ktorý je losovaním od vojenskej služby oslobodený alebo nepodlieha losovaniu. 
 
 Podobne môžu za seba postaviť náhradníka židia, ale to môže byť len žid.  
 
 Každému odvedenému (odasentírovanému) regrútovi vyplatí obec dve zlatovky v striebre ako 

„rukovné“. 
 
 Verbovanie sa dialo na jarmokoch, keď si starší vojaci – verbovníci postavili stôl, popíjali pri 
muzike, tancovali „verbung“ a vábili medzi seba okolo stojacich prizerajúcich mládencov muzikou, 

pijatikou a ponúkaním na „závdavku“ v peniazoch. Verbovaní po podaní ruky plesnutím do dlane a 
prípitku už nemohol ustúpiť, ani keď skôr či neskôr vytriezvel zo svojho rozhodnutia. Verbovníci 

nedovolili ani jeho otcovi, aby im vytrhol z rúk zverbovaného syna. Ten sa už z jarmoku nevrátil 

domov. Musel vo vojsku odslúžiť 14 rokov. 
 
 Prečo sa verbovali mládenci za žoldnierov ? Niektorých vábil dobrodružný, veselý vojenský 

život. Iných zvádzala nádej na zárobok, najmä v čase vojny, lebo žoldnieri nedostávali len peniaze 

(žold) ale aj podiel z vojenskej koristi. Nebolo málo ani tých, ktorí doslova ušli k vojsku pred 

poddanskými ťarchami a povinnosťami, zanechajúc – opustiac svoju usadlosť. Roku 1725 bolo        

v Zbehoch 7 opustených usadlostí. 
 
 Pamiatka na zverbovanie sa zachovala dodnes vo „verbungu“, ktorý si dávajú starší chlapi a 
ženáči hrať pri muzike, pri ňom spievajú a tancujú.  
 
 „Chvála Bohu na nebi, 
 vyslúžil som pána. 
 Zajtra pôjdem do Levíc, 
 stanem za husára.“ 
 
 Zverbovaní alebo vylosovaní sa museli pripraviť na 14 ročnú službu vojenskú. Svoj hnuteľný 

majetok predali a výnos z predaja si uložili u obce. Od uložených peňazí im dávala obec úroky. 
 
 Zverbovaný vojak dostal každoročne dovolenku na 14 dní. Pravidelne ju využil na návštevu 

svojej obce a na prevzatie úrokov z peňazí, uložených u richtára. V richtárskych účtoch sú takéto 

zápisy : 
14.septembra 1840 prišiel bývalý sluha Jozefa Cigánika na dovolenku (Urlaub) za tri dni s 

ním boli trovy :   1 zl 15 kr 
  
 Richtár mu vyplatil úrok (interes) z uložených 20 zlatých na rok :       29 kr. 
 
 Pravdepodobne to bol sluha, ktorého si Cigánik najal za seba pri lósovaní. 
 Adamovi Smachovi, vyslúženému vojakovi prichádzajúcemu domov:   48kr. 
 
 V roku 1841 je v richtárskych účtoch zapísaný výdavok 2 zl 84 kr za pohreb zmrznutého 

žobravého vojaka. Často bol takýto koniec vyslúženého vojaka, ktorý si za roky služby odvykol 

robiť, naučil sa piť a potulovať sa po žobrote z dediny na dedinu, kým v tuhej zime niekde 

nezamrzol. 
 
 V roku 1842 zaplatila obec pohrebné trovy 1zl 12 kr za Adama Milácseka, dávneho „vojaka“ 

obce.  
 Zúbik, vojak obce, prišiel na dovolenku, 15 dní sa zabával v dedine. Obec mala výdavok        

s jeho stravovaním u richtára 3 zl 80 kr. Od obce dostal úroky z uložených peňazí 80 kr. 



 Druhý vojak obce meno Dubaj Jakub dostal úroky 12 zl. 
 
 Roku 1843 si uložili u obce peniaze za predaj majetku : 
 
   Štefan Balko   20 zl 
    
   Ján Lehocký   20 zl 
   
   Ondrej Šuhajnári  11 zl 
 
   Michal Fuska   16 zl 
 
   Matej Čentéš   20 zl 
 
   Pavol Menšík   20 zl 
 
 V tom istom roku dostal úroky za peniaze uložené u obce : 
 
  Ján Petrík za uložených 40 zl úroky  2 zl    24 kr 
 
 Jakub Dubaj     2 zl    24 kr 
 
 Jozef Zúbik     2 zl 57 kr 
 
 Okrem toho obec dala na 15 dní dovolenky Jánovi Petríkovi na stravu   3 zl    54 kr 
 a na pijatiku                          2 zl    48 kr. 
 
 Obec mala starosti a trovy s vojskom, ktoré prechádzalo v krajine z miesta na miesto. 
Richtárske účty z roku 1839 uvádzajú, že s vojskom, ktoré tadeto pochodovalo, najmä s jeho 

kapitánmi „boli“ trovy 54 kr. 
 
 V týchto časoch sú záznamy o „veľkomožnom“ vojsku, s ktorým bola útrata 54 grajciarov, 
najmä s kaprálmi a „kvartírmachri“ (ubytovateľmi). 
 

31.augusta vojakov prišlo veľa, z nich bolo 50 kaprálov, ktorí mali rozmanité požiadavky a 

robili krik. Aby prestali, boli s nimi trovy 2 zl 54 grajciarov. 
 
 Po nich prišli druhí vojaci, z ich kaprálmi a ubytovateľmi boli trovy 36 grajciarov. 
 
 V roku 1830 strovil richtár s kvartírmachrami jednu zlatku. „Za sviece funtov 26 cez rok do 

domu richtárskeho dal aj pre vojakov jak na prechode (Marsi) pre oficierske kone, tak pre 
„áreštantov“ do Wachercimri (do strážnice) čo vydal richtár funt po 12 grajciarov spolu 5 zlatých 

12 grajciarov. 
 
 Vidno, že richtár podplácal „veľkomožné“ vojsko pijatikou, aby upustili od rôznych 

požiadaviek. Roku 1868 bol zrušený systém lapačiek a verbovania a bol nahradený všeobecnou 

brannou povinnosťou. Potom sa slúžilo 3 roky, pri domobrane (honvédi) 2 roky, pri námorníctve 4 

roky.       
 
 Po „veľkej bitke 3 cisárov“, ktorá bola 2. decembra 1805 pri Slavkove na Morave, vracali sa 

domov porazené ruské armády pod priamym vedením maršála Kutuzova. Unavení vojaci, chorí a 

ranení, na koňoch aj peší. Kutuzov viedol porazené vojsko 8. decembra z Holíča, Senice, Jablonice, 



Šaštína, 12. decembra do Malženíc. 14. decembra prišiel cez Hlohovec do Rišňoviec a 15.  
decembra prišiel do Nitry. Teda prešiel Zbehami. Jeho vojsko ostalo v Nitre a po okolitých 

dedinách do 17. decembra, kedy odišiel ďalej cez Veľký Lapáš a Vráble. Zbehy videli a niekoľko 

dní aj ubytovali slávneho maršála a jeho armádu. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V O J N A  
 

28.júna 1914 bol atentátnikom zavraždený následník trónu. To bol začiatok vojny. 
  
 26.júla Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo čiastočnú mobilizáciu. Prví rukovali Michal Sollár, 

Michal Mikula, Uro Drechsler. 
 
 31.júla Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo všeobecnú mobilizáciu. 
 
 V noci 1. augusta bubnoval „polgár“ Ján Štefanka, aby ráno išiel každý záložný vojak na 

stanicu, odkiaľ ich odviezol vlak do Nitry. Ideme na „Srba“. 
 
 Koncom septembra brali kone a vozy k trénu aj s mladými pohonični. Ján Janči mal iba 16 

rokov, vzali ho so záprahom, aj slúžil ako dospelý. Majiteľ dostal za voz 400 korún, za pár koní       

4 000 korún. V roku 1915 stál pár koní na súkromnom trhu 12 000 korún. Zbežania išli kupovať 

kone až do Szákesfeherváru 25. februára 1915. Kúpili niekoľko párov, ale nemohli dostať  vagón na 

ich dopravu. Museli ich dohnať na nohách, ale v strachu, že budú nápadní a kone im zrekvírujú.  
 
 Hovädzina bola ešte pomerne lacná, pár volov stál len 500 korún. 
 
 V roku 1916 už bol veľmi citelný vojenský režim aj na potravinách. Z horniakov chodili 

kupovať obilie do „brocákov“ - do plecniakov. V tom roku začali rekvírovať obilie. Keď sa 

rozniesol chýr, že rekviračná komisia príde do Zbehov, nosili si ľudia obile uschovať do chotára. 

Cedulky na múky a chlieb vydával notár. Grüfeldka mala obchod na obecnej krčme. S lístkami na 

chlieb a na múku sa tam robili neprístojnosti. Miesto poukážok na bielu múku dávali čiernu.  
 

14.júla 1916 musel aj kostol splatiť svoju daň molochovi vojny, keď zrekvíroval na liatie 
kanónov zvony: veľký, menší a najmenší „cingáč“, ktorý zvolával žiakov do školy, zvonilo 

sa ním na pozdvihovanie a umierajúcemu posledný raz ako umieračik. 
 
 Ostal na mieste iba jeden stredne veľký zvon. 
 
 Vojnová mašinéria bola stále viac hladná a postupne zbierala aj menšie farebné kovy : 

mosadzné tĺky, kotlíky, mažiare a kľučky na dverách. 
 
 Na jar roku 1918 bola veľmi prísna rekvivácia obilia, brali aj to, čo predtým ponechali na 

kŕmenie ošípaných. Na prášku nechali 5 metrických centov jačmeňa, na hydinu nič. 
 
 Prezerali pajtu, plevy, Jančimu našli a zrekvírovali ukrytých, schovaných 9 vriec žita. 
 
 Cukru nebolo ani nerafinovaného žltého. Z cukrovej repy varili sladký sirup na osládzanie 

pokrmov. 
 
 Ženy narukovaných chlapov dostávali podporu. Richtár ju prevzal na bernom úrade a 
odovzdal notárovi, ktorý ju vyplácal. Okolo peňazí sa roboli machinácie, neboli zriedkavé kriky 

žien pred notárskym úradom a vyhrážky, že si chlapi urobia poriadok., keď sa vojna skončí a prídu 

domov.  
 
 Chýbajúcu pracovnú silu miesto narukovaných chlapov nahrádzali pridelovaním vojnových 
zajatcov. Za jedného zajatca musel gazda zložiť istotu kauciu 15 zlatých, ktorými ručil za 

prideleného zajatcu a zajatca platil denne dva šestáky (40 halierov) a poskytoval mu stravu. 
 



 Aitner mal 12 Rusov, Dillhoff 3 Rusov, Ján Fúska 1 Rusa, Ján Škorica 1 Rusa, Ján Šantavý 3 

Rusov, Ján Janči 1 Rumuna, Štefan Sollár 1 Černohorca, Diamant 1 Rusa. 
 
 Vo svetovej vojne padlo 47 občanov Zbehov. Nevedeli prečo a začo museli obetovať život . 
Celkom mladí aj starí. 
 
 Na pamiatku nech je tu ich menoslov s uvedením roku, v ktorom padli : 
 1914  - Pavel Štefanka  
    František Benďák 
    František Német 
    Martin Gašparík 
    Štefan Klačman 
    Štefan Štefanka 
    Michal Lauko 
    Michal Štefanka 
    Jozef Čentéš 
    Gejza Sorad 
    Jozef Králik 
    Michal Hallo 
    Štefan Čentéš 
 
 1915 - Jozef Magnus 
    Albert Ivan 
    Štefan Zelenák 
    Ján Balko 
    Jozef Sedlák 
    Štefan Čentéš 
    Jozef Fúska 
    Štefan Miškolci 
    Lukáč Škorica 
    Štefan Janči 
 
 1916  - Jozef Fúska 
    Štefan Olvecký 
    Štefan Štefanka 
    Mikuláš Bača 
    František Horka 
    Štefan Sklár 
 
 1917 - František Dovičovič 
    Štefan Fúska 
    Martin Greguš 
    Ján Lehocký 
    Jozef Sollár 
    Pavol Lauko 
    Jozef Škorica 
    Ján Horka 
    Matej Kollár 
 
 1918 - Ondrej Sucháň 
 
 Sú pochovaní na bojiskách roztrúsených po Európe. Len jeden z nich zomrel vo vojenskej 



nemocnici v Banskej Bystrici a príbuzní si ho previezli a pochovali na Zbežskom cintoríne, kde má 

takýto pomník :  
 
    Tu odpočíva v Kristu Pánu 
    Fuszka István 
    K.u.K. Feldartiterie 
    Schvere Hanbitz Nr. 5 
    zemr. Besztercebányi 
    1916 dec.31-ho žil 22 roky 
    Pokoj prachu jeho ! 
 
 V druhej svetovej vojne narukovali na rozkaz fašistickej vlády a na fronte padli :  
 
  1941 - Michal Kečkéš 
  1942  - Jozef Čentéš 
    Michal Varga 
    František Stodola 
  1943 - František Magát 
   1944 - Rudolf  Varga 
    Peter Stoklas 
    Augustín Bojda   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V O Ľ B Y 
 
 V roku 1887 boli voľby do Uhorského snemu.  
 Vo volebnom obvode, do ktorého patrili Zbehy, kandidoval Imrich Laskóczy za „szbadelon 

párt“ - liberálnu stranu, Dr. Augustín Lubovích za kresťanskú ľudovú stranu. 
 „Nyitramegyai koslony“, týždenník píše v 24 čísle zo dňa 12. 6. 1887, že „kortešačka“ 

vrcholí. Kandidáti cestujú po svojich obvodoch. Niekde ich vítajú kvetinami, niekde grobiánstvom, 
kde – tu kamením. Súdiac podľa doterajších udalostí, najzaujímavejšie voľby budú v Nitrianskej 

stolici, lebo opozícia, najmä antisemiti, tu dávajú najväčší priechod svojej slobode.“ 
 V Zbehoch boli tieto voľby ani nie tak „zaujímavé“ ako tragické. Vyžiadali si šesť životov. 

Nešlo pri tom o vyostrené názorové rozdiely na to, koho voliť. V Zbehoch sa nezrazila vládna 

strana  s opozíciou. Nakoľko možno po 80 rokoch posúdiť zo súčasných novinových článkov a 

stoličných zápisníc, krvi prelievanie zapríčinil všeobecný nepekný sprievodný zjav vtedajších 

volieb : „kertešačka s pijatikou“. Aj vládny kandidát, aj opozičný kandidát presviedča voličov skôr 

pijatikou ako vysvetľovaním svojho programu. Kčma, ktorá bola v neskoršom Schulczovom dome  

(po r. 1945 je v nej sídlo MNV), pili prívrženci vládneho kandidáta, v krčme na Holotke tí, ktorí sa 

oduševňovali za kandidáta opozičnej ľudovej strany. 
 Vyššie citovaný časopis „Nyitramegyai kozlony“, ktorý bol časopisom vládnym, snaží sa 

zvaliť vinu na podnapitú opozíciu, keď udalosti v Zbehoch opisuje takto : 
 „Imrich Laskóczy, poslanec liberálnej strany, vtiahol slávnostne do Zbehov na Sviatok 

Božieho Tela (9. júna 1887). Napriek tomu, že Lubovíchovi prívrženci, ktorých tam je väčšina, boli 

oduševnení nielen rečami svojich kňažských koretešov, ale aj inými účinnými prostriedkami, mohli 

odísť (Latkóczyovci) ticho a v poriadku. 
 Popoludní medzi 5 a 6 hodinou išiel notár zo Šarlužiek a na Holotke ležiacej mimo obce, 

blízko Lubovíchovskej krčmi bezmála zadlávil svojim kočom niekoľko detí, ktoré sa hrali v prachu 

na ceste. Lubovíchovi voliči sa vyrútili pred neho, dohadovali sa s ním, neposlúchli jeho výzvu, aby 

sa rozišli a vyhrážali sa mu. So svojim kočiarom sa prehnal davom a poslal do Nitry pre žandárov. 
 Žandári prišli okolo 10 hodiny. Podnapitý dav sa vzoprel výzve richtára a notára, aby sa 

rozišiel. Preto žandári vyprázdnili krčmu násilím. Dav bol pobúrený tým, že sa nesmú zabávať, kým 

prívrženci vládneho kandidáta sa zabávajú na notárskom dvore (ináč na dvore notárovho 

súkromného bytu). V zúrivosti zaútočili na notárov byt a hoci vchod bránili štyria žandári, vnikli do 

notárovho bytu, lámali, drúzgali a notár sa musel zachrániť útekom cez záhradu, lebo sa mu 

vyhrážali smrťou. Žandári márne vyzývali dav, aby sa rozišiel. Ľudia po nich hádzali kamením a 

chcejúc žandárov odzbrojiť, chytili jednému pušku. Následkom toho žandári jedného prepichli a 

opreli sa chrbtom o stenu a bránili sa bodákmi. Upozorňovali dav, že ak na nich neprestane útočiť 

budú strieľať.    
 Boli takí, ktorí kričali : 
„Žandári nesmú strieľať ostrými nábojmi, netreba sa báť ! Dav niekoľko sto ľudí sa potom ešte viac 

tlačil na žandárov, ktorí potom vystrelili 22 krát. Medzi výkrikmi ranených a zomierajúcich sa dav 
rozpŕchol. Traja boli mŕtvy na mieste, neskôr zomreli ešte traja ranení, okrem nich sú ešte ťažko 

ranení štyria, ale nie životu nebezpečne a jeden žandár, ktorého ranili kameňom na čele. 
Ešte tej noci prišlo do Zbehov 100 domobrancov (honvédov) pod vedením podplukovníka Nováka, 

s nimi prišiel podžupan a hlavný slúžny Janits, ale vtedy už bolo všetko tiché. Hneď sa začalo 

vyšetrovanie, 9 zadržali a dopravili do Nitry. 
Lubovích nebol ešte v Zbehoch, treba povedať na jeho chválu, že kdekoľvek sa zjaví, nepoburuje k 

nezákonnostiam, ale tým viac to robia jeho korteši. Veľmi poburujú vo važanskom, žabokretskom, 

považsko-novomestskom a hlohoveckom obvode, preto je do týchto miest odvelených 800 
domobrancov (honvédov), aby udržovali verejný poriadok. 
Toľko Nyiranagyci kostolony. 
 Riadne jesenné zasadnutie stolice bolo 10. októbra 1887. Spomenutý časopis Nyitranagyci 

kostolony v ňom referuje medzi inými toto :  
„Ľudovít Mérey prehovoril ako prvý. Obsah jeho reči : medzi právami, ktoré sú občanom 



zabezpečené je najdôležitejšie právo voliť poslancov. Preto treba zamedziť násilnosti proti tomuto 

právu. Údajne značná časť stoličného úradníctva za judášsky groš nielen prizerala neprístojnosti pri 

voľbách, ale pri nich pomáhala. Preto v nitrianskej stolici z 18 tisíc voličov volilo opozičné len 6 

tisíc. Potom nariekal nad vyliatou občianskou krvou a vyhlásil, že nepodá nijaký návrh, lebo to 

doteraz nepomohlo a teraz sedí na županskom predsedníckom stolci hlavný vinnník. - Odpovedal 
mu Gustav Tarnóczy : 
„Bohužiaľ v Zbehoch tiekla krv. Za to netreba viniť len tých, ktorí to bezprostredne zapríčinili, ale 

tých, ktorí huckajú ľud. Zdá sa, že to platí aj o tomto prípade.“ - Ondrej Fabriczius chce vedieť, kto 

vykomandoval žandárov. Župan vyhlasuje, že za to berie zodpovednosť na seba. Na základe 

úradného hlásenia, že sa treba obávať nepokojov a notárov život je ohrozený, pokladal si za 

povinnosť vyslať žandárov, ktorí potom pokračovali podľa svojich predpisov.“ 
 
 V zápisnici stoličného zasadnutia (Nitravárnegye tornányhatósági bizothságának 1887 éri 

október hó.és 11.-ik napjain tantott rendas kozgyutésélog felwett jégyzokonyo) čítame : 
 Správa hlavného župného notára : 
 „Myslelo sa, že voľby prejdú kľudne. V desiatich obvodoch aj prešli, len v Zbehoch sa stala 

udalosť so smutnými následkami. Aby oboznámil zasadnutie s udalosťou, opisuje ich podľa 

úradných správ : 
 
 Štefan Chyttil, žandársky strážmajster a veliteľ hliadky prišiel 9. júna t.r. večer o desiatej 

hodine so štvorčlennou hliadkou do Zbehov. Zastali na južnom kopci obce v krčme „Holotka“,         

v prítomnosti jedného člena obecného predstavenstva kázali krčmu zatvoriť a dav ľudí sa pohol 

smerom k obci. Cestou sa stretol s druhou skupinou ľudí, zhŕkli sa tak, že zatarasili verejnú cestu. 
Žandári sa vyhli zatarasenej ceste, ale cestou k obci zbadali, že niektorí z hlúčku ľudí na ceste hodili 

po nich kameňmi. 
 
 Príduc bližšie k obci počuli výhražný hluk, pred bytom notára stál početný dav ľudí.  
 
 Žandári sa ponáhľali zatvoriť krčmu v susedstve notárskeho bytu (neskorší Schulzov dom, 

potom MNV) a potom priši k notárskemu domu, kde nerozvážny dav už nielen vykrikoval, ale sa 

vyhrážal zabitím notárovi, richtárovi a tým, ktorí boli v dome. 
 
 Richtár obce a veliteľ žandárskej hliadky viackrát vyzvali zhŕknutý dav, aby sa rozišiel. Dav 

sa nielen nerozišiel, ale sa čoraz viac blížil k žandárom, odrazu vyskočili a chytili pušku žandára 

Jencsu. Keď to zbadal žandár Varga, pichol jedného z útočníkov bodákom, ten sa zapotácal a padol.  
 Začala sa bitka, lebo dav uvidiac pichnutého na zemi strašne pokrikujúc zaútočil na žandárov 

sprchou kamenia. Žandári vidiac ohrozených v notárskom dome a aj seba použili zbraň, následkom 

čoho traja zo zástupu zomreli na verejnom priestranstve, šiesti boli ranení, z nich traja ďalší 

následkom ťažkých zranení zomreli.  
 Len čo došla správa o udalosti, bolo zavedené vyšetrovanie a na ochranu narušeného pokoja a 

verejného poriadku vyslal podžupan do obce domobranu (honvédseg), ktorá odišla z obce až potom, 

keď sa obecné predstavenstvo zaručilo za udržanie poriadku a bezpečnosti. Koncom júla nastal       

v Zbehoch úplný pokoj a mimoriadne opatrenia boli odvolané. 
 
 Toľko úradná správa. 
 
 Na cintoríne v Zbehoch pribudlo šesť hrobov. Štyria z obetí sú pochovaní v spoločnom hrobe. 

Na ňom je železný kríž s liatinovou železnou tabuľkou. Na nej je takýto maďarský nápis : 
 Obete opozičnej strany pri poslaneckých voľbách 
    Hlavatý Jozef 
    Čapek Anton 
     Škorica František 



    Škorica Vendelín 
     + 
        9. júna 1887 
    Pokoj prachu ich ! 
 
 
 V roku 1933 žil v Zbehoch 72 ročný Albert Ružička. Bol priamym účastníkom krvavej voľby 

a z jeho rozprávania som spresnil niektoré údaje takto : 
 Prívrženci kandidátov na poslanectvo sa navonok rozlišovali perami za klobúkom. Vládna 
strana mala červené perá. Volali ich „praváci“, Kresťanská ľudová strana biele perá. To boli 

„ľaváci“. Mali aj bielu zástavu. Notár na bričke bezmála prešiel na Holotke šesť ročnú dcérku Jána 

Škoricu. Ten ju v poslednej chvíli strhol na bok. Bol už vyzlečený (vyslúžený ) husár. Skočil na 

bričku a udrel notára. Potom prišli žandári a udalosti sa vyvíjali ako ich opisujem vyššie. Albert 

Ružička sa dobre pamätá ako ich – ľavákov, vyháňali z krčmy na Holotke. Dostal aj on pažbou 

pušky po krížoch. 
 
 V tom čase bol obecným kováčom … Klich. Mal tovariša Vincenta, ktorý ospieval krvavý 

„iljen“ v pesničke, ktorú sám zložil. (Iljen po maďarsky znamená „nech žije“). Tak volali voliči na 

slávu svojich kandidátov. Nech žije – Iljen ! Podľa toho nazývali aj voľby „Iljen“. 
Tomáš Ružička mi pesničku zaspieval takto : 
 
 Čo sa stalo nové v Nitrianskej stolici 
 a to bolo v Zbehách uprostred ulici. 
 Prenešťastný smutný, strašný iljen nastal, 
 ten zbežský notáruš pre žandárov poslal. 
 Keď žandári prišli, do Holotky vejšli, 
 neščasných lavákov vyháňať sa dali. 
 Keď ich vyháňali, s kolbami zvážali. 
 Icte spať, icte spať, neščasní Zbežani. 
 Tak ich oni až pred notáruša hnali, 
 kerí si spívali, kerí tancuvali. 
 Kerí si spívali, kerí tancuvali, 
 neščasní žandári do streľby sa dali. 
 Keď ich postrílali, na útek sa dali, 
 až do Čakajovéc, pánu richtárovi. 
 Pán richtár sa pýta, jaká je novina, 
 keď ve Zbehách stála preveliká streľba. 
 Pán richtár Gyilányi, dajú nám nocľahy, 
 budeme rozprávať, čo sa stalo s nami. 
 V Zbehách na ulici hrozný iljen nastal, 
 pán notár a richtár strílať nám rozkázal. 
 Začali sme strílať do nevinných ľudí, 
 len sa z nich krv lála na obidve strany. 
 Čo sa tam čul deje o tom nič nevíme, 
 až zajtra keď svitne, šecko sa dozvíme. 
 Tento Zbežský notár, pre honvédov prelát, 
 na pátek na ráno, celý eng  ich dostal. 
 Honvídi hovorá pánu richtárovi : 
 Pán richtár, pán richtár, pojdu oni s nami. 
 Pán richtár, pán richtár, pojdu oni s nami,  
 pojdeme pozírať, kerých postrílali. 
 Hlavetího prvý a dvaja Škoricoví 



 a ten Čápkov Antal už vystretý leží. 
 
 Pesnička mala podľa všetkého veľký ohlas a oživovala pamiatku krvavej udalosti. To nebolo                             

úradom príjemné, preto jej autora, Klinovho tovariša zatvorili v Nitre na stolično dome. Svoje 

osudy ospieval tovariš v novej pesničke takto : (spieval mi ju tiež Albert Ružička) 
 Kamárati moji, počúvajte málo,  
 budem vám vyprávať, čo sa ze mnu stalo. 
 Za jednu pesničku zavretý som ja bov. 
 Do Nitry som prišov pánu Janičovi, 
 núter ma volajú, tu si žaluvaný. 
 Tu si žaluvaný, ty mamlas, grobian, 
 že s mládenci v Zbehách pesničku si spíval. 
 U Klina, u majstra, pesničku si zmyslev, 
 potom po dedine mládencov ju učev. 
 Ty mamlas, grobian, ja sa ti podívam, 
 za tvoje huncúctvo do áreštu ťa dám. 
 Keď som tam už prišov, odkál som zrodený, 
 písmo som odezdav pánu richtárovi. 
 Pán richtár ho číta, pritom s hlavu kýva, 
 a potom odrazu na mňa sa podíva. 
 Ty mamlas, grobian, kde si sa ty túlav, 
 my sme ťa  hľadali, asentíru si zmeškav. 
 Ten galanský richtár, písmo mi napísav, 
 a mňa z jedným chlapom do áreštu poslav.  
 Keď som tam už prišov po tú pravú bránu, 
 vyšev kasteláni z jeho peknú ženu. 
 Na stoličnom dome v árešte som bývav, 
 každý deň pšenovú polévku som jedáv. 
 Pšenovú polévku a k tomu funt chleba, 
 už som dobre vedev, že je se mnú beda. 
 Dobre mi povedav tento šenkár zbežský, 
 že ma tu hladali žandári nitranskí. 
 Ja som nepočúvav šenkárové slová, 
 letev do Šarlúh jako slepá sova. 
 Prišov do Šarlúh k tomu šenkárovi, 
 sadov si za štok, žandári medzi dverami. 
 Ale som ťa Vincko, ale som ťa dostav, 
 ale som ťa dostav, čo si sa nenazdav. 
 Keď ma už dovédli pred ten stoličný dom, 
 Bože môj, Bože môj, nigdy som nebov v ňom. 
 Ten náš cisár mladý, to je človek dobrý, 
 azda sa zmiluje nad mojima deťmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R I C H T Á R 
 
 Už v dávnych dobách vzniku obce si obyvateľstvo vyberalo slobodne s pomedzi seba 

richtára, ktorého uznávali za hlavu obce. Dobrovoľne sa podrobovali jeho riadeniu pri organizovaní 

obce a jeho rozsudkom v menších sporoch. Väčšie spory rozhodoval zemepán. 
 
 Richtár zastupoval obec a hovoril a konal v jej mene voči vrchnosti. Opatroval obecnú pečať 

a obecnú truhlicu, v ktorej uchovával dôležité písomnosti obce. 
 
 V XIV. a XV. storočí sa obyvateľstvo už výrazne delí na dvoje, na uprednostňovanú, 

nepracujúcu vládnu šľachtu a vrchnosti a na pracujúcich, s celým radom povinností podliehajúcich 

poddaným. 
 
 Vládnuca šľachta si postupne privlastňovala právo miešať sa do voľby richtára a obmedzovať 

právo poddaných a tak postupne sa richtár stal v prvom rade zabezpečovateľom plnenia 

poddanských povinností a ochrancom zemepanských záujmov medzi podddanými. 
 
 V tereziánskom urbári sú vymenované povinnosti richtára voči štátu aj voči zemepánovi, ale 

niet tam ani slova o povinnostiach richtára voči spolupoddaným, najmä tam niet zmienky o 
obhajovaní a chránení záujmov voči zemepánovi. 
 
 Richtára síce volila celá obec, všetci občania, sedliaci, želiari a podželiari prostou väčšinou 

hlasov, ale podľa tereziánskeho urbára len spomedzi troch kandidátov, ktorých určil zemepán. 
Pochopiteľne si zemepán vybral takých, o ktorých bol presvedčený, že budú chrániť jeho záujmy. 

Pri voľbe richtára mohol byť prítomný zemepán alebo jeho zástupca. 
 
 Najstaršia písomná zmienka o tom, kto zastával úrad richtára je z roku 1712, kedy bol 

richtárom Ján Valko. Richtári boli volení na rok a menili sa takto : 
 
   1727   Ján Valko 
   1769  Ján Lehocký 
   1770   Tomáš Lehocký 
   1777  Ondrej Magdalík 
   1780  Tomáš Lehocký 
   1785  Michal Beness 
   1796  Ján Varga 
 
1828   Jozef Fuska    1844  Ján Škorica 
1829   Imrich Varga    1845  Štefan Balko 
1830   Jozef Fuska    1848  Ján Škorica 
1832   Štefan Miškolci   1849  Ján Škorica 
1833   Štefan Miškolci   1852  Ján Škorica 
1834   Michal Szennyes   1855  Ondrej Schmidmajer 
1835   Michal Fuska    1856  Ján Fuska 
1836   Michal Fuska    1860  Ján Škorica 
1838   Gašpar Varga    1860   Peter Nagy 
1839   Gašpar Varga    1887  Pavel Lauko 
1840   Ján Škorica    1890  Jozef Dovicsovics 
1841   Ján Škorica    1892  Jozef Dovicsovics 
1842   Ján Škorica    1893  Jozef Dovicsovics 
 
 



   1904    Jozef Dovičovič 
   1909  František Dillhoff 
   1910  Jozef Dovičovič 
   1924  Ján Janči 
   1928  Ján Janči 
   1933  Štefan Škorica 
   1942  Michal Ölvecký 
   1945  Jozef Solčanský 
 
 
 Richtár je na latinských listinách uvádzaný ako judex – sudca. Súčasne s richtárom volili aj 

ďalších predstavených obce. V písomnostiach sú spomínaní ako „törvenybísó (koženíci), niekedy 

ako „eskütt“ (prísažný), inokedy ako „hadnagy“. Na dôležitých listinách (napr. na listine z r. 1796 o 

predaji časti chotára) je okrem richtára podpísaných ešte aj osem členov obecného zastupiteľstva. 

Vrátane richtára všetci podpísali listinu krížikom, lebo ani jeden z nich nevedel písať. Neznalosť 

písma u predstavených obce nahradil obcou volený notár, ktorý viedol richtárové záznamy o 
peňažných príjmoch a výdavkoch a spisoval listiny. Na latinských písomnostiach sa uvádza             

s doložkou : „per me notarium boci“ čo je po slovensky „predo mnou pisárom obce, rozumej“, bolo 

napísané alebo podpísané. V 17., 18. a čiastočne aj v 19. storočí úrad obecného notára vykonával 

učiteľ. Podrobnejšie o tom viď v stati o škole. 
 Richtárová funkcia trvala rok a začínal 1. novembra. Keď richtár nevykonával svoj úrad 

podľa záujmov zemepána, mohol ho zemepán aj pred ukončením funkčného obdobia nahradiť 

druhým, lebo bolo treba násť nejaké previnienie, ktorým sa odvolanie richtára potvrdilo.  
 V písomných pamiatkach nie je stopy, že by bola vrchnosť odvolala richtára pred uplynutím 

jeho volebného obdobia, bola teda zrejme spokojná, ako richtár plnil svoje povinnosti. 
 
 Medzi richtárové povinnosti patrilo aj udržovať verejný poriadok najmä v 18. storočí, keď sa 

rozmnožili tlupy potulných vojakov a zbojníkov. 
 Zákon určoval, že šľachtici v prípade ohrozenia krajiny nepriateľom sú povinní osobne 

nastúpiť do zbrane a pod svojou zástavou zhromaždiť približne v sile roty zo svojich poddaných 

skupinu bojovníkov – bandérium. 
 
 Táto povinnosť šľachty sa ukázala nedostatočná, nestačila na obranu zeme, preto bolo 

rozhodnuté vydržiavať silnejšiu a riadnu armádu žoldnierov. To boli tuzemci aj cudzozemci, ktorí 
sa naverbovali do služby za peňažnú odmenu – žold. 
 
 Prečo sa verbovali domáci poddaní za žoldnierov ? Niektorých vábil dobrodružný, veselý, 

vojenský život. Iných zvádzala nádej na zárobok, žoldnieri nedostávali od svojho veliteľa len 

peniaze, ale aj podiel z vojenskej koristi. Nebolo málo takých, ktorí ušli k vojsku pred poddanskými 

ťarchami a povinnosťami a zanechali svoju usadlosť opustenú. Napr. v r. 1725 je v Zbehoch sedem 

opustených usadlostí.  
 Keď sa pominulo nebezpečenstvo, proti ktorému boli žoldnieri naverbovaní, kapitán vojsko 

vyplatil a rozpustil. Žoldnieri pritom žili z výplaty a z úspor, kým ich zase niekto nezverboval. 

Horšie im bolo, keď žoldnierov dlhšiu dobu nikto nezverboval, lebo pomery boli pokojné, alebo 
keď kapitán nemal peniaze na výplatu rozpustených žoldnierov. Napr. r. 1627 generál hornej časti 

Uhorska Štefan Pálffy nevládal svojich žoldnierov vyplatiť a títo sa dali „na zboj“ na svoju päsť.     

V menších skupinách navštevovali dediny, panské kaštiele, aj poddanské chalupy, brali peniaze, 

šatstvo aj potraviny, zabili ovcu alebo jalovicu. Na cestách zastavovali povozy kupcov, obrali ich o 

tovar aj peniaze. Nikto nedal svoje dobrovoľne, bez odporu, vtedy sa zbojníci nezľakli ani krvi. 

  
 
 Okolie Zbehov bolo pre zbojníkov veľmi vhodné. Priestranné lesy v chotári Šarlužiek, 



Lehoty, Zbehov, Alekšiniec, Andača tvorili súvislú skrýšu, z ktorej sa ľahko robili vpády do 

okolitých obcí a po nich sa dalo v lesoch dlho skrývať pred prenasledovateľmi. Tadeto prechádzala 
jedna cesta smerom na Topoľčany, Prievidzu, Oravu až do Poľska, druhá cez Alekšince, Hlohovec 

Považím na sever. Na hlohoveckej ceste bola uprostred hájov krčma („šenk“), kde pocestní kupci 

odpočívali, nocovali a menili kone. Tu bolo výhodné prostredie, aby ich zbojníci ozbíjali a keď sa 

veľmi bránili aj pozabíjali. Veľa krvi videla táto krčma, odtiaľ aj jej meno „Krvavé šenky“. Krčma 

časom zanikla. Dnes už zachováva jej pamiatku starý názov a niekoľko budov vedľa hradskej, z 

ktorých vznikol majer.  
 Stoličná vrchnosť sa zapodievala vzmáhajúcim sa zbojstvom a na ochranu pred ním urobila 

viaceré opatrenia. V roku 1615 rozdelila celú stolicu na 15 konturnií, či zápisov. Na čele každého 

konturnia bol zvolený kapitán, šľachtic. Len sa čo richtár obce dozvedel, že na blízku sú zbojníci, 

bol povinný hneď vyrozumieť kapitána konturnia (zápisu). Na kapitánov príkaz každý dospelý muž 

z dediny dobre ozbrojený bol povinný dostaviť sa (po maďarsky „felkelni“ = povstať) a pod 

vedením kapitána prenasledovať zbojníkov. Ak by obec odoprela účasť na prenasledovaní, zaplatila 

prvý raz 40, druhý raz 80 zlatých. Tretí raz mal byť richtár obce napichnutý na kôl. Aby si richtár 

obce dobre rozmyslel a nechránil zbojníkov, nariadila stolica v každej obci už vopred postaviť na 

námestí pred obecným domom silný kôl, dobre nastrúhaný s určením napichnúť naň neposlušného 

richtára. Ani obec nebola postihnutá touto pokutou, ani richtár nebol potrestaný napichnutím na kôl, 
čo sa rovnalo smrti, lebo niet pamiatky, že by si neboli plnili povinnosti proti zbojníkom. 
 
 Napriek tomu, že zbojnícky svet trval vyše 100 rokov. V roku 1612 organizovala stolica 

vojsko proti zbojníkom a na jeho vydržiavanie určila daň : 20 denárov, mlyny podľa veľkosti rieky 

od kameňa 50 – 25 denárov. Plodom pomerov bol vzrast počtu zbojníkov, vzkriesenie zbojníckeho 

sveta, čo sa mohlo stať len so sympatiami a tajnou podporou podddaných. Tak ako kedysi chudobní 

otvárali náruč pre skrývajúcich sa kurucov, podobne prijímali a ukrývali teraz zbojníkov. 
 
 V roku 1626 zriadila stolica stále protizbojnícke posádky v Kovarciach, Ripňanoch a 

Močenku. V roku 1667 žiadala stolica pomoc proti zbojníkom od stolici Tekovskej, Trenčianskej a 

Prešporskej. Došlú pomoc ubytovali v Preseľanoch a Bošanoch. Pod vedením kapitána Andreja 
Csabayho vyslala ich stolica proti zbojníkom do chotára Ašenkerti, Zbehov a Lukáčoviec, lebo v 

tunajších lesoch sa skrývalo zvlášť veľa zbojníkov.  
 
 V roku 1695 a 1738 znova vyslala stoličná vrchnosť vojsko proti potulným vojakom a 

zbojníkom, ktorí sa vo veľkom počte túlali po Nitrianskej stolici. Šľachta, zemania, kňazi, 

mešťania, panskí úradníci a všetci, ktorí mali aký – taký majetok alebo moc, dožadovali sa 

skoncovať so zbojníkmi.    
 
 Podľa príkazov stoličnej vrchnosti richtár zabezpečoval vojenské alebo stoličné prípravy. 

Staral sa o ubytovanie prechádzajúceho alebo usadeného vojska. 
 Zabezpečoval z obce prepravné sily na opravy a udržovanie mostov a ciest. 
 Obhospodaroval prenájom obecných pozemkov, lúk a krčmy. Zabezpečoval, aby poddaní 

plnili svoje povinnosti voči panstvu a pomáhal pri ich exekúcii. 
 Najímal hlásnika, bubeníka a pastierov. Staral sa, aby sa v obci usadili remeselníci na 
uspokojovanie potreby poddaných (mäsiar, pekár, obuvník, čižmár a krajčír). 
 Pokuty, na ktoré boli poddaní odsúdení, musel vyinkasovať richtár a odviesť ich panskej 

vrchnosti. Ak to zanedbal, musel on zaplatiť dvojnásobok. Ináč patrila z pokuty 1/3 richtárovi, 2/3 

zemepánovi.  
 
 V konskripcii roku 1752 sa píše : Spoločnú lúčku (na jedného kosca) a oráčinu na 12 
prešporských meríc, zvyknú dať obyvatelia obce každoročne richtárovi do úžitku za námahu (pri 

vykonávaní jeho úradu). 
 



 Richtár skladal každoročne verejné účty pred celou obcou o tom, ako hospodáril s obecnými 

peniazmi. Richtárovi, ktorý nevedel písať, zapisoval príjmy a výdavky obecný notár, ktorý chodil s 

richtárom vybavovať obecné záležitosti. Roku 1829 „Na všelijaké Obecné potrebi a útrati, čo gde a 

kade sa za páni chodilo pomoc a poľahčení obci hledajíce pres rok strovil richtár florenov 23, 

grajciarov 20 Iten (tak isto) v roku 1830 strovil richtár florenov 23, grajciarov 20. 
 
 Vo vyúčtovaní výdavkov sa často opakujú trova na stoličných hajdúchov „po všelijakých 

potrebách prichádzajúcich“. Rozkazy stoličnej vrchnosti tzv. currency prinášali stoličný hajdúsi 
(husári), ktorých musel richtár pri prevzatí currensu pohostiť a zabezpečiť dopravu listu ďalej 

obecným poslom, ktorý dostal za cestu currensom 6 grajciarov.  
Roku 1829 vyúčtoval richtár trovy 
„ s currensom na ceste do Lefantoviec   florenov 0,06 
 s listom do Močenku od Pána Slúžneho   florenov 0,06 
 husárovi s listom do Opatoviec a Kertye   florenov 0,06 
 s listom do Alekšiniec a Kertye    florenov 0,06 
 husárovi, kerí z listami áreštanta dohnal   florenov 0,06 
  
 V roku 1830 za hajdúchov stoličních guž po vozi, guž pre kone, guž za všeligakíma 

kurenciami do obce prichádzajúcich vyúčtoval richtár  14,11. 
 
Medzi poddanské povinnosti patrilo poskytnutie záprahu pre stoličné potreby zdarma. Pohoniča 

(kočiša) musela odmeniť obec.  
V roku 1829 richtár vyúčtováva 
 pre kone na dom stoliční     0,04 
 pre foršpont pre p. Justa     0,04 
 pre kone Pánu Slúžnemu na dom stoliční   0,12 
 pre kone p. Csépalvaimu     0,04 
 pre kone p. Gaczymu      0,04 
 pre kone p.slúžnemu, vicišpánovi a na dom stoliční   0,08 
 
 V roku 1830 časť správy arcibiskupských majetkov sídlila v Trnave. Rôzne vecné plnenia 

musela obec voziť a odovzdať v Trnave, ba aj v Prešporku. 
 
Richtár išiel : 
 s pánskim drevom do Trnavi 2 dni    0,16 
 2x s pánskim zbožím do Pressporku     0,29 
 z Censom a árendami do Trnavy    1,00 
 Lehoczky za tiden Trnave ze ženci (na žatvu  
  trnavských majerov musel poslať na pomoc žencov) 1,24 
 
 V richtárovom vyúčtovaní z roku 1830 je uvedený výdavok „keď sa primka z rovassov po 

dva dni zhadzovala“   0,48 zlatých. 
 
 Čo sú rováše ? 
 Sú to 20 – 50 cm dlhé štvorhranné paličky z mäkkého dreva. Do nich sa robili zárezy v tvare     

/ = jednotka, V = päť, X = desať . Zemepán ich používal pre evidovanie robotnej povinnosti 

poddaných (v dňoch) a finančných daní. Jeden rováš mal výberca dane (richtár) alebo poddaný 
daňovník, druhý mal zemepán (jeho úradník). Záznam sa robil tak, že sa oba rováše položili vedľa 

seba a súčasne sa rezalo po obidvoch, aby sa zárezy na oboch zhodovali. 
 
 Rováš bol z mäkkého dreva – liesky, vŕby, topoľa alebo jedle. Koncom roka sa robilo 

zúčtovanie. Keď bolo všetko v poriadku bola robota odpracovaná, peňažná hotovosť zaplatená, 



zárezy sa zrezali (zhadzovali) na oboch dieloch a rováše sa použili znovu. 
 Od 17. storočia používali rováše aj krčmári pri predaji „na úver“. 70 – ročný Šunderlík ešte 

pamätá krčmárske rováše, na daňové sa nepamätá. Daňové rováše musel richtár uschovať 3 roky. 
 
 Za desať mesiacov roku 1838 strávil richtár (zväčša s notárom) spolu 80 dní na cestách. 
Z toho bol na 13 dní volaný k slúžnemu 
   4 dni vozil panské zbožie 
   8 dní dozeral na ľudí pri oprave ciest 
   4 dni chodil v záujme obce prosiť u vrchností (aby odvolali z obce exekútora, 
    ktorého tam poslali výmáhať dane. Gašpara Čáporu poslala obec do Ostrihomu 
    vybaviť rôzne žiadosti. Richtár s prísažnými boli hľadať a kúpili kameň zo 
    stoličného kameňolomu v Krškanoch). 
   18 dní strávil s notárom voziac „futráš“ za vojakmi do Paty, Močenku, Nitry,  
    Bankesy, Komjatíc, Fraštáku, Cabaja. 
   17 dní strávil nosením a odovzdávaním vyinkasovanej „porcie“ (daní) do Nemeskütu 
 
 Na plnenie rozmanitých robotných povinností musel richtár poddaných „vyháňať“, ako o tom 

svedčí zápis v richtárskom vyúčtovaní, neobišlo sa to tiež bez „trov“ vo forme vypitia : 
 
na cestu Lefantovskú viháňať (rozumej na opravu cesty)   0,16 
pre drevo stoličné do Kertye (vyhaňať)     0,06 
na cesti vyhanať (na opravu ciest)      0,16 
Boženík snah na hradskej prehadzoval s luďma    0,08 
40 ľudí vyhnal hajdúch kopať priekopy     0,24 
Keď prišli páni ablekáti, hajdúch vartoval 2 dni    1,48 
V tých časoch chodili rozmanití almužníci. Zo zápisu v richtárovej 
knihe sa dozvedáme, že vyplatil vyhorencom Beregsetzkim, 
Moderdorovskim a Trenczianskej stolici almužnu pitagierim 
item milosrdnému Kapuczinovi a Františkánom pres rok    1,24 
 
 Richtárske vyúčtovanie za rok 1838 poskytuje obraz o príjmoch a výdavkoch obce v tom 

roku. V príjmoch je uvedený aj výber štátnych daní a stoličných daní (porcií) a vo výdavkoch do 

štátnej a stoličnej pokladnice. 
 
Príjmy : 
 

1. Štátna daň za 723 celých a 30/48 dík florenov 1 363 grajciarov 13 
2. Za bežný rok nájomcu a po 2 grajciare na každý forint (zlatku)    23,20 
3. Za dlžobu podľa rovášov z predošlého roku    768,34 
4. Zvyšok        0,42 
5. V hotových peniazoch      16 
6. Polročné nájomné za obecnú krčmu     18 
7. Za kožu zdochnutého bujaka      7     
8. Za mäso druhého starého bujaka     20,4 
9. Za jeho kožu od žida v prítomnosti mnohých   14 
10. Za predaj starého vajčiaka od nitrianskeho žida   80 
11. Za seno zhnité v jamách      4 
12. Nájomné za obecný dom od žida     18 
13. Keď sa chystali kúpiť druhého vajčiaka na to predali raž a ovos 44,21 

                                                                                                         - -  - - - -  
Spolu príjem                                        2 375,14 

 



 
 V richtárskom vyúčtovaní za rok 1838 je zapísaný príjem za inkaso štátnej dane, ktorú 

rozpísala stolica na celú obec a ktorú musel richtár rozpísať na poddaných daňovníkov, od nich 

vyinkasovať a odviesť do štátnej pokladnice. 
 
 V tom istom roku bola daň vyrúbená podľa tzv. dík (dica). Táto daňová jednotka bola 

zavedená koncom 17. storočia. Predtým bola porta. Podľa dík sa daň vyrubovala tak, že sa každý 

druh alebo kus majetku poddaného ohodnotil určitým počtom dík. Súčtom dík v obci sa delila 

celková daňová povinnosť obce, tak sa zistila daň pripadajúca na jednu diku. Počet dík – ako 
daňového základu – bol v roku 1848 nasledovný : 
 50 poddaných sedliakov     = 50 dík 
 39 hoferov s domom 39 dík 
 49 synov 24 dík 
 46 dcér 11 dík 
 13 vnukov alebo zaťov 6 dík 
 29 sluhov 14 dík 
 16 slúžiek 4 díky 
 88 volov zápražných 44 dík 
 151 koňov zápražných 75 dík 
 112 kráv dojných 56 dík 
 10 kráv jalových 2 díky 
 23 jalovíc trojročné 5 dík 
 30 jalovíc dvojročné 5 dík 
 108 svíň 13 dík 
 76 domov v intraviláne a na kopaniciach 76 dík 
 
 Za rok 1843 nie sú výdavky vykázané položkovite, ale jednou sumou fl. 62.16 s označením 

výdavku (po maďarsky) takto. Chodiac vybavovať nevyhnutné záležitosti obce za povodňami, za 

opravy mostov, pri rúbaní dreva lesa, pri oprave chotárnych medzníkov a pri iných vyskytnutých 
veciach (za vypitie – prečiarnul pisateľ) strovil richtár fl. 62.16 
 
 Aj keď slová „za vypitie“ pisateľ vyúčtovania najprv napísal, ale samému sa mu nevideli, 

zháčil sa a ich prečiarkol, zdá sa že boli napísané správne, lebo väčšina výdavkov bola v skutku 

takejto povahy. 
 
 Úradné oznámenia, o ktorých mal vedieť každý občan boli od roku 1848 vyhlasované 

bubnovaním. 
 
 Obecný bubeník (polgár) zastavil sa na 3 – 4 miestach a chvíľu bubnovaním upozorňoval, že 

ide niečo vyhlasovať. Ktorí boli doma povychádzali pred domy počúvať vyhlášku. Každé 

oznámenie uviedol slovami „Dáva sa na vedomie každému občanovi“. Po skončení oznamu 

niekoľkými údermi na bubon oznámil koniec správy. 
 
 Medzi zamestnancov patril aj hlásnik. Vykonával v noci strážnu službu. Bol ozbrojený 

halapartňou. Asi meter dlhá palica bola ukončená železnou sekerou s krížikom. Povinnosťou 

hlásnika bolo prechádzať obcou od 9 (21) hod. večernej do 5 hod. rannej (v lete od 10 hod. večer do 

3 hod. ráno). Každú hodinu odspieval počet hodín, odtrúbil na volskom rohu, ktorý patril k jeho 
výstroji. Za každou hodinou spieval : 
 
 Uderila deviata (desiata atď.) hodina, 
 oroduj za nás Panna Mária. 
 Chvál každý duch Hospodina 



 a Ježiša jeho Syna 
 pochválený buď Ježiš Kristus. 
 
V niektorých veršoch obmeňoval takto : 
 
 Opatrujete svetlo, oheň, 
 aby nebol ľuďom škoden. 
 Zatvárajete kury, husy, 
 nech vám ich tchor nepodusí. 
 
Nad ránom : 
 
 Vstávaj hore, duša verná, 
 pokľaknime na kolená. 
 Chváľme svojho Spasiteľa, 
 osvíti nás Panenka Mária 
 pochválený buď Ježiš Kristus. 
 
 Roku 1829 bol hlásnikom Michal Memček a Michal Šimúnka, za ročný plat 3 zlatky striebra. 

Rovnako v roku 1843 Pavel Šošovička a Matúš Cigánek. Na funkciu hlásnika najímala obec aj 

starších občanov. Okolo roku 1939 bol 85- ročný František Kollár za ročných 400 korún. 
 
 K obecnému hlásnikovi sa pridružil vartáš z obce. Každy deň si podávali z domu do domu 

kyjaňu, krátky hrubý kyjak s retiazkou. 
Pôvodne si pásol ošípané každý vlastník sám. Tereziánska regulácia zakázala individuálne pasenie 
drobného aj rožného statku a nariadila spoločné pasenie pod dozorom obecného pastiera. Richtár 

obce dojednával aj spoločných pastierov ošípaných a kôz. V roku 1717 je ním Šimon Velkích. 

Dostáva od majiteľa za ošípanú jeden chlieb a 12 l obilia. Ráno išiel hore dedinou a trúbil, vlastníci 

vyháňali do kŕdla ošípané a kozy. Páslo sa na všelijakých pozemkoch, z jari aj vedľa ciest, na 

Príhoni, po žatve na strniskách, keď nebolo snehu v zime aj na oziminách. 
 K pastierovej odmene patrilo právo na Vianoce, Nový rok, Veľkú noc, na Ducha a na hody 

vinšovať po domoch, za čo dostávali koláče. 
 
 Pastierova žena na Martina (11. 11. ) rozdávala gazdinám vrbové, ktoré gazdiná skrútila do 

kola, cezeň prehadzovala húsatá, keď sa vyliahli, aby neskapali „z očí“. 
 
 Funkcia hrobára bola len príležitostná, zriedkavá. Hrobár dostával odmenu za vykopanie 

jamy a pochovanie truhly 4 šestáky, neskôr 20 korún. 
 
 Od roku 1918 je úradný titul „starosta“, ale v hovorovej reči sa „richtár“ užíva doteraz. 
 
 K obecným funkcionárom v rámci starostlivosti o zdravie občanov patril aj obhliadač mŕtvol 

a pôrodná asistentka. 
 
 Obhliadač mŕtvol (volali ho „kukač“) musel na vlastné oči pozrieť každú mŕtvolu a 

konštatoval smrť. Tým malo byť zabezpečené, aby nebol pochovaný zdanlivo mŕtvy. 
 
 Pôrodnú asistentku volali pôvodne babica, baba. To boli pôvodne matky početných detí, ktoré 

asistovali pri pôrode a odovzdávali svoje skúsenosti mladším. Cedulová baba bola tá, ktorá mala v 

neskorších rokoch skúšku. Stolica zakazuje činnosť babici, ktorá nemá skúšku už v roku 1785. V 

rokoch 1865 – 1867 boli menované pôrodné asistentky do každej obce, s ročným platom 100 

zlatých. V roku 1815 odôvodňuje chirurg okresu Topoľčianky žiadosť o menovanie pôrodnej 



asistentky tým, že ženy zomierajú pri pôrodoch. 
 Kvalifikáciu pôrodných asistentiek zabezpečujú kurzy, ktoré pre ne usporiadali stoličné 

vrchnosti. Kurzy boli štvormesačné, neskôr šesť mesačné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F A R Á R I 
 
Saághy Vendelín 
 
 Saághy Vendelín, narodený roku 1810 bol 12. septembra 1846 menovaný za farára v 
Zbehoch. 
 Matka Nepomucena rodená Csiba pochádzala z Tejfalu. Mala 8 detí, syn Vendelín bol z nich 
najstarší. Revolúčne udalosti roku 1849 neobišli ani zbežského farára. V zozname farárov z tých 

rokov sa o ňom píše, že bol politickými udalosťami pomýlený (motibus politicis involatus) a bol 13. 

apríla 1849 uväznený. V jeho súdnych spisoch sa hovorí, že ho povstalci (Kosuthovci) z jari 1849 

donútili v kostole vyhlásiť košutovskú proklamáciu a v septembri 1849 ho uväznili do Prešporskej 

kasárne. Vojenský súd ho odsúdil na 12 rokov pevnostného väzenia v železách a na stratu majetku. 
 
 Rozsudok vojenského súdu z 13. apríla 1850 mu kladie za vinu, že v kostole vyhlásil 

proklamáciu revolučnej vlády aj jej detronizačné nariadenia.V júni 1849 mal v Nitre kázeň, v ktorej 

opísal ruské cárske vojsko a jeho výčiny. Povzbudzoval ľud do povstania a pri odvodoch pre 

Kosutha povzbudzoval regrútov. Tým sa dopustil velezrady. 
 
 Matka Vendela Saághyho poslala žiadosť primášovi Scitovskému, aby sa ujal svojho kňaza a 

zakročil u miestodržiteľa generála Hajnaua pre jeho omilostenie.   
 
 Žiadosť primáša Scitovského mala účinok. Miestodržiteľ generál Hajnau síce potvrdil 

rozsudok zo septembra 1849, ale súčasne 8. júla 1850 Saághyho úplne omilostil. Primár ho poslal 
na 30 dní domáceho väzenia do kláštora františkánov v Ostrihome, potom do Tardoškeddü za 

vychovávateľa detí a napokon v rovnakom poslaní do Szeptencujfalu. 
 
 Saághy sa potom už na faru nevrátil, ale fungoval ako prebendát chóru v kostole 
ostrihomského arcibiskupstva. 
 
 1332 – 1337 Jestvovanie fary v Zbehoch, je písomne doložené od začiatku. Vyskytuje sa 

    farár v Hisebek, kňaz kostola sv. Ladislava de Hisebek v nitrianskom archi- 
    diakonáte, ktorý pod prísahou dosvedčuje, že jeho dôchodky nepresiahnú dve  
    a pol marky. Platí päťdesiat groší. 
    Pápežský desiatok vyberajú JACOBUS BERENGARIUS a RAYMUNDUS 
    de BONOFATO, pápežskí vyberači. 
 
   1397 Fara Izbeg sa spomína ako stará v Štatútoch ostrihomskej kapituly a v  
    Schematizmoch. 
 
   1560 Vo vizitačných zápisniciach sa spomína farár Augustinus. Vizitácia sa o ňom 
    zmieňuje len pochvalne. 
 
 1613 – 1634 Farár Nicolaus Puczek. Vizitačná zápisnica o ňom hovorí : Starý, ženatý, 
    kostol zanedbaný, od neho špinavších som nenašiel v celom archidiakonáte. 
 
   1630 Fara nemá nijakých zemí, farskú budovu a farské role predali, pravdepodobne  
    aby získali peniaze na vyplatenie tureckých poplatkov. 
 
    Vo vizitačných listinách sú uvedené štolárne poplatky, ktoré farár používa. 
 
   1647 Farár Benedictus Bereczky. Vizitátorom chválený. 
 



   1657 Farár Martinus Ambroszovic. Pred vizitátorom ohovorený, ale aj sám  
    ohováral farníkov. Sú neposlušní, nikto z farníkov neprišiel na vizitáciu, ani  
    richtár, ani kostolník. Vizitátor musel žiť na vlastné trovy. Farár by vďačne 
    odišiel na inú faru. 
 
   1663 Farár Joannes Tarnócy 
 
 1700 – 1709 Farár Joannes Trsztyánsky, súčasne ustanovený do Čakajoviec, Výčap,  
    v Zbehoch na krátko. 
    Farár Georgius Bieli v Zbehoch na krátko. 
 
 1709 – 1711 Farár Georgius Kondor v Zbehoch na krátko. 
 
 1711 – 1714 Farár Adamus Gál 
 
 1714 – 1715 Farár Joannes Waneczy 
 
 1716 – 1718 Farár Alexander Sipeky 
 
 1718 – 1720 Farár Mathias Bezur 
 
 1720 – 1753 Farár Joannes Kovacsovics postaral sa o obnovu kostola, po 30 - ročnom 
    účinkovaní zomrel v Zbehoch. Poručil kostolu 800 florénov. 
 
 1753 – 1772 Farár Paulus Ordódy. Okolo roku 1755 postaral sa postaviť kryptu rodiny  
    Nagy. Staral sa o III. rád sv. Františka. 
    Roku 1772 menovaný spišským kanoníkom. 
 
 1772 – 1773 Farár Georgius Benus 
 
 1773 – 1782 Farár Joannes Feichtner. Vizitácia roku 1780 zaznačila znaky farárovej  
    povahy. 
 
 1782 – 1790 Farár Josephus Aczél 
 
 1790 – 1811 Farár Gabriel Korossy. Staral sa o opravu kostola. 
 
 1811 – 1813 Farár Joannes Urbanovszky, profesor seminára v Ostrihome. 
 
 1813 – 1814 Farár Josephus Pechovits 
 
 1815 – 1828 Farár Josephus Ignác Bajza. Roku 1827 menovaný kanonikom v Bratislave, 
    kde zomrel v roku 1836. Plodný spisovateľ, autor prvého slovenského  
    románu René mládenca príhody a skúsenosti. 
 
 1828 – 1840 Farár Michael Elefanthy 
 
 1840 – 1846 Farár Andreas Chebe (Csebe) 
 
 1846 – 1849 Farár, pomýlený politickými udalosťami, uväznený, odsúdený na 12 rokov, 
    roku 1850 omilostený. 
    Vendelín Saághy 



 1849 – 1881 Farár Franciscus Szerzényi, dekan. 
 
 1881 – 1902 Farár Eugen Melsiczky 
 
 1902 – 1911 Farár Ján Pomykal 
 
 1911 – 1925 Farár Jozef Rákoczy 
 
 1925 – 1929 Administrátor Emil Czahel 
 
 1929 – 1932 Farár Michal Pavlík 
 
 1932 – 1935 Farár Tomáš Kováč 
 
 1935 – 1936 Administrátor Ignác Ďungal 
 
 1936 – 1946 Farár Július Bočák          
   
 1946 – 1959 Farár Ján Pospiech 
 
 1959 – 1968 Farár Henrich Raček 
 
 1968 – 2002 Farár Ján Kelemen   (dopísané) 
 
 2002 -  Farár Peter Hayden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOZEF  IGNÁC  B A J Z A  
 
 
 Jozef Ignác Bajza sa narodil 5. marca 1755 v Predmieri. Jeho rodičia boli zámožní sedliaci. 

Bajzovský rod požíval šoltýske výsady, medzi nimi aj dedičné richtárstvo. 
 
 Práve za Márie Terézie a Jozefa II. stratila táto vrstva svoje výsady a klesla na úroveň 

ostatných poddaných.  
 
 O mladosti J.I. Bajzu vieme len málo. V roku 1777 stretávame sa s nim ako študentom 

teológie na viedenskom ústave Pazmáneu. Po skončení štúdia v roku 1780 je vysvätený na kňaza a 

kaplanuje tri roky pri kapitule v Trnave. 
 
 Pravdepodobne už v tých rokoch mal vypracovaný prvý rukopis knihy – Rozličních wersuv – 
Epigramata slavonica, ktorý predložil cenzorovi v Bratislave a ústrednej komisii vo Viedni, ktorá 

povolila knihu vytlačiť a vydať. 
 
 V roku 1783 požiadal Bajza o miesto farára v Dolnom Dubovom a tu účinkoval 22 rokov do 

roku 1805. 
 
 Medzi rokmi 1783 a 1805 je obdobie najväčšej aktívnosti a plodnosti J. I. Bajzu. Tu napísal 

väčšinu svojich diel. Tu vyšiel v roku 1783 prvý zväzok románu René Mládenca Príhodi a 
Skúsenosti. Bajza vytrvale upozorňoval na biedu a zaostalosť poddanského ľudu tak, že sa dostal do 

tuhého sporu so svojim zemepánom barónom Perényim. Spor sa dostal až pred cirkevnú vrchnosť, 

ktorá dala za pravdu Bajzovi (roku 1796). 
 
 V predhovore k románu René Mládenca poukazuje na rečovú pestrosť na Slovensku, ktorá 

takmer znemožňuje dorozumenie, na veľký úpadok slovenčiny, za čo „...hnilobe predkow našich 

podekuvat musime všeci, kterí žádnu chybu v prostredkoch netrpíc, znamení toho, kterím človek od 
nemích tvorov rozeznávan bíva, né toliku necvičili a nerozmnožili na príklad všech jinších národov, 

ale ani v prvej svéj zrozenosti nechránili, nezachovali ...“ A preto on, Bajza, sa podujal „ ... kolik 

možnosť bila, vše to, co najlepšé jest vybírati, ten totižto chodník v zrozenej Slovákuv reči držíc, 

který rozumu a obecným aspon základum najbližnejší jest ...“ chcejúc tým podnietiť ostatných 

vzdelancov „... ku zadržání prinajméň jazika materinského, který že posaváď mezi všemi jinšími 

posledný jest, to né pre svú, než pre našu trpí vinu ...“ 
 
 Hrdina románu René pranieruje pliagu alkoholizmu, výtržností, bitky a zúboženosť ľudu. 

Odcudzuje príliš nákladné svadby, ktoré chudobných ľudí uvrhnú do zbytočných dlžôb a do ešte 

väčšej biedy. Ponosuje sa na poverčivosť zakorenenú medzi dedinským ľudom a na príšerné 

dôsledky zanedbania najprimitívnejších požiadaviek hygieny. Na 100 – 200 ľudí pripadá obyčajný 

„bradiholec“- felčiar. Uvádza niekoľko najrozšírenejších chorôb, ktoré morili ľudí, najmä počas 

morových a cholerových epidémií. 
 
 Bajza dobre postrehol, že sa bieda dedinského ľudu zo dňa na deň zhoršuje, preto žiada, aby 

feudáli odstránili jej bezprostrednú príčinu – svoj nákladný prepych a blahobyt. Za trvalý liek proti 
úpadku pokladá rozdelenie všetkej, aj panskej pôdy poddaným. Za jediný zdroj národného bohatsva 
pokladá obrábanie pôdy, preto pokladá roľníka za najdôležitejšieho člena spoločnosti. Preto sa 

veľmi ostro stavia proti útlaku sedliakov a želá si ich oslobodenie a vzdelávanie. 
 
 Bajza sa medzi prvými rozhodol písať a vydávať knihy pre Slovákov. Pozastavuje sa nad 

tým, že Slováci nemajú jednotnú spisovnú reč, preto zostavil model jednotnej spisovnej slovenčiny 

a všade otvorene hlásil, že bol prvý, ktorý „... ke knihám slováckím led lámal ...“ 



 
 Žiaľ, zásluhou cenzúry druhý zväzok prvého slovenského románu ostal nedotlačený, keď 

cenzúra v roku 1785 zastavila jeho tlač. 
 
 V roku 1787 vydal Bajza Právo o živení Faráruv spis, v ktorom obhajuje morálny nárok 
farárov na štátny plat. 
 
 V roku 1789 začal vydávať 5 veľkých zväzkov svojich kázní „...Kresťansko katolíckeho 

Náboženstva , keré lidu svému vykládal a ve všeobecní prospech vidal ...“ Je to 271 slovenských 

kázní na vyše 3 000 stranách. 
 
 V rokoch 1794 až 1795 vydal niekoľko menších kníh a prekladov. 
 
 V roku 1794 vo dvoch zväzkoch vydal Slovenské dvojnásobné Eppigrammata . 
 
 Zbierku humoru s názvom Weselé Účinky a Rečení vydal Bajza v roku 1795 „...k stráveňú 

trúchlôvých hodín ...“ 
 
 V roku 1796 sa skončil Bajzov spor s barónom Perényim, ktorý sa vliekol od rolu 1784 a 
skončil sa Bajzovým víťazstvom. 
 
 V roku 1785 napísal spis Človek bez právneho náboženstva nade všech živočíchov 

núznejší.V ňom zaútočil proti mnohým spoločenským neduhom, najmä vojnám. Zasiahla cenzúra a 

nedovolila spis vydať. 
 
 V roku 1800 Bajza začína chorľavieť na reumu a častejšie chodí liečiť sa do Piešťan. 
 
 V roku 1805 končí svoje 22 ročné účinkovanie v Dolnom Dubovom a vyžiadal si súhlas 

cirkevnej vrchnosti vymeniť faru v Dolnom Dubovom za faru v Prietrži, kde pôsobil do roku 1815. 
 
 V roku 1813 vydáva Príkladi ze swatého Písma a starého a nového Zákona s mravným 
opomenutím vo dvoch zväzkoch. Toto dielo je poznačené stárnutím Bajzovho ducha. 
 
 V roku 1815 zamenil faru v Prietrži za faru v Zbehoch, kde v roku 1820 vydáva druhé 
vydanie príkladov ze Svätého písma. Zverejnil a podal krátky súhrn svojich pravopisných pravidiel, 
ktorými sa riadil celý život vo svojej spisovateľskej činnosti.  
 
 V roku 1828 ostrihomský arcibiskup kardinál Alexander Rudnay vymenoval Bajzu za 
kanonika bratislavskej kapituly.  
 
 Bajza zomrel 1.decembra 1836 ako 81 ročný. Jeho telesné pozostatky uložili do kapitulskej 

krypty pod Dómom sv. Martina v Bratislave. 
 
 Spolok sv. Vojtecha 26. marca 1933 slávnostne odhalil Bajzovi pamätnú tabuľu s podobizňou 

z bieleho mramora od akademického sochára Jozefa Pospíšila s nápisom : V tomto chráme sv. 

Martina je pochovaný Jozef Ignác Bajza, slovenský spisovateľ, bratislavský kanonik, narodený v 

Predmieri v roku 1755, zomrel v Bratislave v roku 1836. 
 
 Žiaľ doteraz sa nenašla verná Bajzova podobizeň. Sochár Pospíšil na základe známych čŕt 

Bajzovej osobnosti spodobnil jeho podobizeň. 
 
 Jozef Ignác Bajza bol na svoju dobu veľmi vzdelaný, široko rozhľadený, rozvážny a 



neobyčajne obetavý kňaz. O jeho obetavosti svedčí aj to, že na rôzne dobročinné ciele poručil 

pozoruhodnú sumu vyše 5 000 florénov. Za svojho života vydal na vytlačenie svojich kázní 1 500 

zlatých, ale sa mu vrátilo sotva 115 zlatých. 
 
 Bajza zaiste mal chyby. Bol ctižiadostivý, neústupčivý, tvrdohlavý, prchký. No na druhej 
strane bol vtipný, rozumný, dobrosrdečný, výrečný, smelý, odvážny a sebavedomý. Mal zmysel pre 

humor a usiloval sa „smiechom povedať pravdu“. Bol a ostáva významným slovenským buditeľom 

a ako autor prvého slovenského románu smelým osvietenským kritikom vtedajších pomerov na 

Slovensku.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Š K O L A  
 
– učitelia 
– organista 
– divadlá 
 
 Je teda mýlne tvrdenie Dr. Ferama Kololossyho (Ferencza Komlóssyho?) v knihe „Az 

Esztergom foegyházmegyi r. kat. isoláb torlinate (iskolák torténete) !“, vydanej r. 1896 v 

Ostrihome, v ktorej sa tvrdí, že v Zbehoch bola založená škola v roku 1706 spolu s kostolom a 

farou. Toto tvrdenie je mýlne aj o fare a kostole. O tom píšem v stati o kostole. 
 
 Skoršie písomné svedectvá o jestvovaní škôl na okolí spomínajú r. 1580 Topoľčany, 1581 

Solčany, 1590 Oponice. Zo 16. a 17. storočia sa nám zachovali správy o jestvovaní škôl                   

v Pastúchove, Dvorníkoch, Chynoranoch, Skačanoch, Čermanoch, Ašakerti (Nové Sady), 
Kovarciach, Veľkých Ripňanoch. V Lukáčovciach bola škola rádu templárov v roku 1732,                

v Jagerseku (Jelšovce) spomína kanonická vizitácia školu v roku 1750, v Ujlaku (Veľké Zálužie) 

roku 1753. 
 
 Podľa toho patrí škola v Zbehoch medzi najstaršie v okolí. V roku 1777 bolo v nitrianskom 

obvode (processus) iba 37 ľudových škôl.  
 
 Kanonická vizitácia z r. 1780 hovorí o škole, že je slovenská a maďarská a že sa v nej učí len 

čítať (scholae solum legentium sunt). Že sa v tých časoch žiaci v škole neučili aj písať, vidno aj z 

toho, že ešte v 19. storočí (okolo roku 1850) sa celé obecné predstavenstvo, nevynímajúc ani 

richtára, podpisuje úradné listiny iba krížikom. Roku 1881 uvádza A magyar koruna orszagainak 

kelységnertára 982 obyvateľov, z nich vie čítať, písať 268. Vážnou príčinou, pre ktorú sa v škole 

neučilo písať, bola nedostupnosť a pomerne vysoká cena papiera. Až neskôr sa dostali do škôl 

bridlicové tabuľky, na ktoré žiačikovia písali bridlicovým „graflíkom“. Tento zanechával na čiernej 

tabuľke sivobielu stopu, ktorá sa dala ľahko odstrániť slinou. Potom bolo možné na tabuľku znovu 

písať. Tabuľka a graflík sa udržali v škole ešte okolo roku 1920 – 1925, až potom ich úplne vytlačil 

papier, tužka a pero. 
 
 Základným predmetom vyučovania bolo náboženstvo, čítanie, neskôr aj písanie a počty. 

Obsah vyučovania sa rozširoval len pomaly. 
 
 Návšteva školy bola najprv iba dobrovoľná. Závisela na tom, ako chápali rodičia jej význam.  
 
 Vieme, že na území našej vlasti vznikali prvé tzv. farské školy už v XI. storočí. Uhorský kráľ 

Štefan I. prikázal postaviť najmenej pre každých 10 obcí kostol, zriadiť faru a pri nej aj farskú 

školu. V týchto školách vyučovali farári. 
 
 Trnavská synoda r. 1560 pod predsedníctvom arcibiskupa ostrihomského Mikuláša Oláha 

dala podnet k tomu, aby boli na školách zamestnávaní učitelia (latinsky rictorscholae).  
 
 Kedy vznikla škola v Zbehoch ?  
Rok jej vzniku nepoznáme. Z tej skutočnosti, že v Zbehoch jestvovala fara už v roku 1397, kedy sa 

o nej hovorí v štatútoch ostrihomskej kapituly, alebo z toho, že už v roku 1332 sa spomína zbežský 

farár Michal, mohli by sme usudzovať, že v XIV. storočí bola v Zbehoch aj farská škola.  
 
 Prvú spoľahlivú správu o jestvovaní školy v Zbehoch poznáme z roku 1613. Z tohto roku sa 

zachovala v ostrihomskom arcibiskupskom archíve kanonická vizitácia, ktorá zaznačila, že v tom 

roku bol farárom v Zbehoch Mikuláš Púček (Nicolaus Puczek). Vizitátor sa o ňom ako o kňazovi 



zmieňuje nie priam pochvalne. Medzi iným o ňom hovorí : „Neužitočný farár je pre obec často 
nešťastím a nie je hoden byť jej hodnostárom. (Certe inubilis omnino parochus, est plagis magis 

quam muneribus dignus). V tom čase boli viacerí katolícky kňazi pod vplyvom luteránskej 

reformácie ženatí. Ženatý bol aj Mikuláš Púček a mal syna. O ňom hovorí spomenutá vizitácia : 
„Učiteľom je syn podobný otcovi“. (Rektorum agit filius similis patri). 
 
 Vieme teda bezpečne, že v r. 1613 bola v Zbehoch škola a učiteľ sa volal Púček. 
 V roku 1755 kanonická vizitácia v stati o škole hovorí, že učiteľ má v škole veľmi málo 

chlapcov pre nestarostlivosť rodičov. 
V roku 1784 zisťovalo kráľovské miestodržiteľstvo stav škôl. V archíve Nitrianskej župy je z tohto 

roku zachovaná správa, že „zrejme sotva štvrtina mládeže navštevuje školu, lebo rodičia najmä 

ktorých stíha slabší osud, svoje deti používajú už okolo ôsmeho roku veku pri hospodárstve na 

zvážanie krmy, kŕmenie dobytka a iné ľahšie práce. 
 
 V roku 1846 sa v tabulárnom výkaze o stave ľudových škôl uvádza, že „do školy súcich“ 

chlapcov je v Zbehoch 54, dievčat 45, z nich chodí do školy 16 chlapcov, 14 dievčat. A to už bol 40 

rokov po vydaní zákona o všeobecnej školopovinnosti (1806), podľa ktorého sú deti povinné chodiť 

do tzv. elementárnej školy do svojho 12. roku a potom ešte navštevovať 3 roky opakovaciu školu. 
Všeobecná opakovacia škola bola neskôr zmenená na hospodársku (roľnícko-záhradnícku) školu s 

maďarskou vyučovacou rečou. Učilo sa v nedeľu, preto ju volali „nedeľná škola“. 
 
 V roku 1896 bolo v Nitrianskej stolici 60 390 školopovinných detí, z nich podľa výkazu z 
toho roku chodilo do školy len 31. 532 detí. Ako vidno, pravidelná návšteva školy sa ťažko vžívala 

nielen v Zbehoch. 
 
 Dňa 1. septembra 1935 bola v Zbehoch doložená uznesením obecného zastupiteľstva 

„Ľudová škola hospodárska“. Do nej boli povinní chodiť chlapci aj dievčatá po splnení 8 – ročnej 

školopovinnosti ešte ďalšie dva roky. Vyučovalo sa na nej vo večerných hodinách, po dva dni v 

týždni. Učili sa popri všeobecnovzdelávacích predmetoch odborné predmety : chov zvierat a 

pestovanie rastlín. 
 
 Československá republika vydala v roku 1922 tzv. Malý školský zákon, ktorým sa rozšírila 

školopovinnosť do 14. roku. Ešte v roku 1930 a v nasledujúcih rokoch bolo možné takmer doslova 

zopakovať správu z roku 1784, lebo mnohých rodičov bolo potrebné donucovať pokutami, aby 

posielali svoje deti do školy. Návrh na pokutovanie rodičov podávala škola, pochopiteľne to robilo 

veľa zlej krvi a bolo príčinou nepriateľstva rodičov voči učiteľom. 
 
 Povinnosť (navštevovať) chodiť do dennej školy určoval zákon do 12. neskôr do 14. roku. 
Celé desaťročia, ba stáročia nenachádzame nijakú stopu o tom, že by bol po splnení týchto 

povinností študoval na vyššej škole čo len jeden Zbežan. Cez stáročia bol jedinným školovaným 

človekom farár, učiteľ, neskôr notár, úradník panstva. K zmene došlo až po prvej svetovej vojne, po 

vzniku Československej republiky, keď v roku 1920 chodili do obchodnej školy v Nitre Ladislav 

Fiche (kováčov syn) a Alžbeta Dillhoffová. 
 
 V Zbehoch zriadila školu katolícka cirkev. Bola to škola rímskokatolícka, ale do nej chodili 
aj žiaci iného vierovyznania. Cirkevná povaha školy sa zračila hlavne v tom, že ju spravovala tzv. 

školská stolica. To bol zastupiteľský orgán cirkevnej obce, ktorého predsedom bol miestny farár. 

Školská stolica mala okolo 10 členov z miestnych veriacich, jej členom bol z úradu aj správca školy 

a zástupcovia učiteľov. Školská stolica sa uznášala o rozšírení školy zriaďovaním nových tried a 

obsadzovala učiteľské miesta voľbou na základe súbehu. Školská stolica sa uznášala aj na rozpočte 
školy, ale ten podliehal okrem toho aj schváleniu obecného zastupiteľstva, lebo vecné náklady školy 

uhradzovala politická obec v rámci obecného rozpočtu. 



 Najstaršiu správu o umiestnení školy máme z roku 1750 v ostrihomskom archíve. V súpise 

(conseriptio) sa spomína učiteľský dom s dvoma izbami, jednou pre učiteľa (ako byt), jednou pre 

chlapca (pueri, tým sa rozumejú žiaci, zrejme dievčatá vtedy nechodili do školy). Okrem toho bola 

v učiteľskom dome kuchyňa, komora a maštaľ. Kanonická vizitácia z roku 1780 popisuje tú istú 
školskú budovu podrobnejšie : Je zo surových, nepálených tehál, „hoci kedysi bezpečne postavená, 

zo všetkých strán hrozí zrútením, má jednu veľkú obytnú izbu, ale tá je taká mokrá, že je 

obyvateľná len s ohrozením zdravia“. 
 
 Vizitácia z roku 1846 už presnejšie určuje, že školská budova je na konci obce pri kostole, za 

domom urbárskeho gazdu. 
To mohol byť len dom, v ktorom bol byt správcu školy ešte aj v roku 1930 a nasledujúcich. Mal 

popisné číslo 104. Pred tým domom je na stĺpe socha Panny Márie. Vizitácia hovorí, škola má 

jednu učebňu, pod jednou strechou s učiteľským bytom, ktorý má dve mokré izby, kuchyňu, 

komoru, maštaľ, malú záhradu, dvor. V učebni bez dlážky sú dve lavice, jeden zlý stôl a nič iné. 

Vizitácia z roku 1860 uvádza, že učebňa je tri siahy široká (približne 6 metrov), 5 siah dlhá, nestačí 

pre 30 – 150 žiakov. V tom isto roku prosí obec ostrihomského arcibiskupa, aby za odhadnutú alebo 

dojednanú cenu predal obci na umiestneie školy niekdajší išpánsky byt vedľa fary (dom vedľa fary 

smerom k Holotke). K žiadnemu predaju nedošlo, lebo v roku 1900 postavila obec druhú učebňu pri 

kostole a v roku 1913 stavia ďalšiu učebňu vo dvore domu, kde je byt organistu. Potom bol stav 

budovy taký, že do ulice boli dve izby bytu, za nimi smerom do dvora kuchyňa, za ňou komora, 

prerobená na malú izbu, za ňou jedna učebňa, potom malá chodba, druhá učebňa. V byte a v 

učebniach boli hradové povaly. Vo dvore stála osve malá stavba, v ktorej bola okrem komory izba 

pre slobodného učiteľa. V nej býval aj pisateľ tejto kroniky. 
 
 Pôvodne bola v Zbehoch jednotriedna škola s jedným učiteľom, ktorý vyučoval v jednej 

miestnosti všetkých žiakov, prvákov aj šiestakov a to nielen zo Zbehov, ale aj z Čakajoviec a 

Šarlužiek, lebo tieto obce nemali školy. (Čakajovce mali samostanú štátnu ľudovú školu až v roku 

1860) 
 
 Postupne narastal nielen počet školopovinných detí, ale aj žiakov skutočne chodiacich do 

školy. Zo schematizmov ostrihomského arcibiskupstva, niekoľkých výkazov a iných záznamov 

možno zistiť, že počet žiakov ( rozumej školopovinných) bol 
v roku  1841 45   v roku  1900  160 
 1842 77    1918  200 
 1843 68    1919  214 
 1845 69    1926/27 171 
  
 
v roku 1847 30   v roku 1927/28 186 
 1848 35    1928/29 246 
 1849  50    1929/30 294 
 1850 45    1930/31 302 
 1851 50    1931/32 308 
 1852 60    1932/33 321 
 1853 60    1933/34 336 
 1854 58    1934/35 317 
 1855 70    1935/36 305 
 1856 57    1936/37 310 
 1857 68    1937/38 314 
       1939/40 300  
 Primerane počtu žiakov bola v roku 1900 zriadená druhá trieda, v roku 1918 tretia, v roku 
1928 štvrtá, v roku 1930 piata, v roku 1931 šiesta a v roku 1934 siedma trieda. 



 
    V roku 1931-32 postavila obec novú poschodovú budovu so štyrmi učebňami na obecnom 

pozemku, na ktorom stál obecný hostinec, číslo popisné 96. Budovu hostinca prestavali a urobili z 
nej dva byty pre slobodných učiteľov s izbou a predsieňou a jeden dvojizbový byt pre ženatého 

učiteľa s kuchyňou a komorou. Novostavba školy a prestavba bytov si vyžiadala náklady 300 000,- 
Kčs. V novej budove sa začalo učiť 5. mája 1932. Mala teda obec sedemtriednu školu so siedmymi 

učebňami a 5 bytmi pre učiteľov. Bol to na tie časy mimoriadne priaznivý stav, lebo v prevažnej 

väčšine obcí bol nedostatok učební, o bytoch pre učiteľov ani nehovorím. Nech je navždy 

zachovaná pamiatka obecného zastupiteľstva školskej stolice, ktoré prejavili tentoraz mimoriadne 

pochopenie pre potreby školy a obetavosťou obce napravili, čo sa cez desaťročia, ba možno 

povedať cez stáročie zanedbalo. 
Veď v richtárskych účtoch, zachovaných v štátnom archíve v Bratislave z roku 1829, 1830, 1838, 
1839, 1843, 1844 nachádzame medzi množstvom výdavkov na všeličo, čo platila obec, len tieto 

položky na školu : r. 1838 na opravu lavíc na vyučovanie detí v škole 1 zlatý 45 grajciarov, za 

vybielenie školy 36 grajciarov, 
v roku 1843 za foršňu na opravu lavíc 1 zlatý 40 grajciarov, za opravu okien na školu 30 grajciarov 
v roku 1845 za opravu okien na školu 1 zlatý 24 grajciarov. 
 
 V najstarších písomných pamiatkach nazývajú učiteľa po latinsky „Rector scholac“ - riaditeľ 

školy. Odtiaľ poslovenčený názov v niektorých krajoch - „pán rechtor“. V Zbehoch volali učiteľa 

„pán organista“, podľa toho, že k jeho funkcii patrilo aj organovanie v kostole.  
 
Okolo roku 1928, kedy už boli v Zbehoch štyria učitelia, jeden z nich bol hlavou učiteľského zboru, 

jeho úradný titul „správca školy“ sa začína udomácňovať aj medzi občanmi. Starší ho volajú „pán 

organista“, lebo funkciu organistu a správcu školy zastáva ten istý. Mladší občania a žiaci ho volajú 

„pán správca“. Ostatných učiteľov volajú „pani učiteľka“ alebo „pán učiteľ“. 
 
 V 17., 18. a čiastočne aj v 19. storočí vykonával učiteľ aj funkciu obecného pisára – notára 
„notarius loci“. Ako som už spomenul, celé predstavenstvo obce nevedelo písať, tým menej 

občania, okrem učiteľa ovládal toto umenie iba pán farár a dvorský (išpán) arcibiskupského 

majetku. Muselo teda všetko, čo bolo treba napísať prejsť rukami pána organistu alebo notára a toho 

písania nebolo málo, napr. len pri vyberaní rôznych daní a poplatkov. Richtárové účty – presný 
súpis príjmov a výdavkov obce – musel písať pán notár. Pochopiteľne musel chodiť učiteľ – notár s 
richtárom aj vyučtovávať aj vrchnostiam, chodil s richtárom prosiť v záujme obce, písať prosbopisy 

stoličným stavom, sťažnosti na prechádzajúcich vojakov, musel richtárovi aj celej obci prečítať a 

vysvetliť nariadenia a obežníky (currens) vrchností. 
Z richtárskych účtov v roku 1830 vidno, že učiteľ – notár strávil sám alebo s richtárom veľa času 

chodením po vrchnostiach. 4. septembra išiel s richtárom „Pánu slúžnemu krz exekutiu“,13. 

septembra „o cesti a drevo stoličné prosiť“, 14. septembra „s futrášom do Pati“, 21. septembra „skrz 

forsponk voganski ku Pánu Slúžnemu, v októbri dňa 4. „z porciu do Nemeskurtye“, dňa 24.           

„k Pánu Slúžnemu z knižku portiovu“, dňa 29. „z porciu do Nemeškurtu“ a tak podobne celý rok.  
 
Občas sa zišlo v škole viac žiakov a jeden učiteľ ich nemohol zvládnuť. Mohlo ich byť v Zbehoch 

asi 30, z Čakajoviec 11, zo Šarlužiek 15, spolu okolo 60. (Hoci sa pamätám na rozprávanie  starších 

učiteľov, že mali v jednej triede až 80 žiakov). Táto skutočnosť a značná zaneprázdnenosť 

notárskymi funkciami vyvolali potrebu, že v niektorých rokoch mal učiteľ pomocníka, ktorého 

označujú v písomnostiach menom „compán“. V texte k takémuto prehľadu o školách v r. 1846 sa 

hovorí : „Vzhľadom na to, že počet obyvateľov je väčší, aj ľud si žiada, aby učiteľ a súčasne aj 

notár obce bol povinný držať si pomocníka. Ale pri jeho zaopatrení a zlepšení platu nepomáha ani 

panstvo (zemepán) ani obec. Spomína ho aj Dr. Komósy Ferenc vo svojom „Az Estergami 

pocgyházmadyci r.kat.isolák torténate“ (Dojmy rímskokatolíckych škôl v ostrihomskom 

arcibiskupstve), vydanom v Ostrihome v r. 1896. Tu hovorí, že si v časoch, keď chodili do Zbehov 



aj žiaci z Čakajoviec a Šarlužiek vydržoval učiteľ – organista pomocníka „Compana“. 
Podľa výkazu z r.1846 je v Čakajovciach detí, súcich do školy 41, chodí do Zbehov 11, ale im v 

tom bránia časté povodne. V Šarlužkách je do školy súcich detí 37, do Zbehov chodí 15. 
Keď si spomenuté obce zriadili každá vlastnú školu a ich vedenie bolo zverené kvalifikovanému 

učiteľovi, odvtedy účinkuje v Zbehoch učiteľ-organista bez pomocníka. Meno pomocníka poznám 
iba z roku 1870. Bol to Ignác Zimko, pomocník Jána Kučeru. 
 
 Zaťaženie učiteľa notárskymi robotami bolo na úkor školy, preto kráľovské 

miestodržiteľstvo 19. júla výdava prípis, ktorým žiada oddeliť úrad učiteľa od úradu notára, 

speváka a organistu (officum Ludi-Magistri officio Notarii, Cantoris et Organisuti separandum sit). 
 
K tomuto rozdeleniu funkcií vtedy nedošlo, lebo v odpovedi na list miestodržiteľstva sa hovorí : 

Zemepáni ani obec nechcú ničím prispieť na vylepšenie postavenia učiteľa.(Štátny archív, fond 

Župy Nitrianskej, lV 12.849). 
Podľa toho bol učiteľ notárom aj preto, aby si privyrobil k vlastnému učiteľskému platu. 
 Z kanonickej vizitácie spomínanej v roku 1775 vizitátorom biskupom Révayom, si môžeme 

urobiť dosť presnú predstavu o povinnostiach učiteľa a jeho odmene. Hovorí sa o nej v stati 

„Riaditeľ školy, jeho povinnosti a dôchodok“ : „Rektor školy je Šebastian Virágh, katolík, ktorý 

zložil vyznanie viery. V obradoch (rozumej kostolných) je veľmi zbehlý (paritisimus). Má svojmu 

úradu primerané vzdelanie, ale aj vlastným pričinením dobre spieva a dobre učí chlapcov v čase, 

keď navštevujú školu, aj keď ich má pre nestarostlivosť rodičov veľmi málo. Je svedomitý pri 

zvonení raňajšom, poludňajšom a pri zvonení proti víchrici (búrke). Nie je hašterivý ani neposlušný 

farárovi. 
 
 Má tento stály (istý dôchodok). Od každého sedliaka po merici pšenice, od želiarov šesť 

denárov, okrem toho, od tých ktorí sejú pol merice z plodiny, ktorú sejú. Od každého gazdu z viníc 

pintu vína, od každého žiaka by mal dostať ako je zvykom týždenne peceň chleba, 25 denárov 

štvrťročne a voz dreva ročne. Preto, že je ozaj málo chalpcov, ktorí navštevujú školu, nemá tohto 

dobrodenia ani dôchodku. Ako organista má od obce 3 florény. Od filiálok po jednej floréne 50 
denárov. Štolárny dôchodok má takýto : za zvonenie mŕtvemu 12 denárov, za spev tak isto. Za 

pohreb 25 denárov. Patrí mu jedna tretina ofery a koledy. Za napísanie ohlášok 12 denárov. Okrem 

štóly má ročný dôchodok približne 62 prešporských meríc obilia. Toľko kanonická vizitácia.      
 
 Medzi učiteľove povinnosti patrilo spísať ohlášky, to znamená spísať osobné údaje ženícha 

a nevesty, ktoré sa po tri nedele pred zamýšľanou svadbou vyhlasovali v kostole, aby každý 

oznámil prípadné prekážky manželstva, o ktoých vie. V tomto prípade ani nešlo natoľko o 

povinnosť ako skôr o prostriedok získať pre učiteľa dôchodok. K organistovi – učiteľovi chodili 

snúbenci „na zápis“ ešte aj v tridsiatich rokoch (1930 – 40). Vtedy za to dostával 5 korún. Z 
richtárskych účtov v r. 1829 sa dozvedáme, že za spievanie pašií dostával organista dve pinty vína, 

richtár za ne zaplatil 26 grajciarov. 
V roku 1839 je to už o niečo viac a nie vo víne, ale v hotovosti. Za spievanie pašií na Kvetnú 

nedeľu 24 grajciarov, na Veľký piatok 24 grajciarov a za spievanie pri procesii o obradoch žehnania 

ozimín na deň sv. Marka 24 grajciarov. Súpis z toho istého roku uvádza, že z obecného hája dostal 

organista tri siahy dreva.  
 
 Kostolné účty v roku 1844 a 1845 uvádzajú, že organista dostal ročne „pro pulsu organiet 

Hostiis“, to je za hru na organ a za hostie 17 zlatých. Patrilo teda k povinnosti organistu zásobovať 

kostol hostiami – oblátkami. 
Oblátky piekol organista nielen pre kostol, ale pred Vianocami ich piekol aj pre veriacich. 
Predávala ich „pani organistová “, aby ich mala každá rodina podľa zvyku k Štedrej večeri.  
 
 Zo zápisov v matrike narodených z roku 1712 a 1714 sa dozvedáme, že počas neprítomnosti 



farára, učiteľ pokrstil nemluvniatko (Im absentia mea baptisatus est infans per rektorem scholove). 
Pravdepodobne išlo o slabé novorodeniatko, bola obava, že sa nedočká živé kamsi odcestovaného 
farára, pokrstil ho teda pán organista, aby nezomrelo nepokrstené. 
 
 Dôchodky učiteľa – organistu v r. 1846 sú uvedené vo výkaze škôl takto : 
 
Stály (istý) dôchodok : 
Za kantorstvo (organista) od obce 
od celej farnosti po 1 prešporskej merici raži  4 zl.-- gr. 
za 1 grunt, t.j. 48 x, hodnota     34 zl. 36 gr. 
3 siahy dreva po dva zlaté, hodnota     6 zl. 
 
Neistý (nestály) dôchodok : 
8 prešporských meríc zrna ako notársky plat  12 zl. 
Štóla (omše, pohreby, ofery) približne    8 zl. 
Koleda         1 zl. 30 gr. 
Od žiaka 6 x 1 chlieb po dva grajciare, za 99 žiakov 13 zl. 12 gr. 
       ___________________ 
       Spolu : 79 zl. 18 gr. 
 
Z Kiklova neistý chlieb za 6 žiakov    - 40 gr. 
Zo Šarlužiek – hodnota chleba za 37 žiakov   4 zl.  56gr. 
 
Okrem toho môže posielať na spoločný pasienok 2 kusy lichvy 
 
 V roku 1896 je ročný dôchodok organistu – učiteľa ohodnotený takto (v Dejinách škôl 

ostrihomského arcibiskupstva od Dr. Kamlósyho) : 
 
Hodnota organistovho bytu :      30 zl. 
Hodnota za 16 katastrálnych jutár 485 siah oráčiny, lúk atď.   63 zl. 39 gr. 
Hodnota plodín (zosyp)      120 zl. 60 gr. 
Učiteľský plat        350 zl. 
Štóla a pod.        84 zl. 
 
Vidno teda, že v tom čase už organista – učiteľ nevykonával funkciu obecného notára a miesto 

notárskych dôchodkov, od žiakov má v úžitku 16 kat. jutár a 485 siah poľnohospodárskej pôdy. 

Okrem toho má už stály učiteľský plat (od štátu). Zachovaný zostal zosyp v naturáliách. Vyberal sa 

až do roku 1945, vždy po žatve, obyčajne v mesiaci septembri, ako organistovský dôchodok. 
 
 Učiteľ – organista fungoval aj pri pohreboch. Pri nich spieval nielen predpísané cirkevné 
piesne (latinské), ale aj všeobecné piesne v reči ľudu. Bolo zvykom okrem nich spievať aj 

„odobierku“. To bola rýmovaná rozlúčka mŕtveho od rodiny a známych.V nej sa mŕtvy lúči, prosí 

odpustenie od tých, ktorým niečim ublížil, ďakuje tým, ktorí mu urobili dobre, ak sa odoberá rodič 

od detí, dáva im naučenia, ak zomrelo dieťa a rodičia ešte žijú, ďakovalo im za výchovu a 

starostlivosť, starec ďakoval za doopatrovanie. Odobierku musel zrýmovať pán organista na nápev 

niektorej pohrebnej piesne. Prišli ju objednať pozostalí hneď po smrti, aby mal dosť času zložiť ju 

čo najkrajšiu, najdojímavejšiu. Platilo sa od verša. Zpravidla sa venoval najbližším príbuzným 

každému samostatný verš, z ďašej rodiny boli spomenutí v jednom verši viacerí. Ak bol 

príbuzenstvo početné, mala odobierka aj 30 veršov. Začínala sa samostatným veršom od 

„duchovného otca“ - pána farára. Potom nasledoval manžel / manželka, synovia a dcéry s 

manželkami / manželmi a deťmi, vnukovia, ak už boli dospelí aj s manželmi a deťmi, švagrovia a 

švagriné, bratanci a sesternice, niekedy bol venovaný osobitný verš niektorému priateľovi                 



s rodinou. Potom nasledovali spolky, obyčajne náboženské, ktorých bol zomrelý členom. 

Ružencový spolok a jeho predstavený „tatíci“, Spolok Božského srdca a pod. Po nich „dvorani“ 

bývajúci v dome so spoločným dvorom, potom horný a dolný sused, všetci aj s rodinami. Napokon 

bol ešte raz posledný pozdrav manželskému druhovi a deťom. Odobierka bola upravená podľa 

osobitných pomerov zomrelého, vyjadrovala jeho vzťahy k osobám, ktoré v nej boli spomínané, 

pochopiteľne si pri nej „odpytovaní “ zo srdca poplakali. Nesmelo sa v nej zabudnúť na nikoho, 

často ešte v poslednej chvíli musel pán organista dorábať nejaký verš. 
 
 V tridsiatich rokoch keď som už bol v Zbehoch, platila sa organistovi za každý verš koruna. 
 
 Ako som už spomenul, prvý učiteľ, ktorého meno sa nám zachovalo, bol r. 1613 Púček 

(Puczek). Potom takmer 100 rokov niet písomných správ o škole. Boli to roky vojnových a 

povojnových utrpení, píšem o nich v iných statiach. Vtedy obec upadla, nemala farára ani učiteľa. V 

roku 1700 je obec filiálkou egersegskej farnosti (terajšie Jelšovce), školu si napriek úpadku 

zachovala. Podľa kanonickej vizitácie je učiteľom v Zbehoch pomocník „compán“ egersegského 

rektora Jána Jambráka. Zápis v matrike zachoval v r. 1708 meno učiteľa Ondreja Hašku (v tom roku 

mu zomrela dcérka). Pravdepodobne jeho synom je Michal Haško, zapísaný v roku 1720 v matrike 
sobášených, ako miestny učiteľ. - Kanonická vizitácia z roku 1731 spomína meno Štefan Turis aj 

meno Šebastian Virágh – zachovala kanonická vizitácia z r.1755. V roku 1777 a ešte aj v roku 1781 

nachádzame v listinách meno učiteľa a notára Adama Ivaniča, v roku 1783 Štefana Čajdu, v r. 1796 

Jána Stankoviča, v roku 1828 Michala Némethy, potom Jána Turoka. Ján Gál je spomínaný v 

kostolných účtoch roku 1846, v nasledujúcom roku je učiteľom Jozef Valus. Takmer pol storočia 

učil v Zbehoch Ján Kučera, lebo ho nachádzame v listinách v rokoch 1848 až 1896. Tento mal v 

roku 1870 pomocníka „compána“ Ignáca Zimku. V roku 1896 zvolila školská stolica za organistu-
učiteľa Teofila Frimmela, rodáka z Dojča pri Prievidzi, ktorý odišiel na odpočinok r. 1926. Za jeho 
účinkovania bola v roku 1900 zriadená druhá trieda a postavená učebňa pri kostole, lebo počet 

žiakov vzrástol na 160. Starý pán Frimmel už ako penzista mi ako mladému učiteľovi v tridsiatich 

rokoch rozprával, že sa vtedy učilo väčšinou po slovensky, ale už aj maďarsky. 
 
 Rozprával mi aj o tom, ako musel bojovať nielen o svoju osobnú, ale aj učiteľskú stavovskú 

dôstojnosť. Ako sa pri tom dostal do sporu s farárom, s predsedom školskej stolice, ale ako sa nebál 

ani kráľovského školského inšpektora a to bol v tých časoch vysoký hodnostár ! 
Teofil Frimmel bol v Zbehoch už prvý učiteľ s plnou učiteľskou kvalifikáciou, za jeho účinkovania 

sa objavuje v škole prvá mapa ako pomôcka, prvé guľkové počítadlo, neskôr už aj prvé obrazy 

prírodopisné, dejepisné. On prebojoval prvé aj druhé rozšírenie školy a po dvoch storočiach aj 

stavbu dvoch učební.    
Za jeho účinkovania prišli v rokoch 1900 – 1918 prvé „pani učiteľky“ - Helena Clemantisová, r. 
1902 Margita Kochová, po nej Jolana Hankóczy. V roku 1913 iba mesiac bol na škole N. Sádecký, 

po ňom Rudolf Námer, ten odišiel roku 1914 na vojnu. V roku 1918 po svetovej vojne, keď vznikla 

Československá republika a keď sa škola stala úlne slovenskou, učil Teofil Frimmel sám 214 

žiakov! V roku 1919 prišla učiť Irena Czocherová, v r. 1921 Alžbeta Kyttlerová, po nej Gizela 

Timárová. Po odchode Teofila Frimmela na odpočinok r. 1926 nastúpil ako organista – učiteľ a 

správca školy Ladislav Diera, rodák z Gajala, absolvent učiteľského ústavu v Štubnianskych 

Tepliciach. Za jeho pôsobenia sa škola rozrástla na šesťtriednu, boli postavené učiteľské byty a 

postavená nová poschodová budova so 4 učebňami. K menu Ladislava Dieru sa viaže najmä 

oživenie a nebývalý rozmach Úverného družstva, ktorému zasvätil každú voľnú chvíľku. O tom 
píšem v inej stati. 
 
 Školopovinných detí pribúdalo, škola sa rozrastala, tomu primeraný bol aj pohyb účiteľov. 

V rokoch 1927 – 29 učí Alžbeta Hatányiová, 1926 – 27 Jozef Malok, 1926 Ján Zanardský, 1929 – 
30 Gabriela Korperová, 1929 – 35 Margita Kortánková, 1929 Dezider Valach. 
V rokoch tridsiatich sa školstvo na celom Slovensku rozrastá tak prudko, že nestačili absolventi 



učiteľských ústavov. Preto na mnohých školách – aj v Zbehoch – učia prechodne aj nekvalifikovaní 

učitelia, poväčšine abiturienti gymnázia, ktorí postupne získali aj učiteľskú kvalifikáciu.                  
Nekvalifikovaní učitelia boli volení iba na rok, tomu treba pripísať časté zmeny osôb. V roku 1929 

učí v Zbehoch Dezider Valach, 1930 Jindrich Klosterman. 
 
V roku 1930 František Mojto (pisateľ týchto riadkov) s jednoročnou prestávkou na ďalšie štúdium 

učil v Zbehoch do r. 1939. 
 
V rokoch 1930 – 31 Kamila Kurucová, 1931 – 33 Štefan Starovecký, 1931 – 33 Elena 
Fürstenzellerová, 1931 – 32 Ľudovít Burian, 1932 Mária Madlušková, 1933 – 39 Paula Benušková 

(manželka pisateľa tejto kroniky), 1933 Anna Kordíková , 1933 – 37 Ján Snadík, 1934 – 35 Andrej 
Foroó, 1935 Ilsa Litvanyi, 1935 Mária Bujnová, od r. 1935 Anna Laluhová, 1936 Helena Galbavá,  
r. 1939 Ján Chren – Mravík. 
 
 Keď som prišiel do Zbehov, bola škola v období svojho najprudšieho rastu. Bolo treba veľa 

všeličoho, obec nestačila s peniazmi, niekedy ani nebolo dosť pochopenia a ochoty zo strany 

majetných členov obecného zastupiteľstva a školskej stolice odhlasovať peniaze na potreby školy. 
Príčina bola jednoduchá : čím väčšie boli výdavky obce, tým väčšie dane (obecné prirážky k 

štátnym daniam) musela obec vyberať. Čím viac rolí kto mal, tým viacej prirážok platil. Tak sa stali 

práve najzámožnejší statkári nájomcami a niektorí roľníci hamovníkmi rozvoja obce a to nielen      
v oblasti školskej.  
V jednej učebni sme ešte učili v starých, možno vyše 100 – ročných laviciach, ktoré vôbec 

nerešpektovali telesné rozmery žiakov, prvákom a druhákom z nich trčal iba vŕšok temena. Mali 

sme spolu so žiakmi nesmiernu radosť, keď sme dostali do troch učební modernejšie lavice.  
Vyhotovil ich miestny stolársky majster Ernstheim. Učebných pomôcok bolo veľmi poskromne, 

boli veľmi drahé, pomáhali sme si tak, že sme s nadšením zhotovovali pomôcky sami, kreslili sme 
nástenné mapy, zhotovovali modely telies, zbierali nerasty, chrobáky, motýle, s výdatnou pomocou 
žiakov sme postupne zapĺňali prvý kabinet v novostavbe školy. Tam sme zriadili vďaka 

porozumeniu obce aj školskú dielňu. Z nej vyšla nejedna učebná pomôcka. 
 
 V tých rokoch – vďaka početnému zastúpeniu učiteliek – sa zintenzívnila výuka domácich 
náuk, ručných prác, varenia. Aj pre dospelé dievčatá a ženy bol kurz varenia a šitia. Venovali sme 

sa mimoškolskej činnosti v úvernom a potravnom družstve, v hasičskom zbore, zriadili sme 

nedeľnú čitáreň časopisov, do ktorého sme obstarali darom pravidelné zasielanie okolo 50 periodík, 

cvičili sme spev a divadlá. S pomocou mládencov – remeselníkov sme zhotovili javisko, maľovali 

kulisy. Bola to radostná robota, aj keď sme po každom predstavení museli javisko rozobrať a k 

predstaveniu ho znova postaviť v niektorej učebni, lebo inej súcej miestnosti v obci nebolo. 
 Ochotnícke divadlo začalo hrať už pred nami. Roku 1927 zahrali žiaci hru „Betlehemský 

hlásnik“. Dospelí ochotníci zahrali v r. 1928 ako prvé ochotnícke predstavenie Urbánkovu hru 
„Hrob lásky“. V tom istom roku aj „Rozmajrín“. V roku 1929 vianočnú hru „Slepý pastier“.  
 
V roku 1930 bolo hodne predstavení : Bludár, Škriatok, Kubo, Kamenný chodníček, Márnotratný 
syn, Ďuro ide na svadbu, Nájdené dieťa. 
V roku 1931 Krásne milovanie a Mlynár a jeho dieťa. 
V roku 1932 Traja králi, Strašidlo a Horvátovej hra – Slovenská sirota. 
V roku 1932 sa hrali hry O matke vlasti, Pokuta za hriech, O pol noci a Slobodní manželia.  
V roku 1933 Svätojánska noc. 
V roku 1934 Narodil sa pán a Srdce. 
V roku 1935 Čakáme, Hrob lásky, Rubínova brošňa, Číslo 36 a 37, Božie mlyny. 
V roku 1937 Jankušova dcéra, Pre matkin hriech, Hriešnica, Martinko Klinkáš. 
Uvádzam tento výpočet, aby sa zachovala pamiatka nadšenia, s akým sme túto výchovnú a 

osvetovú roboru robili nielen učitelia, ale aj ochotníci – herci. Každá hra si žiadala mnohé večery 



nácviku a skúšok. 
 
Jedinou odmenou všetkým bol záujem obecenstva. A ten nebol malý, každú hru sme opakovali tri – 
štyri krát. Vtedy ešte nebolo kino ani televízie, aj rozhlas bol iba poskromne, bola to jediná kultúrna 

zábava. Mali pri nej konkurenta len v susedných Šarlužkách – Kajsa. Tam bolo niekoľko 

železničiarov – Čechov, tí mali ako herci skúsenosti, vedeli teda usporiadať predstavenia na vyššej 

úrovni ako my. Mali aj stále javisko a priestrannú miestnosť u Štefana Lauku. Všeličo sme od nich 

odpozorovali z hereckého kumštu a potom uplatnili doma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z V Y K Y  
 
Pri narodení : 
 
 Malodetné a jednodetné rodiny sú len veľmi zriedkavou výnimkou, tiež sú zriedkavé rodiny 

len s dvomi deťmi. Pravidlom je populačný prírastok počítajúci s tretím dieťaťom. 
 
 Ženy si ešte za slobodna vyberú budúcich kmotrov a krstných. Kmotrovci vstupujú do 
príbuzenstva a v živote krsniatka majú pri rôznych príležitostiach významnú úlohu : pri prvom 

prijímaní, pri birmovke, pri rukovaní, pri svadbe, pri pohrebe. Oslovujú sa kmotor – kmoter – 
kmotra. Kmotrovia a kmotry sa nemenia, určujú sa od prvého dieťaťa pre všetky deti. Krsniatka ich 

oslovujú „krstný otec, krstná mama, krstní rodičia ako krstný, krstná“. Kmotrovstvo je vzájomné. 

Odmietnuť žiadané kmotrovstvo platí za urážku a hnev. 
 
 Žena v požehnanom stave je „samodruhá“. Musí sa správať rôznymi zvykmi. Jedlo, ktoré sa 
jej žiada, treba jej pripraviť, aby „nezabažila“. Nesmie pozerať do zrkadla, ani hľadieť do ohňa, 

lebo by očakávané dieťatko malo na tvári „oheň “. 
 
 V novších rokoch (po druhej svetovej vojne) ženy rodia v nemocnici, v pôrodnici. Predtým 
rodili doma s pomocou staršej skúsenej ženy alebo pôrodnej asistentky. „Cedulové baby“ boli od 

roku 1786, stolica rozhodla o ustanovení skúšanej asistentky od roku 1830 pre každú obec. 
 
 Pôrodná asistentka prišla, keď sa už blížil čas pôrodu. Pre rodičku pripravili miesto v kúte 

izby (išla do kúta). Kútnou plachtou oddelili v kúte „šopu“. Tam bola kútnica až kým neišla na 

vádzku. 
Kútna plachta je veľká, doma tkaná konopná plachta červeno vyšívaná. 
 
 Pôrodná baba okúpala novorodeniatka a do kúpeľa mu vložila kúštik železa, aby bolo silné 

ako železo. Novorodeniatka pred kúpeľom položili na riečicu, potom tri krát hovorili : „Koľko dir 

(dier), toľko očí “. To aby dieťa neskapalo z očí. 
 
 Len čo je novorodeniatko okúpané a oblečené, ponáhľajú sa ku kmotrovcom a rodine          
„s radostníkom“, fľaškou páleného alebo vína. Najneskôr o týždeň ho nesú na krst. Niekedy ho 

podávajú cez okno, „aby neumrelo“. Na povijaku má uviazaný ruženec. Kmotra vraví pri odchode : 

„Berieme vám pohana, doniesli sme kresťana. 
 
 Pri krstných obradoch kmotrovci „odriekajú“. Kmotrovci idú s krstnými aj na zápis do 

matričnej knihy. Hneď po krste kmotra odbavila krstenie. Kútnici doniesli borovičku, kávu, žemle, 

nasmažili šišky. 
 
 Kmotrov a rodinu pohostili koláčmi, varenou sliepkou a vyváranými slížmi a vínom. 

Novorodeniatku vložili kmotrovci a hostia do perinky peniaze.  
 
 Neuvedená rodička sa volá „kútnica“. Štrnásť dní po pôrode išla rodička do kostola „na 

vádzku“ v sprievode kmotry a pôrodnej baby. Do vádzky mala rodička novorodeniatko pri sebe v 
posteli v kúte. Až po vádzke ho uložili do kolísky a odstránili kútnu plachtu. Do vádzky nešla 

kútnica ďalej od odkvapu, „aby ju neuchytilo“. 
 
 Kmotrovci chodili so svojimi krstnými aj na prvé prijímanie. Vtedy im darovali modlitbovú 
knižku a ruženec. Okolo dvanásteho roku išli dorastajúce deti na birmovku. Vtedy dostávali od 

krstných rodičov chlapci košeľu a ručníček, dievčatá ručník „gonfláš“.  
 



 Vianoce : 
 
 Podľa cirkevného kalendára 14. septembra je sviatok Povýšenia sv. Kríža. V najbližšiu 

nedeľu po tomto dni sa odbavujú hody. Im padnú za obeť kurence, kačky a husi, ktoré predtým 

kŕmili, podľa možnosti niekedy aj teliatko, väčšie prasiatko, jahniatko. Gazdiné napečú makové, 

syrové, orechové, lekvárové koláče, v posledných rokoch nakúpia zákusky z cukrárne. Tam, kde 
obnovili vinice, na hody pripravia prvý burčák. „Hodári“ prídu z blízkych, aj ďalších obcí, rodina aj 

známi. Od poludnia vyhráva v hostinci hudba k tanečnej zábave. 
 
 Na Martina 11. novembra chodia ženy obecných pastierov a nosia prúty „martináky“ do 

domov, z ktorých nimi vyháňajú lichvu na jar na pašu. Vinšujú, aby sa lichva darila. Vinš nemá 

ustálenú formulu, obsahuje všetko dobré. Vinšovníčka dostáva za prút múku a gulu masti. 
 
 S Katarínou – 25. novembra – je spojená pranostika, ak je na blate, budú Vianoce na ľade, a 

naopak : ak je na ľade, budú Vianoce na blate. 
 
 30. novembra – na Ondreja – robili dievky rozmanité veštenia a varením halušiek a liatím 

olova (alebo cínu), podľa ktorého predpovedali meno budúceho manžela. Tento zvyk už takmer 

úplne zaniká. 
 
 Okolo 4. decembra – Barbory – až do 13. decembra – Lucie – chodili večer dievky úplne v 

bielom oblečení, so zakrytou tvárou a hlavou, husím krídlom ometali všetko, aj ľudí pre šťastie. Nič 

nedostávali, lebo bolo by to nešťastie na celý rok. Barbory a Lucie boli nemé, nepovedali ani slova, 

to využívali mládenci, ktorí sa niekedy v dievčenskom prestrojení zamiešali medzi ne.  
 
 Na Luciu – 13. decembra vykladali celý dom tymiánom a všetky miestnosti vykropili 

svätenou vodou. 
 
 Barbory chodili aj okolo 6. decembra – Mikuláša. Neskôr sa ujal zvyk chodiť po domoch v 

biskupskom – mikulášskom oblečení, na hlave s vysokou čapicou – mitrou, v ruke s biskupskou 
palicou, na chrbte s nošou, v sprievode čerta vo vyvrátenom kožuchu s reťazou. Deti sa museli 

pomodliť, Mikuláš ich pohrešil za ich prehrešky, čert k tomu štrkotal reťazou a udieral prútenou 

metlou. Niekedy Mikuláš obdaroval nastrašené deti orechami a jabĺčkami. Pod vplyvom 

„pánskych“ zvykov, ktoré prenikali z mesta na dedinu, stalo sa zvykom v bohatších rodinách 

neuspokojiť sa s návštevou Mikuláša, ale okrem toho nadeliť deťom – keď už spali – do topánok 
mikulášske prekvapenie. Za prehrešky kúsky uhlíkov. 
 
 Vianočné obdobie vyvrcholilo bohatosťou zvykov na Štedrý deň (24. decembra), najmä na 
Štedrý večer.  
 V predchádzajúcich dňoch upratovali celý dom, aj maštaľ a dvor. Všetky miestnosti 

vykladali tymiánom a vykropili svätenou vodou. Štedrý deň sa začal prísnym pôstom. Celý deň nič 

nejedli, až na večeru. Popoludní zaniesol gazda lichve do maštale oplátku s petržlenom a kúskom 

chleba a cesnakom. Do studne hodil jablko, orech a oplátku, aby v nej bola stále dobrá voda. V 
humne a po dome nasypal zrna vtáčkom. Kone a pes dostali strúčik cesnaku. 
 
 Keď sa zotmelo, zišla sa v izbe celá rodina sviatočne oblečená. Otec rodiny – gazda – vošiel 

do izby s viazaničkou sena alebo slamy, volá sa „baran“ a pozdravil rodinu takýmto vinšom: 
  Vinšujem vám neskajší deň Adama a Evy, 
  zajtra Krista pána narodení, 
  aby vám dal Pán Boh zdraví, ščastí,  
  svoje hojné požehnání, 
  A po smrti královstvo nebeské. 



 Viazaničku položil pod stôl, po večeri z nej narobil povriesla, ktorými oviazali ovocné 

stromy v humne, aby dobre rodili. 
 
 Štedrý deň položila gazdiná do sita po troche všetkého, čo malo byť k večeri, zaklopala na 

zatvorené dvere a zavolala „Otvorte!“ Zhromaždená rodina za stolom sa opýtala „Čo nesiete?“ 

Gazdiná odpovedala : „zdravie, šťastie, hojné božské požehnaní. Tento rozhovor sa opakoval tri 

krát. Po treťom raze otvorili dvere a vošla gazdiná s plným sitom a vinšovala rovnako ako predtým 

gazda. Po skončení vinšu si sadla a nesmela cez celú večeru stať a odísť od stola, lebo by jej sliepky 

– kvočky – nesedeli. 
 
 Potom všetci vstali, zapálili sviecu, obrátili sa ku krížu a pomodlili sa Otčenáš, Zdravas a 

Anjel Pána. Na koho sa klonil knot horiacej sviece, ten vraj zomrie do roka.  
 
  Matka – gazdiná – urobila všetkým medom kríž na čelo, aby boli dobrí ako med. Potom 

dostal každý jablko. Rozkrojili ho pri takomto otcovskom ponaučení : Ak by ste niekedy zišli na 

bludné cesty, spomeňte si s kým ste jedli jablko na Štedrý večer. Taká spomienka vás dovedie 

naspäť na dobrú cestu. 
 
 Aj rozkrojené jablko veštilo : Komu sa ušlo červivé, ten zomrie do roka. Rozkrájali ho a 

navzájom si ho delili. A tak bol aj orech, otec hodil spak ruky za seba orech do každého kúta s 

takouto povedačkou : „Moje milé kúty, nemám vás čím obdariť, len s týmto malým darkom, čo 

vám doniesol Ježiško“. Potom si každý vzal zo sita prvý orech, rozbil ho a pozrel či jez dravý. Ak  
bol zlý, do roka zomrie.  
 
 Pod štyri rohy štedrovečerného obrusa položili za hrsť pšenice, ktorú potom po Vianociach 

hodili sliepkam, aby dobre niesli. 
 
 Na štedrovečernom stole nesmel chýbať nenačatý čerstvý chlieb, ani soľ a cesnak a ani 

veľký koláč „ščedrák“, upečený pred Štedrým dňom. Ten sa nejedol cez sviatky, načal sa až na Jána 

(27. decembra). 
 
 Na šterdovečerný stôl patria aj orechy. Každý prítomný si vezme jeden a rozbije ho. 

Zvedavý je najmä na obsah svojho orecha. Zdravý orech znamená dobré proroctvo do budúceho 
roku, červivé jadro prorokuje smrť. 
 
 Potom sa začal vlastná večera s prvým jedlom : šošovicovou alebo hrachovou alebo 

kapustnou polievkou so sušenými hríbami. V katolíckych domácnostiach sa na Štedrý večer nejedlo 

mäso, ani klobása. Po polievke sa jedli pupáčky : „Z koláčového cesta sa narobili ako palec hrubé 

slíže, upiekli sa, posypali makom a cukrom a poliali horúcim mliekom“. Prvá lyžička polievky a 

rovnako prvá lyžička pupákov sa odloží na tanierik „pre vtáčkov“. Večera sa skončila varenými, 
sušenými slivkami a koláčmi s ovocím. 
 
 Po večeri sa ponavštevovali susedia, rodina, priatelia, chlapi sa hrali v karty. Ženy 

debatovali a chodili spievať pod okná, pokým sa nevybrali na polnočnú omšu. 
  Čas radosti, veselosti  
  svetu nastal nyni, 
  porodila Spasiteľa,  
  Mária bez viny. 
  V jasliach, Betleheme, 
  na slame, na zime, 
  leží malé, dieťa milé. 
  Pán zeme. 



 Alebo : 
 
  Dobrý pastier sa narodil, 
  by ovečky vyslobodil, 
  pri Betlemskom salaši 
  radujme sa, veselme sa 
  valasi. 
 
 Nepočul som, že by boli daktorú ženu pokladali za bosorku. Jestvuje však povera o malom 

štvornohom stolčeku, ktorý treba začať robiť na deň Lucie (13. decembra) a 12 dní na ňom niečo 

urobiť tak, aby bol do Štedrého dňa hotový. Keď si ho potom výrobca vezne do kostola na vianočnú 

polnočnú omšu (utiereň) a tam sa cezeň pozrie na oltár, uvidí všetky bosorky. Ale sa musí ponáhľať 

po omši von z kostola a domov, aby ho bosorky nezajali a neroztrhali, musí za sebou pohadzovať 

mak, aby sa bosorky zdržali jeho zbieraním a mal kedy pred nimi ujsť. 
 
 Zvyk stavať v domácnostiach ozdobený vianočný stromček ujal sa až koncom 19. storočia. 

Nebola to jedlička, lebo takej hory okolo Zbehov niet, bol to smreček, zriedka borovica, alebo len 

ihličnatá halúzka. Aby stromček nezabral miesto a nezavadzal v skromných bytoch, zavesili ho v 
kúte na hradu. 
 
 Všetky vianočné zvyky, príkazy a zákazy sú spojené so žiadaným a očakávaným účinkom: 
  
– pastieri nosili „Martinák“, aby sa lichva darila 
 
– Barbory a Lucie ometajú navštívených krídlom pre šťastie 
 
– na Luciu neslobodno z domu nič vyniesť, lebo by to bolo nešťastie na celý rok 
 
– celý dom vykladali tymiánom a vykropili pre šťastie 
 
– na Štedrý deň zaniesol gazda do maštale oblátku a chlieb s cesnakom, aby lichva bola zdravá 
 
– do studne hodili jablko, orech a oblátku, aby v nej bola dobrá voda 
 
– ovocné stromy viazali povrieslami zo štedrovečerného „barana“, aby dobre rodili 
 
– gazdiná nesmie cez štedrú večeru chodiť, musí sedieť, aby jej kvočky sedeli 
 
– matka poznačila prítomných na čelo krížikom s medom, aby boli dobrí ako med 

 
– spomienka na jablko, rozkrojené pri štedrej večeri zabezpečí návrat poblúdeného na správnu 

cestu 
 

– obilia zo štedrovečerného stola dostanú sliepky, aby dobre niesli 
 

– robili Luciin stolček, aby uvideli bosorky 
 

– deti sa nesmú pri šterdej večeri opierať o stôl lakťami, lebo by im hájnik zajal husi, keby ich 

pásli v škode 
 

– na štedrovečernom stole musí byť chlieb a soľ, aby nikdy nepochybili 
 



 J A R – Ž A T V A  
 
 Vianočná nálada s vinšovačkami trvá do Silvestra, Nového roku a prechádza až do 

fašiangov. 
 
 Vinšujem Ván neskajší deň 
 jakožto Nový rok, 
 aby vám dal Pán Boh zdraví, sčastí 
 svoje hojné požehnání 
 a po smrti královstvo nebeské. 
 
 Na Nový rok – ani na iný sviatok – nesmie prvá vinšovať žena, lebo by to bolo nešťastie na 

celý rok. 
 
 Ešte pred Vianocami začali chodiť a chodia do sviatku Troch kráľov Betlehemci. V skupine 

sú štyria, z nich jeden je Kubo, má oblečený prevrátený kožuch, tvár začiernenú sadzami. Traja sú 

oblečení v bielom, na hlave majú vysokú papierovú čiapku. Jeden z nich nosí pred sebou model 
betlehemskej maštalky s biblickými figúrkami. Betlehemci spievali vianočné koledy, predviedli 

scénku o zvestovaní narodenia Ježiška pastierom na salaši. Navštívená domácnosť sa odmenila, kde 

akú možnosť mali : kde koláčom, kde peniazom. Pôvodne chodili betlehemci iba vo vlastnej, 
nanajvýš susednej obci po známych. V posledných rokoch chodia široko v okolí, parádnejšie 

oblečení v kráľovských plášťoch, zameriavajú sa na peňažný príjem. Spravidla je malý, ale stráca sa 

poézia koledovania. 
 
 Podobné je okolo 6. februára chodenie s Dorotou. Dievča, ktoré predstavuje kráľovskú 

dcéru Dorotu a 4 mládenci, z nich jeden je kráľ a dvaja rytieri a jeden kat, navštevovali domácnosti 

v dramatizovanej scénke, spievali o živote svätice. Napokon jej kat zhodil šabľou z hlavy korunu, 

čo naznačovalo sťatie. 
 
 Druhého februára, na Hromnice každá gazdiná zúčastnila sa na bohoslužbách so sviecou 

„hromničkou“, ktorú pri bohoslužbách pozháňali a potom opatrovali celý rok : zapaľovali pri búrke 

a hromobití a kládli do rúk umierajúcemu. 
 
 Podľa cirkevného zákazu mohla byť tanečná zábava až po Troch kráľoch (6. januára). Zákaz 

sa postupne uvoľňoval, zabudlo sa naň a časom nikto nebránil, aby prvá zábava po Vianociach bola 

už na Silvestra (31. decembra) a na Nový rok. 
 
 Tak sa začala druhá časť zimy poznačená zabíjačkou (zakáľačkou). 
 
 Takmer v každej domácnosti chovali prasa (brava), kde bola početnejšia rodina aj dvoje. Na 

ich zakáľačku bol určený čas po Novom roku, pred Fašiangami. Fašiangy – to je posledná nedeľa 

pred Popolečnou stredou, kedy celá obec povolí nenútenej veselosti, mladí ľudia samopašnosti.  
 
 Vybranému gazdovi rozobrali v humne voz a po čiastakach vynesený na strechu pajty tam 

zložili. Pravdaže, znesenie naspäť do humna sa nezaobišlo bez toho, aby postihnutý nezaplatil 
„oldomáš“. Tento žart nebol časove obmedzený len na fašiangy, našiel sa preň súci deň kedykoľvek 

cez rok.  
Prenášali nielen do susedného, ale aj ďalšieho humna gazdovské náradie, pluh, voz a presadili 

bránu a plot. 
 
 Vo fašiangovú nedeľu po litániách už hrala v šenku muzika do pol noci. V pondelok od rána 

chodili mládenci fašiangovať z domu do domu, najmä do domov, kde mali dievky súce na vydaj.  



V dome bola fľaša vína alebo slivovice, tradičné fašiangové jedlo bola huspenina. Fašiangovníci 
dostali kúsok slaniny napichnutý na ražeň a vajcia. V niektorom dome im z nich nasmažili 

praženicu. Muzika hrala od rána do 10. hodiny večer. Mladí ľudia medzi tancom chodili po dedine, 

dievky poobliekané v bielom. Dospelí posedávali v domoch, hostili sa so susedami po poháriku.     
V utorok hrala muzika od rána do 11 večer, kedy mali ženáči „sólo“, po ktorom o pol noci 

pochovali basu. Na popolečnú stredu už nesmela hrať muzika, ale niektorí rozjarení fašiangovníci 

išli ráno do šenku „na poprávku po korenaté“. 
 
 Jarné spevy, ohne boli odstraňovaním posledných zvyškov zimy. Keď chotár a lúky trochu 

obschli, zišli sa v nedeľu popludní dievky za humnami, pochytali sa za ruky a spievali   

„KIKINDÁŠ “: 
 
 Hento je ten môj, čo to veze hnoj, 
 malované sánky, strieborné ohlávky, podkuvaný kôň. 
 Sedí juhás na ulici, podopretý na palici. 
 Tam na lúce zelenej, tam na vŕbe zavíjanej. 
 Anička milá, Janko ťa volá, 
 abys k nemu išla, až si neni pyšná, 
 sama jediná. 
 
 Čí je tento nový dom, podepretý polenom,  
 pupáčkami obitý a pálenom poláty. 
 Hoja Ďunďa hoja, zabev miškár koňa 
 a miškárka mačku chlapcom na omáčku. 
 A miškárka kravu, ta sa chlapci za ňu. 
 
 Pri potoku, pri moste urobili oheň zo slamy a spievali : 
 
 Neská Jána, zajtra Jáne, pozajtreky Buriana. 
 Založíme si ohníčka širokého, 
 napečeme pri ňom chleba vysokého, 
 ani nižší, ani vyšší od taníra 
 šak to bude zajtra večer pre frajíra. 
 Okotila sa nám sučka na pazdieri, 
 povolala tých Zbežských mládencov na krštení. 
 Tí zbežskí mládenci žabu drali 
 tak oni krštení odbavili. 
 Tí zbežskí mládenci kerí nad kerého, 
 ani jeden nemá kabáta dobrého. 
 
– Tak sa prekárali celé popoludnie, na oheň znášali slamu a suchú zelinu, oheň preskakovali a 

pálenie ukončili : 
 
Dobrú noc, ohníček, dobrú noc, 
prídi nám neskaj večer na pomoc. 

 
 Na Kvetnú nedeľu (poslednú pred Veľkou nocou) sa viaže vynášanie Moreny : popoludní sa 

dievky zišli, zo slamy urobili ženskú postavu, obliekli jej sukne, rukávce a čepiec a nastokli ju na 

palicu, za ktorú ju niesli po dedine spievajúc : 
 
 Morenička krásna, kde si húsky pásla. 
 Na zelenej lúce pri bystrom potoce. 



 Morena, Morena za kohos umrela. 
 Za pána richtára a za jeho syna. 
 
 Naša kňahne domov tiahne, 
 pred ňou plúšť, za ňou hnúšť. 
 
 Keď obišli celú dedinu, zaniesli Morenu k potoku. Tam ju vyzliekli a za veselosti hodili do 
vody. 
 
 Menšie divečatá ozdobili vŕbovú vetvu pestrofarebnými stužkami a vyfúkanými vajíčkami a 

chodili po dedine so spevom („išli s vŕbou“) : 
 
 Poďakujme Pánu Bohu, 
 vzdávajme česť, chválu jemu. 
 Skrze jeho umučení 
 dal nám hríchov odpuštení. 
 Z neba stúpil, ponížil sa, 
 a z Márie narodil sa. 
 Triatridsať liet pracoval, 
 a na kríži umreti mal. 
 
Za týmto vážnym úvodom pokračovali veselo : 
 
 Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela ? 
 Dala som, dala, svatému Jánu, 
 aby mi otvoril nebeskú bránu. 
 Nebeská brána samé kvítence,  
 drobučká ľalia, dívčencom na vence. 
 Sedí baba na koši, 
 za vajíčko prosí. 
 Dajte nám vajíčko, lebo dve, 
 šak vám to máličko ubudne. 
 A  keď nám nedáte, po svojich hrncoch poznáte, 
 budú vám lítať police, 
 jako mlynárové slepice,  
 pochválen buď Ježiš Kristus. 
 
 Navštívená gazdiná odlomila prút z vŕby, vyšibala speváčky, skrútila prút do kolesa, cezeň 

potom prehadzovali húsatká, keď sa vyliahli, aby neskapali z očí. 
 
 V sobotu pred Duchom (Turicami) mládenci vyrúbali – ukradli v háji hrab, alebo iný súci 
strom a v noci stavali svojim dievkam pod oknami „máje“. Pôvodne to robili jednotlivo, každý 

svojej dievke. V posledných časoch stavali pre celú obec jeden spoločný máj, pred budovou MNV 

alebo JRD. Hrab bol po celej výške očistený od halúz, len na konci - hore nechali vrcholec, ozdobili 
pestrými stužkami, uviazali naň fľašku vodky a keď bol máj jednotlivý, dala dievka za odmenu 

svojmu mládencovi mašľu a ručníček. Máje trvali dva dni. V nedeľu a pondelok pri nich vyhrávala 
muzika. 15 -16 roční chlapci sa driapali na máj, pokiaľ bol taký silný, že ich udržal a obrali jeho 

ozdobný vrcholec. 
 
 Predpokladom dobrej úrody, bola dobrá orba, preto doma pred odchodom na pole urobil 
roľník bičiskom kríž na zemi pred záprahom a rovnako aj na poli pred začiatkom orby. Sám sa 

prežehnal a pomodlil. 



 Drevený pluh, ktorý mal aj kovové súčiastky, zaniká v 19. storočí. 
 
 Korunou, ktorá udržiavala život roľníckej rodiny a zdobila vrchol celoročných poľných 

prác, bola žatva. Bol to prejav radosti z užitočnej práce a zabezpečenia životných potrieb. Priemerní 

strední a malí roľníci odbavovali žatvu skromne, bez rozmanitých obradov, len s členmi 

domácnosti, alebo pomocou susedov alebo rodiny. Za to u väčších gazdov (bolo ich len niekoľko) a 

„statkárov“ sa žatva rozvinula v bohatých zvykoch za účasti početných žencov a žníc.  
 
 Pred začatím práce na roli všetci pokľakali a ticho sa modlili. Ženca alebo žnicu, ktorý/á žne 

prvý raz „krstia“. S kláskov urobia „kropáč“, niektorého staršieho ženca vyvolia „za farára“, ten ho 

krstí. Najprv sa musí vyspovedať, potom ho „farár“ pokropí vodou a hovorí : Ja ťa krstím, bude ti 

meno Mišo (Jano, Ďuro). Pokrstený musí dať vypiť páleného. Aby sa ľahšie znášali trovy vypitia, 

musí mať aj „krstného otca“, ktorý znáša trovy s ním spoločne. 
 
 V prvý deň večer, keď prídu ženci domov do gazdovho dvora alebo do majera, oblejú ich 

spoza brány, aby boli „friškí “. Keď sú u gazdiny na dvore spievajú jej : 
 
 Jaká sa nám neskaj škoda stala, 
 fazula nám z hrnca vykypela. 
 Či kuchárky drímu, šej haj, alebo spá,  
 keď si na fazulu nepomyslá. 
 
 Keď príde za žencami statkár alebo gazda, „poviažu ho“. Na rameno mu niektorá žnica 

uviaže povrieslo z klasov a kvietkov a hovorí : Okolo čoho sa robí, s tým sa musí poviazať. 

Poviazaný sa musí odmeniť, dať peniaze a poslať kúpiť pijatiku. 
 
 Posledný deň keď dožínajú v niektorom žneckom dome, spravidla nesú žatevný veniec a v 

sprievode so spevom idú ku gazdovi. Na čele sprievodu nesie jeden mládenec so žnicou veniec na 

palici, za ním po troch chlapi, potom ženy a dievky. S veselým spevom idú celou dedinou do 

gazdovho – pánovho domu. Keď vchádzajú do dvora, z kuchyne oblejú mládenca, ktorý nesie 

veniec. Potom zanôtia veselú žatevnú pesničku a na jej nôtu aj tancujú.    
 
 Už nám Pán Boh pomohov, 
 druhým ľuďom nemohov. 
 Keď sa budú ponáhľať, 
 aj im bude pomáhať. 
 Starší gazda bosý, mladší prostovlasý, 
 kuchárka opitá v čepci vodu nosí. 
 Gazda náš, gazda náš, gazdulisko, 
 s veľkými fúzami jako kocúrisko.    
   
 Náš pán gazda neráča sa hnevať, okolo čoho robíme s tým ich aj povážeme. Dal chlapom 

fľašu, ženám peniaze. 
  
 Pane náš, pane náš, dajže nám oldomáš, 
 dajže nám ho z lásky, hrabali sme klásky. 
 Gazda náš, gazda náš, gazda, gazdulisko, 
 máš ty veľké fúzy ako kocúrisko. 
 
 Takého my gazdu máme, gazdu máme, gazdu máme, 
 že ho ani nepoznáme, nepoznáme, nepoznáme. 
 Na rukách má rukavičky, rukavičky, rukavičky, 



 a na zadku prázdne vačky, prázdne vačky, prázdne vačky. 
 
 Už sme sa nažali žitka zeleného, 
 ešte sme nejedli chlebíčka nového. 
 
 Ani sme nejedli, ani nebudeme, 
 na našeho gazdu ľahko zabudneme. 
 
 Čo budeme robiť, už sme porobili, 
 budeme sa gúlať z vŕšku do doliny. 
 
 U Aitnerov na dvore, na dvore 
 kvitne ruža na stole, na stole. 
 
 Pán sa na ňu podíva, podíva, 
 že on pekné žnice má, žnice má. 
 
 Aitnerová brána celá dolámaná, 
 ktože ju dolámal, mladý pán s koňama. 
 
 Aitnerova brána pekná maluvaná, 
 jako cez ňu prejdem, keď som zašubraná. 
 
 Šubre hore dvihnem, predsa cez ňu pojdem, 
 Aitnerovom dvore rozkazuvať budem. 
  
 Neni ten rozmajrín tak pekne zelený, 
 jak ten náš mladý pán, pekne oblečený. 
 
 Pani naša, pani, halušky nám trepe, 
 Keď trepe, nech trepe, šak je svojom sklepe. 
 
 Už sme sa nažali žitka zeleného, 
 ešte sme nepili vínka červeného. 
 
 Už sme sa nažali jačmeňa suchého, 
 ešte sme nejedli chlebíčka nového. 
 
 Už sme sa nažali ražičky zelenej, 
 ešte sme nepili vodičky studenej. 
 
 Gazda náš, gazda náš, veď si vygazdoval, 
 seno si predal a slamu koňom dav. 
 
 Kde sme žali, tu sme žali, na doline, 
 kde to vtáča – jarabáča poletuje. 
 
 A to vtáča – jarabáča okolo pňa, 
 a ten švárny šuhaj, šuhajíček okolo mňa.  
 
 Takého my pána máme, že ho ani nepoznáme. 
 Má na rukách rukavičky, 



 a na bokoch prázdne vačky. 
 
 Pani naša, pani veľkomožná, 
 rada by ich božkal, ale neni možná. 
 
 Aitnerova (Dillhoffová, Jančiová) brána pekne maluvaná, 
 jako pod ňu pojdem, keď som zašubraná. 
 
 Šubry hore dvihnem, predsa pod ňu pojdem, 
 Aitnerovom dvore rozkazovať budem. 
 
 Pane náš, pane náš, dajže nám oldomáš, 
 dajže nám ho z lásky, hrabali sme klásky. 
 
 U našich pánov na dvore 
 kvitne ruža na stole. 
 
 Pán sa na ňu podíva, 
 že on pekné deti má. 
 
 Svatá Anna sluhu stála. 
 pekný obraz maluvala. 
 
 Keď ho ona vymaluje, 
 zanese do Galie, 
 kde pán Kristus obetuje. 
 
 Dievča orešanské, poď s nami na panské, 
 sadiť maderánek pod Nitranský zámek. 
 
 Sadiť jako sadiť, ale aj polívať, 
 ďaleko studnička na vodu chodívať. 
 
 Oliva, oliva, zelená oliva, 
 povedz mi oliva, kde moj milý býva. 
 
 Jako ti ja povím, keď ja sama nevím, 
 ja som strom zelený, ja ti neprepovím. 
 
 Bože moj, Otče moj, Bože moj, 
 jako že budem bez teba milý moj. 
 
 Jako si žila, keď si ma nemala ? 
 Velico lahúčko veď som ťa neznala. 
 
 Keď som ťa neznala, nemala som reči, 
 nemali čo plakať, moje čierne oči. 
 
 V hornom konci bývam, v dolnom frajera mám, 
 na prostred dediny po vodu chodievam. 
 
 Nitranská kasárňa, široký dvor, 



 po ňom sa predchádza najmilší môj. 
 
 Po ňom sa prechádza a žalostne plače, 
 až sa tá kasárňa celá trase. 
 
 Prvého októbra rukovať mám,  
 komu moju milú zanechať mám ? 
 
 A ja ju zanechám kamarátom 
 zakiaľ sa nevrátim z vojny domov. 
 
 Kosenie trávy a otavy je tiež radostná a veselá chvíľa. Kosia chlapi, ktorí sa neveľmi berú do 

spevu, najmä samopašnej, prekáravej pesničky, ktorá je vyhradená dievkam – hrabačkám. 
 
 Za našima humny vyrástol strom, 
 do falošnej lásky uderev hrom. 
 Uderev, uderev ale z jasna,  
 až sa celá zbežská veža trásla. 
 Tento zbežský farál kázeň káže, 
 obrázky rozdáva, ručky váže. 
 Tento zbežský farál milostivý, 
 dali mi obráštek ale živý. 
 Ach, Bože, prebože, kde si ho dám, 
 keď ja ani preňho místa nemám. 
 Dám si ho na stenu, nebude stáť, 
 dám si ho do okna, bude sa smáť. 
 Dám si ho truhly, zadusí sa,  
 dám si do knižky, nemestí sa. 
 Dám si ho do postele a ja k nemu, 
 dá mi on hubičku a ja jemu. 
 
  Mladí chlapi a mládenci – kosci sa takto stroja na vojnu: 
 
 Ej lúka, lúka, lúka široká, 
 kdo ťa bude lúka kosiť, keď ja budem šabľu nosiť, 
 ej, lúka lúka, lúka široká. 
 
 Ej, seno, seno, seno zelené, 
 kdo ťa bude seno hrabať, keď ja budem maširovať, 
 ej, seno, seno, seno zelené. 
 
 Nepočul som, že by niektorú ženu pokladali za bosorku, ale sa udržuje povera, že krava má 

„porobené“, že jej bosorky vydájajú mlieko, preto málo dojí. Alebo sviniam namazala papuľu, preto 

málo žerú a nepriberajú na váhe. Ale sa hovorilo o návštevách bosoriek – bohýň – až na 

Hrozenkove, na slovensko – moravských hraniciach, ktoré vraj za odmenu zrušili zlé účinky čarov a 

vrátili krave mlieko. 
 
 Novorodeniatko neslobodno príliš obzerať a chváliť a treba ho aspoň symbolicky – fi-fi- 
popluvať, aby nebolo urieknuté. Ak napriek tomu „skapalo z očú“, jestvuje niekoľko poverčivých 

praktík, ktorými im možno pomáhať. V chotári Zbehov, smerom na Čab je studnička Lužbetka, 

treba doniesť z nej vody ešte pred východom slnka. Pre urieknutého chlapca musí doniesť vodu  

chlap, pre dievčatko žena. Celou cestou tam i späť sa musí modliť, nesmie sa obzerať a košieľku 



chorého dieťaťa musí zavesiť na vŕbu pri studničke. V tej vode treba dieťa okúpať. 
Druhý spôsob : Lastovičie hniezdo uvariť vo vode, tú potom liať na horný pánt dverí a pri dolnom 
pánte chytať na lyžičku. Ak pri dolnom pánte chytí toľko lyžičiek vody, koľko nalial na horný pánt, 

nie je dieťa urieknuté a má inú chorobu (spravidla je to tak, lebo medzi horným a dolným pántom sa 

pri liatí niečo vody stratí). Ak sa pri dolnom pánte chytí menej lyžičiek vody ako naliala na horný 

pánt, je dieťa urieknuté, skapalo z očí. Vo vode zachytenej pri dolnom pánte ho musí matka umývať 

spak ruky. 
 
 Veľa poverčivých úkonov sa spája s rozličnými príležitosťami. V piatok nie je dobré 

vydávať sa na cestu. Pri odchode z domu treba vykročiť pravou nohou. Keď niekomu kočka 

prebehne cez cestu, bude mať nešťastie, radšej nech sa vráti. Pre doma zabudnutú vec je neradno 

vrátiť sa, lebo zábudlivca čaká nešťastie.  
  
 Kto ráno kýcha, dostane dar alebo aspoň dobrú novinu. 
 
 Nájsť štvorlístok ďateliny – to znamená šťastie. 
 
 Svrbí ma ľavá dlaň – vydám peniaze a naopak, keď ma svrbí pravá dlaň – dostanem peniaze. 
 
 Ak ma svrbí nos, čaká ma mrzutosť. 
 
 Keď ma svrbí ľavé oko, uvidím čosi nemilé, keď pravé uvidím niečo alebo niekoho milého. 
 
 Pri ktorom dome v noci kuviká pôtik, tam onedlho ktosi zomrie. 
 
 Pokaziť alebo zhodiť lastovičie hniezdo je hriech a páchateľovi prináša nešťastie. Rovnako 

je hriech zabiť lastovičku. 
 
 Ráno prvého stretnúť kňaza, znamená nešťastie, ale ak stretnem prvého kominára neobíde 
ma šťastie. 
 
 Streda a piatok boli považované za nešťastné dni. Ani žatvu nezačínali v piatok, aby sa do 

zrna nedali myši.  
 
 Piatok – zlý začiatok. Vraj ešte aj chlieb upečený v piatok bol nechutný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P O H R E B 
 
 S blízkou smrťou počítajú, keď v blízkom dome večer škrieka kuvik. Volá sa pótik, lebo 

poťká smrť. 
 Keď už je pravdepodobné, že chorý v krátkom čase zomrie, robia sa v dome prípravy na 

smrť. V prvom rade požiadajú farára, aby chorého „zaopatril“, to znamená, vyspovedal ho a 

vyslúžil mu sviatosť pomazania a podal prijímanie. 
 Pri skonávaní začnú hromničku – svieca posvätená na Hromnice. Hneď po skone otvoria 

okná a zastrú zrkadlá, zastavia hodiny. Skon oznámia celej obci trojnásobným zazvonením 
prerušovaným, po ktorom hneď nasleduje prvé zvonenie. Do 14. júna 1916 zvonili zomretému na 

malom zvone, ktorý volali cengáč, aj umieračik. Vtedy skonfiškovali zvony na vojnové pochody, 

ostal iba jeden zvon na všetko, aj ako umieračik. Až do pohrebu sa mŕtvemu niekoľkokrát do dňa 

zvoní. Mŕtveho umyjú, oblečú do sviatočných šiat, aké mu prislúchajú podľa pohlavia, stavu a 

veku. Mladú ženu oblečú aj pestro. Večer sa do domu zomretého zíde celá rodina modliť sa. Toto 

„modlenie“ riadia starší členovia ružencového bratstva „tatíci“. Modlí sa do pol noci. 
 
 Do nedávna kládli mŕtvemu do truhly fajku, tabak, klobúk, palicu, okuliare, do ruky peniaze 

aj pálené, žene modliacu knižku s ružencom (pátričkami), previazali skľúčené ruky, vplyvom 

cirkevného zákazu zaniká zvyk klásť do truhli veci okrem modliacej knižky a ruženca. Deťom, 

mladým, slobodným, ženatým a vydatým do štyridsať rokov, dávali bielu truhlu, kvetiny a veniec s 

bielymi stuhami. 
 
 Mŕtvy leží vystretý v dome medzi zažatými sviecami na lavici, na strožliaku, plachte, pod 

hlavou má vankúš, pri hlave kríž. Pri nohách má nádobku so svätenou vodou, v nej halúzka 

zimozele (krušpán) s ňou ho kropia návštevníci, ktorí sa s ním prichádzajú rozlúčiť a až do noci sa 

pri ňom modlia a spievajú nábožné piesne. Modlenie obyčajne riadia starší členovia ružencového 

bratstva, zvaní „tatíci “. Tí sa predmodlievajú ruženec a predspievajú piesne aj pri pohrebnom 

sprievode.  
 
 Mŕtvy je do dňa pohrebu vystretý v otvorenej truhle v izbe, príbuzní a priatelia chodia sa pri 

neho modliť a pokropiť ho svätenou vodou. Po vybudovaní domu smútku na cintoríne, je mŕtvy 

vystretý v ňom. 
 
 Pred zabednením truhly (doma alebo v dome smútku) zíde sa naposledy pri mŕtvom celá 

rodina, oplače mŕtveho a pokropí svätenou vodou. 
 
 Pokiaľ nebol postavený dom smútku, išiel pohrebný sprievod z domu mŕtveho celou 

dedinou. Na čele kríž, za ním deti, potom chlapi, kňaz, sprievod zatvárajú ženy. Od domu 

zosnulého po cintorín nesú truhlu na márach muži. Cestou sa modlia členovia ružencového bratstva. 

Slobodného nesú družbovia druhého pohlavia, na ľavom rukáve majú uviazaný biely ručník aj na 

kríži. Na tanieri nesú rozmajrínový venček. V nesení člena hasičského zboru sa striedajú hasiči v 

rovnošate.  
 
 Voľakedajšie vykladanie „nad mŕtvym“ vychvaľujúce jeho dobré vlastnosti a oplakávajúce 
jeho smrť zaniklo. Miesto neho je, ale už tiež postupne zaniká „odpytovanie“ pri pohrebných 

obradoch (o tom viď v stati o škole).    
 
 Pamiatku mŕtveho zachovávajú niektoré zvyky. Pokiaľ bol mŕtvy v dome nekúrilo sa, 

nepralo sa sedem dní. Nad dverami izby, v ktorej zomrel sa nebielilo do roka. 
 
 Po skončení pohrebných obradov nad jamou vhodia príbuzní a známi hrudku zeme ako 

posledný pozdrav. 



 Príbuzní a pozvaní sa zídu v dome zosnulého na posedenie – pohostenie „kar“. Začína sa 
modlitbou, smútočnými spevami a končí sa v uvoľnenej nálade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S V A D B A 
 
 Mládenci zo Zbehov si spravidla nechodili ďaleko hľadať ženu. Najčastejšie si vyberali ženu 

zo Zbehov. Voľba nebola vždy ľahká, lebo rodičom nebolo po vôli, keď si gazdovský syn vybral 

chudobné dievča, alebo keď sa chcela gazdovská dievka vydať za chudobného. Trvalo mesiace, 

nezriedka aj roky, kým sa rodičia uspokojili s voľbou svojich detí, ale aj tak sa stávalo, že vôľa 

rodičov bola silnejšia a mladí sa jej podrobili. 
 Voľba mladých bola ovplyvnená aj zásahmi nahováračov, ktorí „šikovali“ nevesty a zaťov 

podľa svojich záujmov. 
 Stal sa i taký prípad, že sa mládencoví rodičia nedohodli na synovej voľbe. Matka súhlasila, 

ale otec bol proti. Rodičia nevesty súhlasili, syn odišiel z rodičovského domu a „priženil sa“ k 

neveste. Ale otec zanevrel syna, nevestu a jej rodičov nechcel ani vidieť so ženou, ktorá súhlasila so 

synovou voľbou, sa vyše desať rokov nerozprával. Ani vnúčence, ktoré sa synovi narodili, nevedeli 
jeho tvrdé srdce obmäkčiť, zmäklo až na smrteľnej posteli. 
 Takých prípadov bolo veľmi málo. Zväčša sa rozdielne názory vyrovnali a určil sa deň 

svadby.  
 
 Prvý raz sa snúbenci ukázali na verejnosti spolu, keď prešli dedinou idúc na zápis. Osobné 
dáta snúbencov zapísal pán organista, za čo sa mu platilo päť korún. Po tri nedele pred sobášom 

boli „ohlášky“. Farár v kostole vyhlásil z kazateľnice takto : Do stavu manželského vstupuje 

slobodný (… meno, napr. Ján Suchý), syn nebohého Františka a nebohej Márii Suchej, narodený v 

Zbehoch a tam aj bývajúci. Bude si brať slobodnú Annu Gregušovú, dcéru Petra a Emílie 

Gregušovej, narodenú v Čakajovciach a tam aj bývajúcu. Ohlasujú sa prvý (druhý, tretí) krát. Kto 

by nejaké prekážky manželstva vedel, nech to ohlási na farskom úrade. 
 
 Po tretích ohláškach bola svadba. Obrad v kostole sa volal „sobáš“, svadobná hostina sa 

volala „veselí“. Svadba trvala dva dni, bývala v pondelok a utorok, až neskôr v sobotu. Vo štvrtok 

pred svadbou boli družbovia volať na svadobnú hostinu.  
 Družbovia mali za širákom alebo na kabáte rozmajrínové perko, k ich výstrojom patrila 

trstenička s rozmajrínom a bielou stužkou s „blinkáčmi“. Jeden z družbov bol prvý alebo starší 

družba. Jeho ešte čakalo pri svadbe veľa funkcií. 
 Dvaja družbovia volali na hostinu v dome nevesty a dvaja na hostinu v dome mladého zaťa. 

Prvý družba mal takúto povedačku :  
 Nebanujte moji milí priatelia, že sme do vášho príbytku vstúpili. Nevstúpili sme my z vôle 

našej, ani z vôle vašej, ale z vôle Pána Boha, svadobného otca a svadobnej matere. Náš mladý zať 

(nevesta) chodia do chrámu božieho modliť sa za zar Ducha Svätého a za manžela svého (manželku 

svoju). On (ona) vám skazuje, aby ste jeho (ju) prišli odprevadiť do chrámu božieho k tej siedmej 
sviatosti a odtiaľ do príbytku jeho (jej), lebo čo mu (jej) Pán Boh požehnal trunku a pokrmy on sám 

(ona sama) to nemôže požívati, lež so svojimi priateľmi, kmotrami, švagrovcami a susedmi. Však 

keď vy budete vašich synov a dcéry ženiti alebo vydávati, on (ona) sa vám bude chceť odslúžiť. 

Jestli by sa vám ale on (ona) odvďačiť nemohli, nech sa vám odslúži sám Ježiš Kristus v nebeskom 

Kráľovstve. Pochválen Pán ježiš Kristus. 
 
 V sobotu a v nedeľu pred svadbou nosili pozvaní do svadobného domu „poctu“, koláče, 

sliepku, pálené, víno. 
 
 Veselí sa odbavovalo s bohatými obradmi a rečňovankami u rodičov nevesty. Keď si 

nevestu bral Zbežan, bolo svadobné pohostenie aj u rodičov jeho, ale so skromnejšími obradmi.  
 
 Okrem rodičov (svadobný otec, svadobná matka) mali dôležité funkcie krstní rodičia. Krstný 

otec zastával funkciu starého svata (starejšieho) a krstná mať bola „široká“. 
 Najlepší priateľ (priateľka) mladého páru bol prvý (starší) družba a prvá družica. Družba bol 



ešte jeden (mladší), družíc bývalo viac. 
 
 Deň pred svadbou večer robili družice u nevesty perká. Na rozmajrínové halúzky viazali 

biele stužky. 
 Pri tom spievali baladu, zaujímavú tým, že sa nerýmuje : 
 Zadala mamka, zadala dcéru 
 ďaleko od seba. 
 Prikázala jej, prikázala jej 
  aby viac neprišla. 
 A ja sa spravím vtáčkom jarabím 
 a ja k nej zaletím. 
 Sadnem si, sadnem do záhradečky 
 na bílu laliju. 
 Šla do záhrady najmladšia sestra 
 patržel trhati. 
 Ej, heš, heš, vtáku jarabí, 
 z mojej bílej lalii. 
 Ja som ju sála a polívala, 
 po mne sa ujala. 
 Dobre ti dobre,  najmladšá sestra, 
 pri otcu – materi. 
 Ale mne beda, beda prebeda, 
 pri cudzom chlapovi. 
 Mamička budí, cérušku hladí, 
 vstaň hore dcéra má. 
 Cudzí chlap budí, palicou budí, 
 vstaň hore, žena zlá. 
 
 V deň svadby ráno išli dvaja starí svati – zaťov a nevestin so zaťovým prvým družbom do 

nevestinho domu pre ručník – zástavu, ktorá tam bola pripevnená od včera. Na žrďke bolo 

napichnuté jablko ozdobené rozmajrínom a uviazaný čo najkrajší červený karmuzínsky ručník ako 

zástava. 
 Prvý zaťov družba zaklopal na dvere a pýtal sa : 
„Slobodno je k tomuto domu pristúpiti a do tohto domu vstúpiti ?  
Domáci nevestini rodičia odpovedali a vítali družbu s otázkou :  
„A odkál ideš ?“ „Z pýtanej do dávanej“, odpovedal družba a dodal : 
„Pustite do vnútra starších“. 
 Keď vošli starí svati, posadili ich za stôl a počastovali jedlom a pitím s prvým družbom a 

starejšími vo forme skúšky.    
  
 Domáci : „Keré boli tri najvzácnejšie svadby pred bohom ?“ 
 Družba : „Prvá bola svadbe v Káne Galilejskej, druhá bola svadba Panny Márie zo svätým 
Jozefom, tretia bola svadba Dobiášova.“ 
 Domáci : „Dobre hovoríš “ - pochválili odpoveď a pýtali sa ďalej : 
 „Povedz, čo vieš o potope sveta ?“ 
 Družba musel ukázať svoje vedomosti zo starého zákona a vyrozprávať biblickú udalosť ako 
prišla na svet potopa, len Noe sa zachránil na korábe so svojou rodinou a zvieratami, z ktorých vzal 

do korába po páre a keď prestal dážď a ukázala sa suchá zem – holubica doniesla do korába zelenú 
ratolesť. Pri slovách zelenej ratolesti povedal starejší : 
 „Aj my žiadame vašu družicu, aby doniesla tú zelenú ratolesť “.  
Družiaca doniesla starosvatský ručník zdobený zelenou ratolesťou s takouto povedačkou :  
„Chodila som ja po horách, po dolinách a hľadala som tento zelený veniec. Celá som sa pri tom na  



tŕni dodriapala, preto zaň žiadam sto krát tisíc.“ 
 
 Starý svat : „Kde by sme my toľko peňazí nabrali ?“ 
 Družica : „Ja som nechodila len peši, chodila som aj na koči, na koňoch, mala som kočiša“.  
 Starý svat : „Keď si chodila na koči, tu máš štyri kolesá “ - podal družici štyri peniaze. 
Družica nebola spokojná, pýtala na zákolesníky, rebriny, štyri kone, chomúty, šíry, pobočky, 

kočiša,  ako vedela kočiar čo najpodrobnejšie rozobrať, toľko peňazí dostala, lebo každú súčiastku 

musel starý svat vykúpiť peniazom. Až potom dostal starosvatský ručník, ktorý niesli do domu 

mladého zaťa. 
 V nevestinom dome pokračovalo pýtanie rozprávaním dlhej starozákonnej biblickej udalosti 

o starom a mladom Tobiášovi ako si hľadal ženu. Do obeda bolo ešte ďaleko, bolo treba 

predpoludnie naplniť rozvláčným rozprávaním. Zaťov druhý svat – pytač – musel jednoduchú 
udalosť porozprávať zo široka, medzi tým si domáci s pytačmi zajedali a vypíjali.  
 
 Celé rozprávanie mal zapísané železničiar Štefan Filo, od neho si požičiavali a učili sa 
pytači takto : 
 „Pochválen buď Ježiš Kristus. Slobodní a opatrní principáni tohto domu, prosím vás, aby ste 

sa nehnevali, že sme do vášho poctivého príbytku vstúpili. Nie z vôle našej, ale z vôle Pána Boha 

od nášho svadobného otca a starších, ktorí nám prikázali, aby sme sa vydali na túto cestu a ju aj s 
pomocou Božou dokončili. Vo svätom písme čítame ako sa priatelia a blížni navštevovali a 

rozmlúvali o kráľovstve nebeskom, tak aj my prosíme vašu dobrotu aj hospodára tohto domu, aby 

ste sa nás vo svojom poctivom príbytku ujali, nám málo hospody popriali a vedľa nás si za stôl 

posedali. Potom vám povieme a oznámime, čo od vás žiadame.“ 
 Domáci odpovedali takto : „Tešíme a radujeme sa páni bratia z vášho poctivého príchodu. Z 

vašich rečí sme vyrozumeli, že túto prácu, ktorú pred seba beriete, začínate s Bohom nebeským a s 

ním chcete aj skončiť. A tak teda jako vy, tak aj my, vedľa vašich rečí chceme pokračovať a 

prosíme, aby ste si vedľa nás posedeli a ďalej rozmlúvali a povedali nám, o čo ide, čo hľadáte a čo 

chcete.“ 
      
 Pytač odpovedal : „My ďakujeme otcu nebeskému, za jeho veľké dobrodenie, že sme na 

takých dobrých ľudí natrafili, že si na nás neťažkáte jako na cudzincov, že ste nás do svojho 

poctivého príbytku privinuli a nám trochu hospody popriali a dovoľujete sadnúť si vedľa vás.  Za to 

vám ďakujeme, ruky podávame a dobrého zdravia vinšujeme.“ 
 Potom pytač oznámil, že podobne ako Tobiáš aj oni hľadajú a pýtajú nevestu pre svojho 

mladého zaťa. 
 Keď sa domáci opýtali ako to s tým Tobiášom bolo, musel sa pytač dať do rozprávania a 

zoširoka opísať Tobiášov život.  
 „Za starých časov keď Herodes kráľ ľud mordoval a zabíjal, Tobiáš tých zabitých 

pochovával a ukrýval. Herodesovi mudrci to zbadali a Tobiáša u Herodesa obžalovali. Ten kázal 

Tobiáša chytiť a doviesť k nemu. Ale Tobiáš sa to dozvedel, ušiel a ukrýval sa u dobrých ľudí. 

Ďalej pochovával zabitých. Raz mu pri takej robote padol do očí lastovičí trus a on oslepol. Od toho 

času ostal vo veľkom žiali a keď zistil, že ostarúva, zavolal si syna Tobiáša a povedal mu : „Syn 

môj milý, dokiaľ som ja ešte živý, nájdi si priateľa. Dám ti jedno jabĺčko, to daj tomu kamarátovi, 

aby ho medzi vami podelil. Keď dá tebe väčšiu polovicu, bude ti dobrý kamarát, môžeš sa s ním dať 

na cestu hľadať si nevestu. A stalo sa, že mladý Tobiáš si našiel po dva razy kamaráta, ale nie 

dobrého, lebo ten vždy nechal z jabĺčka väčšiu polovicu pre seba. Mladý Tobiáš sa teda vrátil 

domov a až na tretí raz si našiel dobrého kamaráta, ktorý mu dal väčšiu čiastku jablka. Ani otec, ani 

mladý Tobiáš nevedel, že je to anjel Rafael. Starý Tobiáš ich vystrojil na cestu a povedal : „Deti 

moje, pôjdete spolu svet skusovať a hľadať nevesty. Na cestu si vezmite meč, škatuľku a malé 

psíča. Tak sa oni odobrali od starého Tobiáša a dali sa na cestu až prišli unavení k rieke Tigris. 

Mladý Tobiáš si chcel umyť ustaté nohy, keď zbadal, že v rieke sa hnala proti nemu velikánska 

ryba. Naľakaný uskočil, ale Rafael mu povedal : „Neboj sa, chyť rybu za plutvy a vytiahni ju na 



breh. Tobiáš poslúchol. Rafael rybu zabil, vybral z nej pečeň, žlč a ikry a schoval ich do škatule. 

Mäso ryby na suchu usušil k požívaniu a pobrali sa ďalej až prišli k studni, z ktorej jedna krásna 

dievčina vážila vodu. Oni cestou hladný a smädný pýtali od nej vodu. Ona im kázala počkať, kým 

donesie z domu hrnčeky. Keď sa vrátila s hrnčekmi a dala im napiť sa, pýtali sa jej, či by v dedine 

nedostali hospodu. „Prečo by nie ?“ - odpovedala dievčina. „Počkajte tu, idem sa opýtať otca, snáď 

aj u nás dostanete hospodu.“ Dievčina sa volala Sára, jej otec sa volal Regnel. Otec súhlasil a kázal, 
aby Sára doviedla pocestných na nocľah. Len čo vkročili pod Regnelovu bránu zbadal Rafael, že 

Sára má pri sebe sedem diabolstiev. Už sa chcela sedem razy vydať, ale len čo išla so ženíchom do 

svadobnej izby, zlý duch zabil každého ženícha skôr ako sa mohol Sáry dotknúť a Sára ostávala 

nevydatá. 
 
 Regnel privítal pocestných : „Vítajte švárny mládenci, kam idete a čo hľadáte ?“ Poďakovali 

sa za privítanie a odpovedali, že sa vybrali do sveta hľadať Tobiášovi manželku. Na to im Regnel 

ponúkol, že ak chcú môžu ísť ďalej, ale môžu aj zostať u neho, lebo aj on má dcéru Sáru na vydaj. 

Tak ostali pocestní u neho, vybrali zo škatule rybie mäso, dali si to pripraviť a všetci spolu večerali. 

Po večeri odišiel Tobiáš s pannou Sárou do jednej izby na nocľah, ale anjel Rafael položil medzi 

nich meč, ako si ľahli. Tobiáš Sáre prikázal, aby sa najprv modlili a po tri noci ďakovali Bohu, že 

ich oslobodil od zlého a až potom sa zišli ako manžel a manželka. Tobiáš a Sára poslúchli, Rafael 
ich po tri noci vykádzal rybími ikrami, sedem diabolstiev stratilo moc a Rafael ich vyhnal do 
pustatiny. Potom bola sedem dní svadba. Regnel naložil na vozy zlato, striebro, nabral lichvy a išiel 

aj on s Rafaelom, Tobiášom a pannou Sárou k starému Tobiášovi, ktorý v slepote už netrpezlivo 

čakal, kedy sa mladý Tobiáš vráti. Keď sa vrátili do Tobiášovho domu, Rafael zase všetko 

povykádzal tými ikrami a kázal panne Sáre, aby starému Tobiášovi potrela oči rybou žlčou. Keď 

tak urobila, Tobiášovi začalo opadávať belmo z očí a on videl aj svojho syna aj svoju nevestu Sáru. 

Potom bola svadba sedem dní. Rafael sa od nich odlúčil a odišiel odkiaľ bol prišiel.  
 
 Keď pytači úspešne vyrozprávali udalosť o Tobiášovi a panne Sáre, družice ju ospievali 

pesničkou : 
 Bola jedna panna Sára, kerá sedem mužov mala. 
 Žánneho z nich nepoznala, len mladého Tobiáša,  
 kerý premohol Satanáša. 
 
 Každému prichádzajúcemu svadobanovi pripínali družice na kabát perko, rozmajrínový 

prútik s bielou mašličkou. Za to sa patrilo odmeniť ich peniazom. 
 
 Medzi rečami a pytačkami sa minul čas a nastal čas obeda. Obed sa  odbavoval bez obradov 

v dome nevesty, ak bol ženích zo Zbehov aj v jeho dome. Nevesta išla na obed do zaťovho domu, 

zať išiel na obed do nevestinho domu. 
 Medzi obedom zaťov svat a družba kupovali od nevestinej širokej duchny. Nevestine 

družice len sedeli a pri kupovaní spievali : 
 Duchny, duchny, biele duchny, 
 len sa Janko do nich buchni. 
 
 Široká mala praslicu podobne zdobenú ako starosvatská zástava. Na nej mala priviazanú 
jaternicu (hurku). Ak sa kupujúcemu zaťovmu družbovi podarilo uchytiť hurku od širokej nemusel 

za duchny platiť.  
 
 Po obede išiel zať, nevesta, svat, družba a svadobčania do zaťovho domu, kde obedovala 

nevesta, doviesť ju do rodičovského domu. Predtým ešte zať klaknul pred rodičov a v prítomnosti 

svojho svata a svojho družbu sa od nich odobral takto : 
 
 „Ďakujem vám, otecko, mamička, že ste vy mňa vychovali a do človečenstva priviedli. Ak 



som vás niečim urazil, odpustite mi, prosím pre Boha, ja vám za to ešte raz pekne ďakujem“. 
 
 Po rodičovskom požehnaní išli všetci do nevestinho domu, kde ich čakali zatvorené dvere. 

Prvý raz na ne zaklopal trstenicou družba, zvnútra zaznela otázka : „odkál ideš? “ 
 Družba : „Z pýtanej do Dávanej.“ 
 Domáci : „A čo hľadáš ?“ 
 Dužba : „Pre pár tisíc vojska placu.“ 
 Domáci : „Kde by sa tu tolké vojsko zmestilo ! A jako ste prišli ? “ 
 Družba : „Po hlavách. A pustite mi dovnútra starejších.“ 
 Domáci : „Ale ešte povedz najprv, ktoré sú tri božské záhrady ? “ 
 Družba : „Rajská, z ktorej vyhnal Pán Boh Adama a Evu. Druhá je Getsemanská, v ktorej sa 
Pán Ježiš krvou potil.“ Až po správnej odpovedi ich vpustili dnu. 
 
 Neobišla sa bez plaču odobierka nevesty od rodičov a súrodencov. Mamička moja a otecko 

môj, ďakujem vám za lásku, že ste ma od mala vychovali a do človečenstva priviedli. Aj vám moji 

bratia a sestry ďakujem za vašu sesterskú lásku. Jak som vás niečim obrazila alebo zarmútila, 

odpustite mi to, prosím vás. Ja vám ešte raz za všetko ďakujem a prosím, aby ste ma z rodičovského 

domu prepustili s vašim požehnaním. 
 
 Potom sa usporiadal svadobný sprievod do kostola k sobášu. Na čele nevestin starý svat so 

širokou niesol zdobenú starosvatskú zástavu. Za nimi išli „na pár“ nevesta s prvým družbom a zať s 

prvou družicou.  
 
 Nevesta mala na hlave partu zo samých stužiek, zdobenú „blyskáčmi“. Oblečnú mala 

„vizitku“ - čierny kabátik ozdobený gombíkmi a červenú sukňu „štofku“. Za nevestou išli družice 

so spevom :  
 
 Ideme na sobáš, slníčko ohrej nás, 
 ideme k sobášu, basom vašu dušu. 
 Pozriete, vyzrite, koľko nás vidíte, 
 ništ více, ništ menej len štyri tisíce. 
 Pozri sa Anička na tú zbežskú važu, 
 jak tvoju slobodu do ručníčka vážu. 
 Tento zbežský farár veľké lány seje, 
 predsa od sobáša dvadsať korún bere. 
 Této zbežské ženy nemajú roboty, 
 choďá po ulici a robá klebety. 
 Keby ľudia hanbu mali, 
 na nás by sa nedívali.   
 
 Rozjarení svadobníci tancovali, verbovali po ceste, núkali z koša koláčmi a nalievali do 

pohárikov vypiť.  V blízkosti kostola prestali so spevom, usporiadali sa a po poriadku vošli na 

sobáš. 
 
 Po sobášnych obradoch vyšiel z kostola prvý starejší a za ním mladý pár.  
 
 Svadobníci sa rozdelili na dvoje. Ženích si zaviedol do svojho rodičovského domu mladú 

ženu sprevádzanú jej družicami. Po ceste družice spievali : 
 
 „Už Anička prisahala, Janíčkovi rúčku dala. 
 Anička je sobášená Janíčkova mladá žena. 
 Už  ideme zo sobášu, nalej družba oldomášu. 



 Keď naleje aj vypije, svojej žene neponúkne.“ 
 
Pred svadobným domom sprievod postál a pokračovali v speve : 
 
 Povedzte nám susedoví, kde bývajú Brdároví. 
 Tuto, tuto v krajnom dome, majú okná maluvané. 
 Okná majú maluvané, dvere vápnom omazané. 
 Prestírajte stoly, idú hosti noví. 
 Stoly javorové, obrusy lanové. 
 Vysoká jedlička ešte vyššá jedla, 
 dávajte na misu, lebo by som jedla. 
 Vysoká jedlička, ešte vyšší pohár, 
 lívajte mi piva, lebo by som pila. 
 Dajte nám, dajte nám za lyžicu madu, 
 už sme vám dovídli nevestičku mladú. 
 
 Domáci poslúchli výzvu pesničky. Svokruša privítala nevestu medzi dverami lyžičkou 

medu, aby bola dobrá ako med. Neveste dali do zástery jačmeňa, kukurice s orechami. Družba ju 

viedol okolo hnoja, ona rozsievala zo zástery po dvore. Musela na dvore vystúpiť na stôl a tam 

rozdávať prítomným koláče, ktoré jej bola napiekla jej široká.  
 
 Medzi tým svokra nachystala medzi dvere niekoľko polienok dreva. Ak ich nevesta dvihne 

bude robotná, ak ich prekročí bude darobná. Aj keby bola mladá žena v rozrušení pozabudla na túto 

skúšku, určite ju medzi dverami niekto na ňu upozornil, aby sa svokre dobre predstavila. 
 
 Druhá skupina svadobníkov išla s veselým spevom a verbovaním do nevestinho domu, 

mladší rovno do „šenku“ (hostinca) tancovať, kam prišiel po chvíli aj mladý pár. 
 
 Tam sa im pridal do tanca ktokoľvek aj nesvadobníci. Tancovalo sa do deviatej hodiny 

večer, kedy sa začala v nevestinom dome svadobná večera. Večera sa odbavovala len v nevestinom 

dome, bola bohatá nielen rozmanitými zvykmi, ale aj hojnosťou jedla a pitia. Pre početných hostí, 

ktorých bývalo v nevestinom dome aj nad 50, padla za obeť vykŕmená sviňa, teľa a hojnosť hydiny. 

Dva tri dni pred veselím chodili do svadobného domu príbuzní s „pocťou“ hydinou, sladkým 

pečivom a domácim „trunkom“, slivovicou a vínom. 
 
 Na čelnom mieste za stolom sedel mladý pár s taniermi obrátenými hore dnom. Im sa patrilo 
zajesť si len ukradimky v komore. Vedľa nich sedel nevestin starejší so širokou, z druhej strany 

starejší a široká mladého zaťa. Potom rodičia a ostatní svadobčania ako sa vmestili.  
 
 Pred začiatkom večere vstal starejší a vyzval k modlitbe. „Páni svadobania a páni principáni, 
aby sme této pokrmy a božé dary nepožívali jako nerozumné zvíratá, pomodlime sa aspoň Otče náš 

a Zdravas.“ 
 
 Obsluhu hostí mali na starosti družbovia a družice. Zakaždým keď vchádzal do izby družba 

s novým jedlom, zaklopal trstenicou na veraje dverí a predniesol povedačku. Najprv doniesol na 

tanieri vodu, na trsteničke ručník na utieranie rúk. Hostia si opláchli prsty, utreli do ručníka a dávali 

do tanierika s vodou peniaze. Medzi tým družba hovoril : 
„Keď som ja raz išiel z ďaleka, postretol som tam ja mladého chlapíka. Tak si on komandíroval, 
jako by sa ženiť mal. A ja zasa tak som si komandíroval, jak by sa ja ženiť mal. Vzal by som si ženu 

mladú, ale s ňu aj po krk hladu. Bola žena márnotratná, muža klamať vždy obratná. Sotva že muž z 

dojmu vyjde, už kmotrička ku nej príde. Za ňou príde aj suseda, slovná stojí tam beseda. Zhrievali 

si páleného, sladučkého medového, a ja keď som prišiel domu, nemal som si sadnúť k čomu. 



Pochytil som ja jej praktiku a chytil som do ruky rafiku. Začal som ja ženu po boky mlátiti, šak vy 

páni principáni, že o tom dobre víte, že jakživ nebýva zo psa slanina, ani z vlka baranina. Táto 

vodička je čistá, od Pána Ježiša Krista. Kto sa ňou umýva, uzdravený býva. Aj vy sa ňou umyte, 

uzdravení budete. Pochválen buď Ježiš Kristus.“ 
 
  Potom doniesol na miske stužkami a rozmajrínom ozdobenú sliepku a hovoril :  
 
„Milí hostia, milí svadobani ! Táto sliepka bola veľmi samopašná. Keď letela dole z povola, ždicky 

s veľkým škrekotom behala. Taká bola prívetivá, ale bola bola bezočivá. Taká omrzlá bývala, 

gazdom vrecá prezobala a chuderke Patankovej obzobala mrkvu, celer. To čo lepší obzobala a čo 

horší zahrabala. My sme jej to odpúšťali, lebo sme ju radi mali. Každý deň nám vajco znísla, od 

stavaňá nikde nechodila, ale zato škodu narobila. Porozbíjala okná, hrnce aj ranglice, také mala 

besné srdce. Raz som ja chytil metlu aj ohrablo a chystal som sa, že ju dostanem a bude jej amen. 

Ale ona sama si život oželela a do hrnca vletela. Kuchárky ju uvarili, aby ste ju vy užili“. 
 
 Medzi jedlami sa prvá družica prihovorila svadobníkom takto : 
„Milí páni svadobani, naša mladá nevesta vám odkazuje, že vás pekne pozdravuje. Zároveň vám 

oznamuje, že sa jej stala nehoda. Išla ona okolo vody, padol jej zelený venček do vody. Rybári, čo 

tam ryby lovili, jej ho vytiahli a včul žádajú veľké výkupné. Mladá nevesta vás prosí, koľko kto 

môžete, toľko pomôžte. A ja prvá družica koľko môžem, toľko napomôžem.“ 
 
 Keď boli peniaze na veniec vybraté, poďakovala sa družica : 
„Milí páni svadobani, mladá nevesta vám skazuje, že vám za tie dary ďakuje.“  
 
 Medzi večerou vošla do izby jedna z kucháriek s obviazanou rukou a vyberala peniaze pre 

kuchárky do cediaka. Niekedy mali svadobníci objednanú aj „muziku“, čakajovských cigáňov, 

zväčša sa však pri večeri len spievalo : 
 
 Jak na nebi, tak na zemi 
 boli dva verní manželi. 
 Prví boli Adam, Eva 
 usadil ich Boh do raja. 
 Všetky stromy požívajte, 
 len prostredný vynechajte. 
 Urobev sa ďábel hadom, 
 okrútev sa na tú jabloň. 
 Odtrhol z nej Adam, Eve, 
 koštuj Eva, veď je dobré. 
 Eva dala Adamovi 
 jak svojmu manželovi. 
 
 Adam, Adam čos urobev, 
 slovo boží nezachovav. 
 Dal im Pán Boh rýľ, motyku, 
 a semienka po uzlíku. 
 Orte, sejte a kopajte, 
 tak si chleba dorábajte. 
 
 Okolo polnoci vzali ženy a družice nevestu do druhej miestnosti, kde jej zložili partu a 

odčepčili ju. Pri tom spievali : 
 
 Dole, dole parta červená, 



 už nebudeš na mojej hlávke nosená. 
 Dole, dole môj veneček zelený, 
 už nebudeš na mej hlávke nosený. 
 Ale bude místo teba nosený, 
 na mej hlávke čepček bílený. 
 Za našima humny kopa sena, 
 čera bola dívka, neskaj žena. 
 
 Na druhý deň ešte chodili svadobníci „na poprávky“. Rozmanité svadobné obrady ukončili 

odvážaním nevestiných perín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E D L Á 
 
 Zbehy boli poľnohospodárska obec bez priemyslu, tomu primeraná bola aj strava 

obyvateľov. 
 
R a ň a j k y – polievka : 
 
 Polievka sa jedla pravidelne na raňajky, zriedka ako prvé jedlo pred obedom : zasmažená, 

mliečna drobcová (s drobcami alebo melencami), cesnaková, slepý guláš (bez mäsa, len cibuľa a 

zemiaky). 
Kapustná s klobásou, chlebová, zemiaková. Zo strukovín, v lete zeleninová, v nedeľu a vo sviatky 

mäsová s rezancami. Každá gazdiná varí aj svoju špecialitu. 
 
 Do poľa sa chodilo na celý deň, obed nosili za robotníkmi. Z bližších polí chodili na obed 

domov. 
 
 
O b e d 
 
 Na obed sa varila ako hlavné jedlo kaša z rozdrveného obilia, krúpna, pšeničná, kukuričná, 

fazuľová, hrachová, šošovičná. Hodne kapusty. Rezance (slíže) boli pôstne jedlo bez mäsa, tak aj 

osúchy z pečenia chleba a lokše pečené na sporáku. Podobne báleše, ktoré sa trhali, zabarili 

horúcim mliekom a posypali tvarohom alebo makom. Mäso z hydiny varené v polievka alebo 
pečené. Údené mäso bravčové zo zakáľačky alebo baranie. Pečené zemiaky so slaninou. Rýchle 
hotové jedlo bola praženica z vajec. Výdatný bol guláš z mäsa čerstvého aj údeného. Na prilepšenie 

alebo ako hlavné jedlo v pôstne dni varili buchty so slivkovým lekvárom. Kvasená kapusta bola 
dôležitý potravinový článok cez celú jeseň, zimu a jar. Kapustu rezali (drobili) a nakladali do 
dreveného suda, prichutili čiernym korením, bobkovým listom, chrenom, kôprom, jabĺčkom. Počas 

kvasenia bol sud v izbe alebo kuchyni v teple. Po vykysnutí vyniesli sud do komory, zaťažili 

kameňom a brali z neho celú jeseň a zimu, niektorí doberali ešte aj na jar. Kvasenú kapustu zo suda 

jedli aj surovú ako príkrm, ale hlavne varili rozmanitým spôsobom.   
 
 
V  e č e r a  
 
 a) večera bola pravidelne mliečna so zemiakmi 
 b) slaninu, mäso a klobásky z brava údili pôvodne na povale, keď išiel dym bez komína a 

 rozkladal sa po celom povale. Neskôr ich zavesili a údili v sklepenom komíne nad 
 otvoreným kozubom. Po vyúdení zavesili v komore, odkiaľ brali na konzumovanie.  
 c) dokiaľ chovali ovce, dorábali bryndzu a tlačili ju do drevených  geletiek. Baranie mäso 
 zasolili do súdka s kapustou. 
 
 Na sviatky a nedele bola na raňajky mliečna káva, na obed vyprážané alebo pečené mäso. 

Káva bola jačmeňová – sladová, žitná, žaludová. V XIX. storočí sa začína pražiť, mlieť a variť 

zrnková káva, ale len veľmi zriedka pri slávnostných príležitostiach, lebo káva je drahá. 
 
 V každej domácnosti  v gazdovskej aj hofferskej chovajú najmenej jednu nezriedka aj dve 

ošípané (svine) pre vlastné zásobovanie. Brava vykŕmeného nad 100 aj do 200 kg zakáľajú. 

Zakáľačka (zabíjačka) je radostná udalosť vo fašiangovom období, lebo zabezpečuje údenými 

klobásami, šunkou, rebrami a slaninou mäsitú potravu takmer po celý rok do novej zakáľačky.         

V čase zabíjačky prilepšujú stravu tlačenkou (prešburšt), hurkami (krvavými, žemľovými, 

krúpovými jaternicami) a kašou (žobráckou kašou), ktorú dostávajú tí, ktorí sami nechovajú ošípané 



a nezakáľajú : obecní sluhovia, pastieri, príležitostní žobráci. 
 
 Nezanedbateľným doplnkom zdrojov výživy bola poľovačka. Zemepáni obmedzovali túto 
možnosť poddaných zákonom z roku 1504, keď sa o poddanskej poľovke takto vyslovujú :             

… Veľmi mnohí takmer úplne zanechali a odložili obrábanie polí a viníc a zamestnávajú sa výlučne 

len poľovaním a chytaním vtákov natoľko, že nepoľujú iba vo všedné dni, ale aj po nedeliach a 

iných sviatkoch, ba dokonca aj na Vianoce.  
Takýto opis poľovky je určite nadnesený, ale je dobrý na to, aby zákonný článok z roku 1504 

zakázal : „Uzniesli sme sa, že v budúcnosti sa nikto z poddaných a roľníkov tejto krajiny nesmie 

opovážiť poľovať nijakým spôsobom a nijakými prostriedkami na jelene, srny, zajace, diviaky, 

nesmie chytať bažanty a sokolov, alebo ako sa obyčajne hovorí, cisárskych vtákov. Naproti tomu, 

každý z poddaných nech sa venuje obrábaniu polí, lúk a vinohradov ( plynie úžitok a príjem jemu i 

zemepánovi). Pokutu troch zlatých bez milosti zinkasuje zemepán od poddaného chytajúceho vtáky 
alebo od toho, na ktorého pozemkoch takéhoto poddaného chytia.“ 
 
 Ostrihomský arcibiskup ako zemepán v r. 1744 ešte sprísnil tento zákaz, keď svojim 

poddaným zakázal na svojich panstvách, aby držali poľovníckeho psa, alebo chodili bez dovolenia 

arcibiskupského úradníka po chotári s puškou. Poľovať smeli na poliach a v húštinách (nie v 

lesoch) i to len vo všedné dni. Keď poddaný zastrelil srnu, musel ju odovzdať panstvu. Za srnu, 

zastrelenú bez povolenia musí zaplatiť 13 zlatých pokuty. 
 
 V 12. až 13. storočí – a v menšej miere aj neskôr – patrili k potrave aj ryby. Zemepán 
vymáhal podiel z výlovu rybníka a potoka. Močaristý chotár Zbehov a cezeň pretekajúce malé 

potoky, vytvárajú len skromné podmienky pre chov drobných rýb. O Radošinskom potoku urbár 

hradného panstva Topoľčany v r. 1570 udáva, že sú v ňom len drobné rybičky a raky. Aj súpis z  

roku 1725 zaisťuje, že v tomto potoku nateraz nie je rybačka. Sú v ňom len malé biele rybky a 

zbytky hrádze, ktorá na ňom vytvárala rybník. Zdá sa, že by nebolo na škodu obnoviť ho. 
 
 Chotárny názov „Za rybník“ opierajúci sa o chotár sudednej obce Čab je pamiatkou, že tu 
kedysi okolo 16. storočia prietok Radošinského potoka vytváral rybník. Rybolov aj z rybníka  aj z 

Radošinského potoka poskytoval len drobné rybky, preto postupne zanikol, resp. obmedzil sa len na 

drobný výlov, ktorý nemal pre výživu nijakú váhu. Len v obdobiach povodní sa z rozvodnenej rieky 
Nitry tlačili do Radošinského potoka aj väčšie ryby, ktoré ostali po opadnutí povodne v močiaroch 

aj na lúkach. 
 
 Múčna lahôdka z raži pod menom k e l t ý š – k e l t ý š, je známa na juhozápadnom 

Slovensku aj v Zbehoch. Čisté ražné zrno zalejú vodou, ktorú po deväť dní zlievajú a nahrádzajú 

čerstvou, kým zrno nevyklíči. Po deviatich dňoch sa voda zleje a vyklíčené zrno v mažiari potlčie 

na kašu. Kašu dajú do koryta, zalejú vodou a tri dni zlievajú, potom opatrne pretlačia cez sitko na 

pomastené plechy v tenkej vrstve a v trúbe sporáka pečú. 
 
 Jedálny lístok je obohatený a  spestrený ešte aj rozmanitými zeleninami, z nich mnohé rastú 

aj bez väčšieho zásahu aj celý rok, niektoré na ozdobu, niektoré na prichutenie pokrmov. Šafránový 

kvet farbí koláče na žlto. Majoránkové plevy pridávajú do klobás. Hrach, fazuľa, šošovica, bôb, 

cícer, slovenka, rastú ako prídavkové rastliny. Anýz je voňavé semeno do pečiva, do chrenových 

listov balia maslo nesené do mesta na trh. Uhorky, tekvice sadia na vlhké medze, z kvaky – repy, 
reďkovky, cvikle, burgyne varia omáčky. Koriander je semeno do mäsového pácu, prominceľ, 

šalvia vonia. 
 
 Rozmajrín pestujú v každom dome, kde dorastá dievka na sobáš.  
 
 Koreňová zelenina, mrkva, petržlen, celer, dávajú chuť polievke. Cibuľa a cesnak zapletené 



do venca a zavesené v komore pridávajú chuť všetkým jedlám. 
 
 Zemiaky sa tlačili do jedálneho lístka ako nové jedlo v druhej polovici osemnásteho 

storočia. Udomácnenie zemiakov narážalo na neuveriteľné ťažkosti. Kráľovná sa zaoberala 

myšlienkou pestovať zemiaky vo veľkom už v roku 1767, ale ešte ani v hladových rokoch 1814 – 
1815 nebolo vidno výsledok tejto snahy. Až neskôr. Vykopané zemiaky zbierali do košov a sypali 

do vriec.  
 
 Vykopanú úrodu ukladali na zimu do hrobov pri domoch. Sadili (pod motyku) do jamôk, 
neskôr za pluhom do každej druhej brázdy. Rozšírenie sadenia zemiakov znamenalo úplný zánik 

hladu a skorbutu.  
 
 Podľa dikálneho súpisu z roku 1848 chová 61 poddaných gazdov 58 svíň a 58 hoferov 50 
svíň. Tieto stavy treba primerane zvýšiť, lebo ide o daňový súpis, ktorého značná časť bola 

zatajená. 
 
 Sladili medom. Roku 1752 sú v súpise uvedené len dve včelstvá. Určite ich bolo oveľa viac, 

ale boli zatajené pred zdanením. Okolo roku 1840 konkuruje medu dovážaný trstinový cukor. Prvé 

pokusy variť cukor z repy neboli úspešné. V Zbehoch siali repu pre cukrovar od roku 1900. 
 
 Na sladenie koláčov varili slivkový lekvár. 
 Z bohatej úrody slivák v časti chotára, ktorá sa dodnes volá „Sliváše“ varili a doteraz varia – 
pália – slivovicu. V roku 1752 je v daňovom súpise evidovaných v obci 24 kotlíkov na pálenie 

slivovice. Daň sa platila podľa počtu kotlíkov bez ohľadu na množstvo vypálenej slivovice. Teraz je 

v obci družstevná pálenica, v ktorej je množstvo vypálenej slivovice evidované úradne zapečateným 

prístrojom a každý liter je zaťažený daňou okolo 50,- Kčs. Aby ušli daňovému zaťaženiu do 

nedávna pálili slivovicu na domácky zostavených destilačných prístrojoch. Súčiastkou destilátora 

bol lavór, preto sa nezdanená slivovica volá „lavórovica“. 
 
 Chleb piekli pôvodne len na sviatky a slávnostné príležitosti. Každodennou potravou sa stal 

až neskôr u zámožnejších gazdov. Piekli ho z ražnej a jačmennej múky. Chlebové cesto miesili v 

koryte, ktoré bolo vydlabané z topoľa alebo lipy. Biely chlieb z pšeničnej múky bol predchodcom 

koláčov. Len v ojedinelých domoch mali na dvore naproti kuchyne pec na pečenie chleba ako         

samostatné malé stavenie.    
 
 Spravidla bola pec v prednej izbe, do nej bol prístup z kuchyne cez „čeluste“ na vyvýšenú 

dlážku pece. Pred čeľusťami bol v dlážke kuchyne prehĺbený priestor na státie - „peklo“. Tam stála 

gazdiná, keď kúrila v peci a odtiaľ kládla do pece chleby na pečenie – sádzala do pece. Oheň sa 

udržoval  a rovnomerne rozhraboval ohrablom, vykúrená pec sa vyčistila ožehom, bol to mokrý 

vecheť slamy na dlhej rúčke. 
 Chlieb sa sádzal do pece z lopatky. Obyčajne sa naraz pieklo deväť chlebov – pecňov. Pred 

sádzaním chleba piekli sa vo vykúrenej peci z chlebového cesta „podplamúchy“. 
 
 Chlieb sa piekol obyčajne raz za dva týždne, podľa veľkosti domácnosti. Upečený chlieb sa 

ukladal v komore na hambálkoch. 
 
 Chleb bol v úcte a vážnosti. Ak dakomu padol krajček chleba na zem, musel ho ofúkať a 

pobozkať, až potom jesť. Znakom kríža poznačila gazdiná prvý bochník kysnutého cesta, keď ho 

sádzala do pece. Pred rozkrojením upečeného bochníka ho tiež poznačila krížom a až potom 

odkrojila skrojek. Kto prišiel do domu ako hosť, toho ponúkli chlebom : „Odkrojte si z nášho 

chleba!“ Načatý bochník chleba ležal na stole prikrytý obrúskom. Nakrojená strana nesmela byť 

obrátená k dverám, „aby sa chlieb nevytratil z domu“. 



 
 Aj koláče piekli v peci na plechoch, pred nimi piekli osúchy.  
 Po prvej svetovej vojne sa usadil na Holotke pekár Plecho, postavil si tam pec. Za upečenie 

okolo desať kilového pecňa chleba bral 3,- Kčs. Neskôr sa usadil aj druhý pekár blízko kováčne. 

Gazdiné si rýchlo zvykli na takéto pečenie, bolo pohodlnejšie, nebolo treba vykurovať pec, čo 

trvalo niekoľko hodín a usporilo sa pri tom drevo, ktorého nebolo nikdy nazbyt. Individuálne pece v 
domoch zanikali, prestavali ich na murované sporáky, neskôr ich celkom nahradili kovové sporáky 
„šporhelty s trúbou“. Zlikvidované pece uvolnili kúsok priestoru v izbe. 
 
 Kapusta je veľmi dôležitá časť stravy. Pre jej pestovanie bola vyhradená časť chotára 

„kapustnice“. Semienko kapusty sa seje v záhradke do dobrej zeme na výslní. Keď podrastie, planta 

sa vysadí do kapustniska. V jeseni zdravé, tvrdé hlavy porezali (drobili) na slíže na nožoch, ktoré 
patrili do vybavenia domácnosti a požičiavali sa do domov, kde nemali vlastné. Porezanú kapustu 

nakladali do dreveného suda tlačením, šľapaním nohami. Korenili soľou, rascou, čiernym korením, 

bobkovým listom, cibuľou, prikladali chren a jabĺčko. Natlačený sud zaťažili veľkým kameňom, po 

dobu kvasenia ho držali v teplej miestnosti, v kuchyni. Vykysnutý sud preložili do komory. 

Natlačili toľko kapusty, aby im kyslá vydržala do konca jari, ba aj do leta.  
 
 Vykysnutá kapusta sa varí a rozmanitý spôsob, s mäsom údeným aj čerstvým, s prídavkom 

sušených hríbov. Na štedrý večer sa z nej varí kapustnica s klobásou.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K R Č M A 
 
 V druhom bode urbáru sa  určili dôchodky a úžitky, ktoré patria poddaným.  
 
 Urbár potvrdil, že poddaní podľa zákonného článku 36 z roku 1550 majú právo slobodne 

čapovať pod viechou svoje vlastné víno odo dňa po Michale (29. septembra) do sv. Ďura 

(24.apríla). Toto právo sa vzťahovalo vylúčne na víno, nie na iné nápoje (pivo, pálené). Právo 

čapovania mohli poddaní vykonávať alebo v obecnej krčme alebo pod viechou po domoch podľa 

poradia. Kráľovská rezolúcia roku 1785 znížila toto právo na obecnú krčmu. Obec si zriadila krčmu 

na Holotke v dome, kde odbočuje poľná cesta vedúca z hradskej do hliníka. V obecnej krčme bol 

byt pre krčmára a výčapná miestnosť „šenk“. Jej zariadenie bolo jednoduché : ťažké stoly, „stoky“ a 

ťažké lavice. Vo vizitácii z roku 1780 sa uvádza : Datur ertra possesionem solitarinm diversorium 

nobilis familiae Barthkovics Nomen ipsius Holotka, to je : „Mimo obce je osamelá krčma urodzenej 

rodiny Barthakovicsovej na Holotke“. 
 
 Roku 1827 mal obecnú krčmu v prenájme Anton Pandula, roku 1828 Ján Škorica. Zachovala 

sa zmluva, podľa ktorej obec dala krčmu do prenájmu (árendy) na dražbe (licitácii) najviac 
podnikajúcemu Jánovi Škoricovi. Nižeg doloženij aj podpísanyj s prítomním písmom zaznávan, že 

sem dne 24. februára roku 1828 od poctiveg obce zbeskeg krčmu obecnú to gest polročne 

šenkovani vína a sice od s. Michala roku 1828 až do s. Gura roku 1829 vedle licitace v Dome 
richtarskem veregne učineneg ve zlatich devacatištyroch (id est in fnis 24 Con.) vilicitiroval a na 

seba prigal svečím a zaznavam preto contract tento mogim menom podpisany vlastnu ruku 

učinenim krížikom  potvrzený, že seba poctiveg Obczy darvam. Zbehoch dne 24. februara roku 
1828. Škorica Jano + - Fuszka Jozef. 
 V richtárskych účtoch roku 1838 je napísaný príjem za ½ ročnú árendu obecnej krčmy 18 

zlatých, teda už dvojnásobok árendy z roku 1828. 
 Roku 1839 bol nájomcom krčmy Mathias Neumer, roku 1848 Jozef Remghovits, roku 1963 
Herman Knap. 
 Nielen v polroku od Ďura do Michala, kedy bola obecná krčma zatvorená, ale celý rok mal  

právo výčapu zemepán. A to nielen výčapu vína, ale akýchkoľvek nápojov. (Wsselike ssenkovany 

paleneho a pyva, gako i priprawowany a strogani fakowych mapogmo prvmrych gruntownych 
panuw se zdržawa.  
 
 Čapovanie liehovín a piva znamenalo v tých časoch vysoké príjmy, preto je pochopiteľné, že 

zemepáni vo svojich poddanských obciach zariaďovali pánske krčmy dobre vybavené, aby 
konkurovali obecným krčmám. Oproti chudobnej obecnej krčme v chatrnom domku mimo obce na 

Holotke malo arcibiskupstvo krčmu v strede obce vo výstavnej budove (teraz je v nej Miestny 

národný výbor). Súpis z roku 1750 (v ostrihomskom archíve) ju popisuje takto : Diversorium 
Dominale ex solidra imateria cum 4 cnbicutis, 1 cntina, 1 cane, 1 cetlariumu ad circa 60 aconum. 
To je : Krčma pánstva, z tvrdého materiálu so štyrmi izbami, jednou kuchyňou, 1 pivnicou na 

približne 60 okovov vína. Bola to teda zájazdná krčma zariadená na prenocovanie cestujúcich, 

ktorým poskytovala aj stravu.  
 Pre porovnanie starostlivosti o krčmu a školu je zaujímavé pripomenúť kanonickú vizitáciu 

z roku 1780, ktorá popisuje školskú budovu takto : „Je zo surových nepálených tehál, hoci kedysi 
bezpečne postavená zo všetkých strán hrozí zrútením, má jednu veľkú obytnú izbu, ale je taká 

mokrá, že je obyvateľná len s ohrozením zdravia“. 
 
 Pánska krčma, zájazdný hostinec jestvovala v Zbehoch už v roku 1562. Vtedy vyslala 

trnavská kapitula delegáciu na slávnostné založenie dediny Orovnica. V zápise o ceste a vyúčtovaní 

trov delegácie sa uvádza medzi iným, že idúc z Trnavy cez Hlohovec smerom na Zlaté Moravce 

odpočinuli si a večerali (nocovali) v Zbehoch (Hyzbegh) a naplnili si fľaše vínom. 



 
 Zemepán – arcibiskupstvo – dávalo svoju krčmu tiež do prenájmu (árendy). Tak vroku 1856 

prenajal hostinec a mäsiareň Filipovi Kohnovi za ročných 1 100 zlatých.  
 
 Mäsiareň (jatka) bola v spoločnej spomenutej budove s krčmou, lebo právo vysekávať mäso 

patrilo tiež zemepánovi. Poddaní mohli chovať a zabiť zvieratá pre seba, ale nesmeli mäso predávať 

iným poddaným. Nájomca mäsiarne kupoval mäso na výsek od zemepána aj od poddaných, ale aj 
sám choval hovädzí dobytok a ovce na výsek. Po roku 1836 mal právo na spoločnom pasienku pásť 

6 kusov rožného statku a 150 oviec pre mäsiareň. Roku 1858 zhorela šindlová strecha krčmy a na 

dvore drevená maštaľ, v ktorej zhorelo aj 60 Kohnových oviec.  
 
 Nájomné pánskej krčmy 1 100 zlatých nebolo malé, v porovnaní s ním bolo nájomné 
obecnej krčmy (24 zlatých) nepatrné. Nájomca pánskej krčmy pochopiteľne strážil každý grajciar 

svojich príjmov a roku 1858 žaluje svojmu zemepánovi, že obecná krčma na Holotke mu robí 

škodu, lebo kým on, Filip Khon v pánskej krčme predáva pálené alebo víno po 12 grajciarov, 
nájomca obecnej krčmy na Holotke ho môže predávať o 2 aj 3 grajciare lacnejšie, lebo platí 

nepatrné nájomné. (Arcibiskupský archín v Ostrihome).  
 
 Liehoviny (pálené) smela čapovať len pánska krčma, ale nájomca obecnej krčmy si 

prilepšoval ich tajným predajom. Roku 1863 bol pokutovaný za ich nedovolený predaj.  
 
 Hovorí sa, že v Zbehoch bola ešte jedna krčma, muselo to však to byť veľmi dávno, lebo o 

nej niet zmienky v urbároch. 
 
 Juhozápadne od obce, Za vinoradmi, pri hradskej vedúcej z Rišňoviec do Nitry, je majer, 

označený na mape ako „dvor Husár“. V Zbehoch a na okolí je známy pod menom „Krvavé šenky“. 

Šenky – to je krčma, hostinec. V richtárskych účtoch z roku 1840 je maďarský zápis trov pri 

odhadzovaní snehu z hradskej pri „Véres vendégfogadó“, to je pri krvavej krčme. Ako prišiel majer 

k menu „šenky“ a tieto k názvu „krvavé“ ? V Zbehoch starí ľudia hovoria, že to bol nájazdný 

prícestný hostinec, v ktorom nocovávali pocestní, idúc z Trnavy cez Frašták (Hlohovec) na Nitru. 
Boli to hlavne kupci, vezúci svoj tovar na vozoch. Majitelia krčmy sami alebo spolčení so 

zbojníkmi v okolitých lesoch, nocujúcich cestujúcich ozbíjali, čo sa neobišlo bez krvi. Odtiaľ vraj 

krvavý názov. Nevedno kedy, aká a čia krčma tam bola. Je málo pravdepodobné, že by tam bola 

bývala obecná alebo zemepánska krčma a že by obec alebo arcibiskupstvo boli v nej trpeli zbíjanie 

pocestných. Snáď treba vznik tohto krvavého názvu položiť do začiatku XVII. storočia, kedy sa v 

nitrianskej stolici celkom alebo zvlášť na okolí Zbehov rozmohlo zbojníctvo natoľko, že stolica 

poslala proti zbojníkom v chotári Zbehov roku 1667 vojenskú výpravu.  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M U Z I K A 
 
 
 Prvé prejavy záujmu mládenca o dievku začínali sa zvyčajne pri „muzike“. Tak volali 

tanečnú zábavu usporiadanú v „šenku“. Tak zase volali krčmu – hostinec. 
 
 Zábavu poriadal mládenecký richtár alebo sa spolčilo niekoľko mládencov, niekedy 

usporiadal muziku hasičský zbor. Usporiadať muziku znamenalo obstarať cestou notára od 

okresného úradu povolenie, zaplatiť úradnú dávku (okolo roku 1930 to bolo 50 korún) a zjednať 

muzikantov. To boli pravidelne cigáni z Čakajoviec, ktorí sa popri výrobe surovej tehly venovali 

hudbe. Prvé husle hral „primáš“, druhé husle hral „kontráš“, na klarinete hral „píšťalár“. Dôležité 

nástroje boli basa a cimbal. Po zjednaní muzikantov už bolo treba len postarať sa o miestnosť a 

potom pri muzike vyberať vstupné na krytie réžie. Muzika nemohla byť kedykoľvek, zakázaný čas 

bol advent, pred Vianocami a veľký pôst pred Veľkou nocou. Muzike bol vyhradený prvý máj, 

veľkonočná nedeľa a pondelok, svätodušná nedeľa a pondelok, letné a jesenné nedele do adventu. 

Muziku na Silvestra nedovoľovala cirkev, po Vianociach smela byť až po Troch kráľoch. Až v 

rokoch okolo 1950 sa tento zákaz menej uplatňoval a Silvestrovská muzika bola otvorením 

fašiangov.  
 
 Na muzike stáli na jednej strane v bielom vyobliekané dievky, na druhej mládenci. Medzi 
mládencov sa smel postaviť a tancovať len taký, ktorý bol už medzi nich prijatý mládeneckým 

richtárom a staršími mládencami, samozrejme po zaplatení „vstupného“ na vypitie. 
 
 Dievky nemali vekové obmedzenie a medzi nimi sa mohli zúčastniť na muzike dievčatá, 

odrastené v škole, teda po štrnástom roku. Za mládencami a dievkami stávali okolo stien ženy, 
mladé aj staršie a pozorovali s veľkým záujmom kto-koho berie do tanca. Ženatí chlapi sa pridali k 

účastníkom muziky až k jej koncu, zatiaľ sedeli a popíjali okolo „repeštíša“. To bol v kúte krčmi 

latami ohradený priestor, v ktorom mal krčmár nápoje.  
 
 Hudbu riadil usporiadateľ zábavy, on určoval, čo má hrať, či čardáš, valčík, alebo polku. Ale 

si mohol aj iný rozkázať, keď zaplatil muzikantom vypitie alebo dal primášovi peniaze.  
Keď už boli tanečníci tancom a nápojmi rozjarení, rozkazovali si „sólo“, ku ktorému si doviedli 
spomedzi dievok svoju najmilšiu. Po niekoľkých krokoch sa k nim pridali všetci dookola. Okolo 

polnoci sa pridávali aj ženáči a brali do kola aj ženy. Pred polnocou zaklepal primáš slákom na 

chrbát huslí a vyhlásil „volenku“, neskôr (to už bol vplyv mesta) „dámsku volenku“, kedy si 

tanečníka vyberali dievky aj ženy. 
 
 Rozjarení chlapi, starší ženáči si dávali hrať „verbunk“ alebo to volali „levickú“. Bol to 

sólový čardáš, pri ktorom spievali : 
 
   „Chvála Bohu na nebi, 
   vyslúžil som pána, 
   zajtra pôjden do Levíc, 
   stanem za husára“. 
 
 Pesnička sa zachovala z dôb, keď sa verbovalo do vojenskej služby. 
 
 Muzika sa obyčajne končila po pol noci, ale najmä cez fašiangy nebolo zriedkavé, že sa 

pretiahla do skorého rána.  
 
 



 
S T Á V K Y 
 
 
 Majitelia a nájomcovia veľkostatkov najímali na poľnohospodárske práce žencov. Týmto 

názvom označovali sezónnych robotníkov nielen v žatve obilia, ale aj pri jednotení (na jar) a 

vykopávaní (v jeseni) cukrovej repy. Spravidla to boli tí istí. Zjednávali sa po pároch – 1 žnec a 

žnica (pár). 
 
 Podiel žencov na zožanom obilí (nevymlátenom) volal sa „rís“ z maďarského rísz – z 
pšenice každý dvanásty snop a z jarného jačmeňa každý jedenásty snop. Rovnaký bol podiel aj v 

roku 1696. Roku 1771 určila stolica (župa) pre Nitriansky okres pšenice každý dvanásty snop.        

Z výžinku pripadajúceho na jeden pár dostala žnica od svojho spoločníka približne štvrtinu, to sú 

približne 3 snopy a každý pár spoločníka približne štvrtinu a to sú približne 3 snopy a každý pár 
žencov dostával na dva dni jeden okrúhly bochník chleba v približnej váhe 4 – 5 kilogramov.          
V žatve dostávali ženci aj stravu. Pri jednotení cukrovej repy a pri vykopávaní repy dostávali ženci  

len  plat. 
 
 Aby si statkár zaistil žencov a žnice aj na práce okolo zberu cukrovej repy, zadržal žencom 

časť výžinku ako kauciu – zábezpeku, ktorú im vyplatil až keď ukončili zberové práce okolo 

cukrovej repy. Takýmto spôsobom si zabezpečoval pracovné sily aj statkár Janák. 
Organizoval ukončenie žatvy a mlatbu obilia. Najal majiteľa mláťačky Fábryho zo Zbehov a 

povolal žencov na jej obsluhu. 
14.augusta 1929 ženci odmietli v mlatbe pokračovať, lebo im Janák chcel zadržať časť výmlatu ako 

kauciu a ženci so zadržaním nesúhlasili. Strhla sa zvada, pri ktorej ani jedna strana nevyberala 
slová. Keď krik a lomoz neutíchal, ale naopak silnel, Janák vidiac rozhnevaných žencov, prikázal 

svojmu zamestnancovi Vincentovi Dovičovičovi, aby išiel na svojom záprahu pre žandársku 

asistenciu a doviezol ju do Zbehov. Dovičovič na Janákove vyzvanie vyhlásil :  
„Neidem.“ Na opätovné Janákove vyzvanie Dovičovič nereagoval, ale keď Janák stupňoval svoje 

vyhrážky, že Dovičoviča prepustí zo služby, ak neposlúchne a nepôjde pre žandárov, Dovičovič 

opätovne vyhlásil : 
„A predsa neidem.“ A nešiel ani, keď mu Janák na mieste oznámil, že ho pre neposlušnosť prepúšťa 

zo služby okamžite a bez výpovedi. 
 
 Prítomní ženci napriek prítomnosti četníckej hliadky, ktorú predsa doviedol akýsi chlapec     

z Čakajoviec, zastavili mlatbu, v ktorej strojník Fábry mohol pokračovať až po dvoch dňoch stávky, 

keď sa Janák so žencami dohodol na prijateľnom riešení.  
 
 Dovičovič prostredníctvom advokáta podal žalobu o zrušenie a neplatnosť Janákovej 

výpovedi, ale nič nevyhral, lebo Okresný úrad výpoveď schválil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S T A V B Y 
 
 
 Stred obce leží na pravom brehu potoka Radošinka a po dvoch stranách súbežnej hradskej, 

okolo ktorej sa vytváralo starobylé jadro obce. 
 
 Miestny stavebný materiál pozostával len z nabíjanej hliny a nepálených tehál spevnených 
plevami. Kameň bol ako stavebný materiál neznámy, v chotári Zbehov sa nevyskytuje. Najbližšie 

kameňolomy sú v Dražovciach a v Nitre.  
Nepálené tehly robili pri radošinskom potoku, kde bolo dosť naplavenej hliny, ktorú miešali s 

plevami a miesili šľapaním nohami. Hotovú tehlu vysúšali na slnku a pred zamurovaním ukladali 

do „kozlov“, zakrytých kukuričným kôravím. Zriedka používali pri stavbe domov nabíjanie hliny 

medzi doštený šalung, lebo dosky boli veľmi vzácne. Pri búraní starých domov sa ukázalo, že 

„nabíjanice“ alebo zo surovej tehly postavené múry pretrvávali desiatky rokov a vyrovnali sa 

neskôr stavaným múrom z pálených tehál.  
 
  Po dvoch stranách kolmo na hradsku je intravilán, pozostávajúci z obytných domov, k nim 
patriacich hospodárskych budov s priľahlými humnami.  
 
 Obytné a hospodárske budovy boli stavané bez tvrdých (kamenných) základov, len na ubitej 
pôde. Na tvrdých základoch z kameňa alebo pálenej tehly po celej výške múrov boli stavané iba 

budovy panstva, niektoré obecné kúrie predialistov, fara. Iba novšie domy po prvej a najmä po 

druhej svetovej vojne majú už kamenné základy alebo základy z pálených tehál a aj celé sú stavané 

z pálených tehál, do štvorca. 
 
 Na múry boli položené hrady, ktoré tvorili a udržali doštenú povalu. Nad ňou držali krovy 
celú konštrukciu zastrešenia. 
 
 Čelom do ulice sú dve okná prvej izby, za ňou sú vo dvore radené za sebou prípadne druhá 

izba, kuchyňa a komora. Ňou sa končí obytná časť domu, na ňu nadväzuje pod spoločnou strechou 

v rade maštaľ a otvorená šopa. Z ulice sa vchádza z dvora bránou, vedľa nej malou bránkou 

vrátkami, v šírke nálepku, odkvapu, ktorý je krytý rozšírenou strechou na murovaných alebo 

drevených stĺpoch. Do domu sa vchádza vo dvore cez kuchyňu. V niekoľkých málo domoch je 

vchod do kuchyne zdôraznený výpustom – žudry. 
 
 V kuchyni (volajú aj pitvor) je v niekoľkých starších domoch otvorené ohnisko s komínom. 

Otvorené ohniská bez komína, z ktorých išiel dym po miestnosti neboli, ani sa na ne nik nepamätá. 

Z kuchynského ohniska sú vyhrievané murované kachle v prednej izbe.  
Otvorené ohnisko volali „pécka“. Neskôr stavali murované sporáky – plotne – potom „šporhelty“, 

murované s komínkom nad trúbou. Tam sa ohrievali na „komínku“. V kuchyni boli „čeluste“, otvor 

do pece, ktorá bola v izbe. Nad péckou bol otvorený sklepený komín, v ktorom sa aj údilo. Do tohto 
komína išiel aj dym z pece. Otvorené komíny boli ešte okolo roku 1900.  
 
 Za kuchyňou pokračovala komora s vchodom z dvora alebo z kuchyne. Za ňou maštaľ, 

potom otvorená šopa. Šopa a stodola za ňou boli z prepletaného prútia omazaného hlinou. Stodolu 

rozdelovala holohumnica na dve časti. Vnútorné obytné priestory (izby, kuchyňa, komora) mali 

dlážku vymazanú hlinou a plevami. Mazanie obnovovali pred veľkými sviatkami. 
 
 Na prednej izbe boli dve okná do ulice, jedno pri bránke do dvora. Okná boli malé zväčša   

50 x 50 centimetrové. Sklo bolo pre poddaného drahé, zaťahovali ho v lete handrami, roztrhanými 



vrecami, v zime upchávali  a zaťahovali ovčími blanami. Izba bola vyzdobená náboženskými 

obrazmi, kupovali ich na pútiach. Na slke maľované obrazy boli už veľmi zriedkavé. Okolo rámov 

boli ovinuté vencami z doma zhotovených papierových kvetov. Na stenách zavesené džbánky boli 

na ozdobu. Do nich schovávali úradné spisy, pútnické tlačené piesne, aby sa ku nim nedostali deti. 
Medzi uličnými oknami visel kríž. 
 
 Pri dverách visela svätenička so svätenou vodou, v kúte visela hromnička (svieca posvätená 

2. februára). V izbe v kúte stál veľký štvorcový stôl na skrížených nohách, okolo neho na stranách 

obrátených k stene boli lavice, zväčša ozdobené vyrezávaným operadlom. Stoličiek nebolo. Miesto 

nich boli klátiky dreva. Nevesty, ktoré sa vydali do domu, priniesli si so šatami aj truhlu – skriňu. 

Ak bolo v izbe málo miesta, umiestnili ju v komore.  
 
 Pred sviatkom, alebo keď čakali návštevu, rozostreli na stôl konopný obrus a položili naň 

chlieb, nôž a soľ. Keď boli v dome dve izby, predná bola takzvaná „sviatočná alebo parádna“. V nej 

boli postele vysoko nastlané perinami. 
 
 Komora, do ktorej sa vchádzalo z kuchyne, zriedka osobitným  vchodom z dvora, slúžila na 

skladovanie potravín, múky, strukovín, masla, mlieka, kapusty naloženej v sude a chleba uloženého 

na hambálkoch. Tu boli na hambálkoch zavesené pôlty slaniny a klobásy, vyúdené v kuchynskom 
komíne. Na odkladnie múky slúžil susák. Dokiaľ jestvovali vinice, nemali pri nich pivnice, sud s 

vínom bol tiež uložený v komore. Na hambálkoch boli povešané odevy, periny a vankúše, ktoré sa 

nepomestili do izby. Konča dvora bolo humno s kozlami – kobylinami – sena a slamy. 
 
 Ošípané (svine, prasce) chovali v chlievoch naproti maštali. Kozy a ovce mali v maštali 

oddelený cárok.  
 
 Domy boli z vnútra aj zvonku líčené vápnom (bielené). Každý dom mal na dvore studňu, 

nad úrovňou dvora ohraničenú dreveným, neskôr cementovým zrubom, na ťahanie vody ručnou 

pákou na koleso. Studne sú plytké, spodná voda z potoka a mokrých lúk a pasienkov za humnami 
preteká do studní.  
 
 Takto upravený dom s dvorom a humnom v inratviláne mali sedliaci – gazdovia – coloni. K 
nemu patrili oráčiny, lúky a pasienky v extraviláne. 
 
 Rovnako dom s dvorom a humnom v intarviláne – ale bez oráčin, lúk a pasienkov – mali 
želiari – inquilini. Malí (želiari) inquilinus minor, chalupníci, domkári  - okrem domu nemali 
ničoho. Dom bol skromnejší, bez hospodárskych stavísk, bez  dvora a humna. Domy malých 
želiarov boli mimo súvislého radu – gazdovských domov v západnej časti obce, ktorej názov 

„domu“ sa udržal dodnes.  
 
 Všetky domy, obytné a hospodárske stavby boli kryté slamou alebo šáchorím. Len kostol 

bol krytý šindľom, neskôr škridlou. Fara, budovy obce a panstva boli kryté šindľom.  
 
 Stoličná vrchnosť nariadila roku 1784 číslovanie domov. Odvtedy podľa rôznych súpisov a 

výkazov, ktoré nadväzujú na seba, bol počet domov nasledovný : 
 
  v roku 1750  101 domov 
   1881  143 domov 
   1871  138 domov 
   1864  138 domov 
   1848    76 domov 
   1838     41 domov 



   1828     41 domov 
  v roku 1902  135 domov 
   1913  216 domov 
   1921  158 domov 
   1965  474 domov 
    
    V niektorých rokoch sú v jednom „dome“ zahrnuté dve, výnimočne aj viac domácností pod 

jednou strechou so spoločným dvorom. V nasledujúcich rokoch (1881, 1871, 1864, 1902, 1913) je 

každý takýto „dom“ započítaný osve a tým je počet domov zvýšený. Možno predpokladať, že do 

konca 19. storočia bol počet domov okolo 100.  
 
 Podľa súpisu z roku 1750 je v obci 101 domov. Z nich jeden pánsky ubytovací hostinec z 

tvrdého materiálu so 4 izbami, 1 kuchyňou, 1 komorou, 1 vínovou pivnicou približne 60 okovov 

(1okov je 52,5 litrov) vína. To je dom, v ktorom je teraz umiestnený Miestny národný výbor. 
 
 Z celkového počtu 101 domov má obec 
 

1. ubytovňu vojska so 4 izbami, 1 kuchyňou a 1 komorou. 
2. obecný dom pre vojenskú stráž s 1 izbou, 1 kuchyňou, 1 komorou a 1 maštaľou 
3. obecný dom s 3 izbami, kuchyňou, dvomi komorami a 1 maštaľou 
4. kováčňu s vyhňou, jednou izbou, 1 kuchyňou, 1 komorou a maštaľou 
5. učiteľský dom s 2 izbami (jednou pre seba, jednou pre žiakov) 

1 kuchyňou, 1 komorou, 1 konskou maštaľou 
6. 1 obecný dom užívajú želiari s 2 izbami, 2 kuchyňami a 2 komorami 

  
Stolica drží pre potreby vojska dva dôstojnícke byty s 2 izbami, kuchyňou, komorou a  

maštaľou a 1 kočiarňou.  
 
 Farský dom má 5 izieb, 2 kuchyne, 1 komoru, 2 maštale, 1 kočiareň a pivnicu vo farskej 

záhrade.  
 
 Slamená a šáchorová krytina domov a hospodárskych budov tvorila stále veľké 

nebezpečenstvo požiaru a jeho rozšírenia. Preto stoličné zhromaždenie v roku 1801 nariaďuje 

všetky slamou pokryté domy v Nitre pokryť šindľom. Tento príkaz sa prísne týka len mesta Nitry, v 

ostatných miestach trpí naďalej slamenú krytinu, ktorá sa na vidieku nahradzuje škridlou až po 

veľkých požiaroch.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
Ž E L E Z N I C A  
 
 
 V roku 1872 sa začalo s vyvlastňovaním pozemkov pre stavbu železnice Nitra – Topoľčany. 

Želeničná stanica bola postavená v roku 1881 a označená Sarluska – Üzbeg. Neskôr bola zmenená 
na Üzbeg, po prvej svetovej vojne na Zbehy. Občania Šarlužiek sa domáhali pomenovania stanice 

menom ich obce a dôvodili tým, že stanica od jej postavenia leží v chotári Šarlužiek. 
 
 V roku 1881 bol dohotovený a odovzdaný doprave úsek Nitra – Topoľčany. Stanica mala 

spočiatku len dve hlavné prejazdné koľaje a jednu manipulačnú slepú.  
 
 14.decembra 1897 bola dokončená stavba trate Nitra – Zbehy – Hlohovec, ktorá bola v roku 
1898 predĺžená do Leopoldova. 
 
 16.novembra 1909 bola otvorená trať Nitra – Zbehy – Radošiná. Pred jej vystavením  a 

otvorením vozili cukrovú repu do nitrianskeho cukrovaru na vozoch s konským čiastočne s volským 

záprahom z pestovateľských chotárov v Zbehoch, v Čabe, Ašakerti (Nové Sady), Ujlačku (Malé 
Zálužie), Kapiniec, Biskupovej, Malých a Veľkých Ripnian a Behyniec. Po otvorení trate boli 

zavedené v spomenutých staniciach nakladacie rampy nitrianskeho cukrovaru. Pre Zbehy zanikla 
zárobková možnosť konských povozov.  
 
 Pôvodná stanica nestačila zvýšenej preprave a bola v roku 1912 predĺžená smerom na Nitru 

o 500 m a rozšírená na 6 koľají. Obec Šarlužky, Kajsa v roku 1922 a 1923 vzrástla dvojnásobne 

vďaka rozvoju vlakovej dopravy, ktorá prechádzala stanicou Zbehy v štyroch smeroch (Nitra, 

Topoľčany, Leopoldov, Radošina) a bola dobrou zárobkovou možnosťou. Pocítila ju aj obec Zbehy, 

z ktorej získalo prvé trvalé zamestnanie „štrekárov“ 17 občanov. Z nich boli šiesti nekvalifikovaní 

traťoví robotníci, jedenásti museli získať v školeniach kvalifikáciu vlakvedúceho (Štefan Filo), 

vlakvodiča (František Minárik), traťmajstra (Martin Greguš), strážca trate (Pavol Kutiš, František 

Fúska, Jozef Greguš), traťového pomocníka (Ján Kollár, Rudolf Berec). Každým rokom ich 

postupne pribúdalo.  
 
 20.marca 1935 bola vykonaná informatívna pochôdzka územím, po ktorom mala byť 

postavená nová trať Zbehy – Zlaté Moravce. Veľmi silné tlaky sa domáhali, aby trať viedla do 

Zlatých Moraviec nie zo Zbehov, ale Nitry, ktorá by tým získala priame spojenie narýchlikovú                                          
trať.  Tento záujem musel ustúpiť strategickému stanovisku vojenského generálneho štábu, ktoré 

rozhodlo, že východisko trate bude zo stanice Zbehy.  
 
 Koncom roku 1935 bola trasa trate vymeraná a vytýčená. Bola rozdelená na päť úsekov. Na 
prvý 8 km úsek vypracovala projekt firma Ing. Havlík z Prahy. Stavba bola zadaná piatim firmám, 
východzí úsek zo Zbehov začala v roku 1936 stavať pražská akciová spoločnosť „Lana“. 
 
 V septembri 1936 zamestnávala firma Lana na svojom úseku 724 robotníkov a 28 
odborných robotníkov. Na ostatných úsekoch zamestnávali zúčastnené stavebné dodávateľské firmy 

744 robotníkov a 115 odborných robotníkov. 
 
 Stavba trate oživila mimoriadnou mierou pracovné príležitosti v krízových rokoch. Náklady 

na jej výstavbu boli 110 miliónov. 
 
 15.mája 1938 bola stavba trate do Zlatých Moraviec ukončená slávnostným odovzdaním do 

prevádzky. 
 



 Robotnícke noviny z toho dňa konštatujú, že slušné mzdy umožnili ukončiť stavbu bez 

jedinej stávky.  
 
 Traťou Zbehy – Zlaté Moravce boli rozšírené na päť smerov vlaky, prechádzajúce stanicou 

Zbehy. Zbehy sa stali veľmi významným železničným uzlom. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



J A R M O K 
 
 
 Pri zásobavaní obyvateľstva a pri speňažovaní jeho výrobkov mali dôležitú funkciu 
jarmoky. Právo vydržiavať jarmoky mali iba mestá a obce, Zbehy takéto právo nemali.  
 
 Obce s jarmočným právom posielali na obecné úrady notárovi a richtárovi (starostovi) 

začiatkom roka termínovník jarmokov, ktoré budú u nich v budúcom roku vydržiavané. Termíny 
jarmokov boli určované podľa sviatkov. Najprv v Hlohovci, vo štvrtok týždňa v ktorom je obrátenie 

Pavla (25.1.), Mateja (24.2.), Zvestovanie Panny Márie (25.3.), Filipa (11.5.), Sv. Ducha, Petra a 
Pavla (29.6.), Vavrinca (21.7.), Michala (29.9.), Všech Svätých (1.11.) a Lucie (13.12.). 
 
 Už včas ráno išli pešo (a pridávali sa aj vozom) do blízkeho jarmočného mesta hlavne 

kupujúce ženy, ako aj predávajúci svoje výrobky. Ba, chodili už aj predošlý deň na jarmoky do 

vzdialenejších miest. Nielen do Nitry, Fraštátu, Topoľčian, Trnavy, Šurian, Nových Zámkov, 
Seredi, ale aj na vychýrené ďaleké jarmoky do Levíc, Parkánu, Púchova, Žiliny, Prešporku 

(Bratislavy), ba skupina vychýrených „jarmočiarov“ zašla až do Kromeříža a dokonca až do Vacova 

a Kálkapolny. 
 
 Jarmok bol príležitosťou nakúpiť potreby pre domácnosti, ktoré v miestnom kramárskom 

obchode nepredávali a predávať výrobky a plodiny, pre ktoré nebolo v mieste kupcov, lebo bolo 

treba utŕžiť za ne aspoň skromný groš do domácnosti „ na soľ “ ako sa hovorilo „na petrolej“. 
Predávajúci rozprestreli na zemi vozovú plachtu a na nej rozložili svoje výrobky, syr kravský, ovčí, 

bryndzu, med, ovčiu vlnu, kožky, okolo roku 1840 boli chýrne obilné trhy v Trnave a v Nitre, v 

Bratislave, Hlohovci a Topoľčanoch. 
 
 Dva, tri dni pred jarmokom alebo po ňom bol trh podľa toho, čo sa na ňom predávalo 

(lichvací, konský), niekedy naň dohnali predať na jar zvieratá, ktoré opatrovali a kŕmili celú zimu. 

Najmä to boli kone, ktoré kupovali ako ročné žrebce, chovali jeden – dva roky a predávali po 
zaručení ako žrebce. V roku 1752 chovali v Zbehoch 218 z tretej strany.  
 
 Ošípané predávali na jarmokoch ako „ceckové“ prasce, dospelé svine „krmníky“ chovali a 

zabíjali doma. 
 
 Oveľa širší bol sortiment remeselníckych výrobkov kupovaných a ponúkaných na jarmoku. 
Predávajúci jarmočiari mali šiatre, stoly a plátené kryty, po ktorých rozložili svoj tovar. 
 
 Pre ženské ručné práce predávali ihly, farebné nite na vyšívanie, gombíky, bavlnené nite na 

pretkávanie osnovy konopného plátna. Ľanové plátna nevyrábali, ľan nepestovali, ale jemné ľanové 

plátno kupovali od „pláteníkov“ z hornatých krajov. Pre ženský kroj kupovali na jaromokoch 

farbotlače, šatky, farebné stuhy. Nádejné nevesty potrebovali do party perečká z umelých kvetiniek 

a granátky. Súkno netkali, na chlapský odev ho kupovali na trnavskom jarmoku. Čižmári a 

klobučníci boli so svojim tovarom vyhľadávaní. Najmä oslianska obuv mala dobré meno.  
 
 Roľnícka domácnosť aj keď bola skromná, potrebovala rozmanitý riad. Hlinené hrnce, misy, 

rajnice, kozáky, mliečnice. Ich kvalita sa skúšala poklepkávaním podľa zvuku, aký vydávali. Jasný 

ozyv bol znakom, že mliečnik nie je puknutý. Z hornatých krajov vozili na jarmok drevené 

výrobky, šaflíky, putne, kolovrátky, maselnice (zbonky), drobné verašky, pre poľné práce so senom 

hrable a vidly. Kuchynskú výbavu doplňovali výrobky debnárov a korytárov. Dokiaľ jestvovali v 

Zbehoch vinice boli na okolitých jarmokoch aj sudy. Na dobrom jarmoku nechýbali popri 
hlinených aj porcelánové misy, taniere, hrnčeky a lyžičky, vidličky a nože. 
 



 Z kovových výrobkov nesmeli na jarmoku chýbať motyky, úzke klčovnice, sekery, lopaty, 

hrable, vidly, kosáky a kosy. Akosť kosy sa skúšala podľa jej zvuku klepaním, čím jasnejší zvuk, 

tým lepšia kosa. Pekný zvuk bol náležitosťou aj zvoncov pre kravy, ovce, dokiaľ ich chovali.  
 
 Štranky, ohlávky, reťaze, zubadlá, kolomaz doplňovali výbavu chovateľov koní. 
 
 Dobrý obchod a obojstranná spokojnosť sa utvrdzovali u pečienkárov, ich tovar rozvoniaval 

po celom jarmoku, rozšírenom až do ulíc jarmočného mestečka. 
 
 Patrilo sa z jarmoku doniesť domov „jarmočné“, obyčajne od pernikárov, podľa toho komu 

bolo určené, bolo to medovníkové srdce. 
 
 Jarmočný predaj rozširovali podomoví obchodníci. 
 
 Bosenský „lacný Jožko“ niesol pred sebou v plochom košíku neuveriteľne široký sortiment 

tovaru, palice, fajky, nožíky, hrebene, zrkadlá, remene do nohavíc, broky, šnúrky do topánok, 

mydlá, okuliare. 
 
Dokiaľ bola armáda doplňovaná verbovaním regrútov, konalo sa verbovanie na jarmokoch,  

kde si medzi šiatre jarmočiarov postavili svoj stôl aj verbovači. Pri muzike, popíjaní bolo okolo 

neho vždy dosť zvedavcov, ale tu prišiel nejeden o svoju slobodu na niekoľko rokov. 
 
 V roku 1780 obchodovanie s tabakom, soľou, železom, slaninou, mydlom a sviečkami 

tvorila predmet zemepánskeho regálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P O Ž I A R 
 
 
 Oheň bol postrachom slamou a kukuričným kôrovím krytej dediny. 
 Nedalo sa predvídať pokiaľ sa bude šíriť a kde prestane červený kohút brať svoju daň. Len zriedka 

sa uspokojil s jedným domom, na ktorom vznikol. Rozhorúčený vzduch nad horiacou strechou 

vynášal do výšky horiace chumáče slamy a zanášal ich na susedné aj ďalšie strechy.  
 Keď sa ozval krik „horí“, ktosi stihol dobehnúť ku kostolu a bil na zvone jedným bokom na poplach 

a obecný hlásnik trúbil na rohu, každý bežal chrániť ešte horiace budovy, lebo na tých, ktoré sa už 

chytali alebo už horeli, už nebolo čo ratovať, len sa starať, aby pod horiacou slamenou strechou a 

krovami nehorela poval do vnútra. Chlapi vyvádzali lichvu z maštale cez humno k potoku a strážili 

stodolu keď v nej bola ešte nevymlátená úroda obilia.  
 
 Oheň netrval dlho. Slamená krytina zbĺkla rýchlo, ostalo len pozametať poval a pozalievať ohorené 

krovy, ktoré nestačili zhorieť. A čo najskôr postarať sa o novú strechu, aby boli múry chránené pred 
prípadným dažďom a nenamokli.  
 
 V tých časoch bol oheň aj strašným bojovým prostriedkom. Daňový súpis uvádza, že Bocskayho 

povstaleckí hajdúci spriatelení s Turkom takmer úplne vypálili medzi 58 aj Zbehy. Takéto „úplné 
vypálenie“ znamenalo podpálenie nielen strechy, ale aj beztak biedneho vnútorného zariadenia.  
 
 Z poznámky v matričnej knihe vidno, aký význam malo, keď sa podarilo vzniknutý oheň obmedziť 

a zahasiť. Zápis je takýto: „5.decembra 1717 bol v Zbehoch oheň, ktorý pod ochranou božou trval 

len krátko. Bolo ustanovené sviatok svätého Mikuláša biskupa a vyznávača (to je 6. decembra), 

nech by pripadol na akýkoľvek deň, aj keď by bol preložený na iný deň, celý deň svätiť a nikto nech 

pod ťažkým hriechom neopováži sa pracovať v ten deň svätého Mikuláša v decembri. A tento 

sviatok nech sa svätí aj v Zbehoch, aj vo všetkých jej filiálkach. S mojim schválením: Alexander 

Sipeky toho času farár zbežský. 
 
 Roku 1717 pri zápisničnom vyšetrovaní sťažností na vojsko, ubytované v Zbehoch, vypočúvaní 

udávajú, že v posledných dvoch rokoch niektorí sedliaci dva aj trikrát vyhoreli pre nedbalosť 

ubytovaných vojakov.  
 
 V 19. storočí urobila stolica viaceré preventívne protipožiarne opatrenia. Zakázala hromadenie 

slamy a sena v neprerušených radoch a kopách v humnách. Každý dom musel mať čakle (háky) na 

strhávanie horiacich krovov a pripravené nádoby s vodou na hasenie. Každý dvor musel mať 

studňu. Bolo zakázané klásť otvorený oheň pod kotlom za veterného počasia na dvore. Nebezpečie 

požiaru a opatrenia proti ohňu boli nielen vo vnútornej obci, ale v chotári v dozrievajúcom obilí.  
 
 Cez žatvu boli stanovené hliadky na veži a v chotári. Nezachovali sa však písomné správy o požiari 

obilia na koreni. 
 
 Roku 1838 v richtárskych účtoch je zápis o trovách pri oprave zhorených obecných domov 55,48 
zlatých ( helység megéget házakat építvén és igazítván). 
 
 
 Oheň neobišiel ani šindlovú strechu panskej krčmy, ktorú mal v prenájme krčmár Khon. Zhorela v 

nej v roku 1858 uskladnená suchá krma a stádo 60 oviec, ktoré nevedeli vyhnať z maštale. 
 
 Roku 1923 zhorelo 9 stodôl s nevymlátením obilím a hospodárskym náradím.  
 V septembri 1929 deväťročný chlapec založil v humne pri hre so zápalkami požiar, ktorý sa 

rozšíril na strechy jednej tretiny obce. 



 Roku 1930 vznikol oheň naproti kostolu, rozšíril sa na humná a pajty a zastavil sa na tej 

strane obce až na jamách pri zátačke hradskej. 
 
 Po prvej svetovej vojne obstarala obec štvorkolesovú striekačku a založila dobrovoľný 

hasičský zbor. 
 
 Vyšetrovanie príčiny každého požiaru sa skončilo spravidla zistením, že vznikol z neznámej 

príčiny. Po veľkých požiaroch v roku 1929 a 1930 si pohotoví obchodníci bratia Ringwaldovci 

zriadili sklad stavebného materiálu a krytiny. Ich obchodom prešla obnova všetkých zhorených 
striech, lebo načo nestačili skromné pohotové peniaze a náhrada priznaná poisťovňou, to dali na 

úver Ringwaldovci. A tak postupne sa vynovovali strechy celej obce. 
 
 Veľké požiare boli vždy vo dne, spálili strechy celej časti obce, alebo po nich ostalo ešte 
vždy dosť nezhorených striech. Nezhorené strechy sa zapálili pravidelne okolo polnoci a spálili 2-3 
strechy, ktoré boli vysoko poistené proti požiaru. Vznikalo podozrenie, že si oheň založili sami 

majitelia, aby získali poistenú náhradu a z nej uhradili náklady obnovy strechy. Toto podozrenie 
rástlo, keď narastal počet takýchto požiarov takmer týždenne. Okresný úrad v Nitre podal 

Krajskému úradu takúto správu: 
 Oznamujem, že dňa 10. 3 .1930 vypukol v dome vdovy Márie St. oheň, ale nie „z neznámej 

príčiny“, lež celkom jasne je to prípad podpalačstva, len četníctvu sa dosiaľ nepodarilo vypátrať 

páchateľa. Zhorela strecha z tejto budovy, ako aj strechy susedných 10 malých chalúp, ktoré boli 

nápadne vysoko poistené. Oheň sa zastavil pri domčeku, ktorý už nebol poistený, ale na druhý deň 

sa už dal poistiť aj tento majiteľ a preto v najbližšej dobe sa dá očakávať, že na tom istom rade 

zhoria aj ostatné chalupy, ktoré sú pod slamou.  
 Susedné dediny už vyhoreli za predošlé tri roky.“ 
 Nižeuvedený prehľad ukazuje, aká bola utrpená škoda a jej náhrada na budovách a 

nehnuteľnostiach a zvieratách pri stredne veľkom požiari v roku 1930 : 
 
 
    

 

Zhorené Z toho Zhorené Z toho
Budovy Poistené Nehnuteľnosti Poistené

A zvieratá
Ján Ondr. - železničiar

Ján Német -  nádenník
Štefan Solár – roľník

Mária Štefanková – roľníčka 600
Štefan Zajko – nádenník 200 250
Michal Greguš – nádenník

Mária Stodolová – náden.

František Stodola – nádenník 700
Mária Čentéšová – náden.

Jozef Čentéš – nádenník 100
Štefan Varga – roľník

František Zvedela – roľník

Júlia Čápeková – nádenníčka

Jozef Fuska – železničiar

Jozef Janči – nádenník

Matilda Solárová – náden.

Ján Sklár – hájnik

Michal Čentéš – nádenník

František Bača – cestár 500 500 500
Lukáč Varga – robotník

František Petrík – nádenník

Katarína Lehocká – náden. 500

6 000 4 500 3 800
16 500 7 100 5 880 5 880

3 500 3 500
11 000 6 900

1 230
2 400 1 500 1 200
2 000
6 500 2 000 6 740
13 100 7 400 1 520
12 000 3 000 1 280
14 000 7 000 14 500
3 800 3 000 1 000
10 000 5 000 2 980 2 980
6 600 5 500 1 760
3 000 1 500 1 700
2 000 1 300 1 700 1 700
6 500 2 500 11 940

4 300 3 760 1 760
4 000 3 000 2 115 1 115
9 200 4 800 1 510



Ú V E R N É  D R U Ž S T V O 
 
 
 Roku 1845 dňa 9. februára založil Samuel Jurkovič v Sobotišti, kde bol učiteľom a notárom 

Gazdovský spolok. Bol to vôbec prvý svojpomocný úverný spolok v strednej Európe. 
 
 Gazdovský spolok mal 12 zakladajúcich a 30 riadnych členov, ktorí ukladali do spolkovej  

pokladnice svoje peňažné úspory a príbytky, v ktorých spolok požičiaval svojim členom peniaze na 
rôzne potreby. Sporenie však nebolo jedinou povinnosťou člena. 
 
 Podľa spolkových stanov sa člen družstva nesmel dopustiť verejných priestupkov a 

pokušenia, musel sa vystríhať opilstva, kartárstva, nočného túlania a márnotratných výdavkov. Na 

pamiatku svojho vstupu do družstva musel každý člen zasadiť v obci aspoň dva stromčeky.  
 
 Jurkovič opísal založenie Gazdovského spolku takto : 
 
Ústav náš hospodársky alebo gazdovský povstal z veľmi nepatrných prostriedkov našich občanov. 

Ústav tento teda nepovstal ani z mudrovania ako plod sebectva, ale vyrástol zo samého slovenského 
ľudu a národa ako z jadra lipového. Jurkovičov príklad nasledovali ďalšie obce, kde sa družstevná 

myšlienka plne ujala a hlboko zakorenila. Koncom deväťdesiatych rokov devätnásteho storočia už 

bolo v Uhorsku 270 úverných družstiev. V roku 1898 na popud vtedajšieho farára Eugena 

Melšického založili aj v Zbehoch úverné družstvo s pôsobnosťou aj pre okolité obce. Bolo členom 

krajinského úverného družstva s úradným názvom : Úzbegh és vidéke hitelszövetkezet tagja. Po  
slovensky Úverné družstvo pre Zbehy a okolie ako člen Krajinského ústredného úverného družstva. 

Družstvo malo číslo 272, to znamená, že ku tomuto dňu bolo založených a v Ústrednom družstve 

evidovaných už toľko úverných družstiev. 
 
 Po svetovej vojne (1918) zbežské družstvo malo  
 
v roku 1918  179 členov s 219 podielmi po 50,- Kčs 
 1923  180 členov    220 
 1924  178 členov    217 
 1927  158 členov    196 
 1938  430 členov    449 
 1939  430 členov     449 
 1944  465 členov     
 
 Od založenia v roku 1889 do roku 1916 bol pohyb úsporných vkladov nepatrný, rovnako 

ako aj pohyb pôžičiek. Roku 1915 malo družstvo svoje XVI. valné zhromaždenie, kedy muselo 

upísať 2 237,- korún vojnových pôžičiek. Vtedy boli členmi správy : 
 
 Jozef Dovičovič 
 Michal Horka 
 Michal Bojda 
 Ján Solčanský 
 Michal Dominka 
 Július Polyak (notár) 
 Ján Štefanka 
 Ján Šantavý 
 
 V rokoch 1928 a v nasledujcich stav vkladov nestačí uspokojiť narastajúcu potrebu pôžičiek 

na kúpu rolí z pozemkovej reformy. Družstvo nielen rozpožičalo celú podielovú istinu, ale 



používalo aj eskont zmeniek od Ústredného družstva.  
 Roku 1928 je stav vkladov 84 966,- Kčs,   pôžičiek 142 590,- Kčs 
 1929                        132 580,- Kčs            200 196,- Kčs 
 1930   152 118,- Kčs            222 557,- Kčs 
 
 Dochádza k rozkvetu družstva, družstvo si kupuje malý, ale účelný vlastný dom v hodnote   

14 000 Kčs. Činovníci získavajú vklady osobnou agitáciou a presvedčovaním, dbajú všemožne, aby 

družstvo bolo solventné a stačilo bežne uspokojovať výbery vkladov na kúpu rolí. Vkladateľov 

pribúda aj z okolitých Čakajoviec a Šarlužiek. 
 
 Stav vkladov je  
 v roku 1932  271 212,- Kčs  pôžičiek 367 782,- Kčs    
 1933  361 224,- Kčs    447 443,- Kčs 
 1934  476 904,- Kčs    554 000.- Kčs 
 1938  971 275,- Kčs     
 1939  998 107,- Kčs    1.160 000,- Kčs 
 1940  884 608,- Kčs    1. 023 506,- Kčs 
 
V roku 1938 usporiadalo družstvo jubilejné oslavy svojho trvania. Okrem kultúrneho programu aj 

pohostenie v Potravnom družstve. Stálo 10 000 Kčs. Neprerazili návrhy rozumných členov, aby 

družstvo takúto vzácnu príležitosť oslávilo príspevkom trvalej hodnoty na nejaký všeužitočný cieľ 

(napr. založením knižnice alebo zakúpením učebných pomôcok pre školu a pod). Väčšina bola za 

„občerstvenie“. 
 
 Hodno spomenúť, že v rokoch 1933, 1934 a 1935 vo funkcii revízora Ústredného 
družstva revidoval Úverné družstvo v Zbehoch slovenský spisovateľ František Hečko. Zakaždým 

strávil v Zbehoch 4 – 5 dní v celodennej revíznej robote a po nej aj v priateľskej besede s 

činovníkmi a členmi družstva. Pri nej sa do hĺbky oboznámil nielen s problémami družstva, ale aj 

so všetkými otázkami týkajúcimi sa občanov vôbec. Svoj pomer k nim vyjadril v jednom zo svojich 

článkov takto: 
 „Chcel by som raz ležať na cintoríne, na ktorom nie je ani jeden statkár a veľkomožný pán, 

ale len samí roľníci, robotníci a remeselníci“. 
 Úverné družstvo v Zbehoch podľa zákona 84/1952 zaniklo zlúčením so Štátnou sporiteľňou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P O T R A V N É  D R U Ž S T V O 
 
 
 Po prvej svetovej vojne sa na vidieku šírila družstevná myšlienka. Motivovala ju snaha 

vylúčiť zo spotrebného obchodu často úžernícky zisk židovských obchodníkov, oslobodiť sa zo 

závislosti na ich úvere, najmä vylúčiť krčmový úver. Pri zakladaní potravných družstiev pomáhalo 

Ústredné družstvo v Bratislave radou a zásobovaním z družstevného veľkoskladu NUPOD 

(Nákupná ústredňa potravných družstiev) v Trnave a Chynoranoch. 
 
 Potravné družstvo v Zbehoch bolo založené 2.januára 1920. Malo číslo 1091, to znamená, že 

ku dňu svojho založenia bolo toľké v poradí na Slovensku založených potravných družstiev. 
 
 Členmi prvej základnej správy boli : 
 
  Jozef Rákoczy, farár 
  Štefan Sollár 
  Štefan Pandula 
  Jozef Senneš 
  Ján Fuska 
 v dozornom výbore boli Urban Ölvecký a Alojz Dovičovič.  
 
 Do založeného potravného družstva vstúpilo 183 členov, ktorí upísali 234 podielov po 50 

Kčs. V rokoch 1921 až 1926 nedošlo k zmenám v počte členov a v počte upísaných podielov sa 

počiatočný stav 234 podielov nezmenil ešte aj v roku 1930. V roku 1927 klesne počet členov na 
162. 
 
 Predajňa novozaloženého potravného družstva bola umiestnená v prenajatom, 

nevyhovujúcom, mokrom, vyše 150 rokov starom obecnom dome. V jednej väčšej miestnosti bol 

výčap a miesto na tancovanie, v menšej miestnosti asi 2 x 3 m bola predajňa potravinového a 
rozmanitého tovaru. 
 
 V bežnej reči nazývali družstvo „spolkom“. Išlo sa do „spolku“, valné zhromaždenie členov 

volilo „spolkára“, ktorý bol výčapníkom a predavačom.  
 
 Sotva bolo družstvo založené, v decembri 1920 utrpelo škodu vlámaním 18 tisíc Kčs. Druhý 

raz bolo vykradnuté v decembri 1934. 
 
 Za rok 1927 bol obrat družstva 313 tisíc 
 1928 264 tisíc 
 1930 312 tisíc 
 1932 336 tisíc 
 1933 310 tisíc 
 1934 438 tisíc 
 1935 306 tisíc 
 1936 422 tisíc 
 1937 363 tisíc 
 1938 341 tisíc 
 1939 393 tisíc 
 1940 352 tisíc 
 1941 362 tisíc 
 1942 385 tisíc 



 1943 488 tisíc 
 1944 716 tisíc 
 1945 510 tisíc 
 1946 998 tisíc 
 1947 984 tisíc 
 1948   1.336 tisíc 
 1949   2.573 tisíc 
 
 Ústredné družstvo v Bratislave bolo dozorným orgánom. Jeho revizor v roku 1934 v 

zápisnici konštatuje, že do činovníckych zborov (správy a dozorného výboru) sú zavlečené spory a 

nenávisť jednotlivých funkcionárov. Družstvo sa malo zásobovať cestou družstevného 

veľkoobchodu NUPOD, ale podľa revíznej zápisnice z roku 1934 bolo zistené, že niektorí činovníci 

brali úplatky – provízie od nitrianskych veľkoobchodníkov za to, že presadzovali nákup u nich. 
 
 Podľa revíznej správy z roku 1935 osobné nezrovnalosti neprestali, naopak, ešte sa priostrili. 

Odrazili sa v poklese tržieb v roku 1935 a nasledujúcich. 
 
 Napriek týmto ťažkostiam družstvo sa zmáhalo a udržovalo, v roku 1931 kúpilo od Adolfa 

Deutscha dom, v roku 1937 ho obnovilo a  kúpilo k nemu pozemok. 
 
 Následkom frézie o Jednotu, Okresným spotrebným družstvom v Nitre bolo Potravné 

družstvo v Zbehoch po 35 ročnej činnosti dňa 26. júla 1955 vytreté z písomného registra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K O N O P E 
 
 
 Ľan nesiali. Sliali konope na horných lúkach a dolných kútoch a na Kapustniciach. 

Dávnejšie aj v časti chotára nazývanom teraz Pod Lešneky, Za vinohrady, na mapách a vo 
vizitáciách označených Etei Kenderfoldek (etejské konopiská). 
 
 Keď samčie (poskonné) konope v lete dozrievali bolo ich treba po bylke vytrhať. Materné 

konope so zrelým semenom sa trhali v jeseni. Vytrhané konope sa viazali do snopkov po dve hrste a 
máčali sa v močidlách v potoku Radošinke. Časť riečiska Nitry sa dotýkala zbežského chotára. 

Volali ju Žeberín. Tam sa prali šaty aj máčali konope. 
 
 Vymáčané a na slnku usušené konope tĺkli, trepali na trlici, pazderie vyčesávali železným 

česákom – hachlou.  
 
 Pradená zvárali. Najprv ich vo vápennej vode melnili, potom uložili do zvaráka, zakryli 

plachtou, na plachtu naložili osiaty drevený popol, prelievali ho horúcou vodou, potom na potoku 

piestom prali. 
 
 V jeseni a v zime v domoch, kde mali väčšiu izbu, schádzali sa ženy na priadky. Na 

poslinky mali nachystané sušené (štiepky), hrušky, slivky. 
 
 V každom gazdovskom dome tkali konopné plátno. Najlepšie plátno bolo z najdlhších 

konopných vlákien – povesna. Kratšie vlákna – kúdele používali na zatkávanie. Najhrubšie a 

najkratšie vlákna – kĺky používali na vrecia. 
 
 Konope bol dôležitý produkt aj pre výživu. Zrelé semeno natrhaných rastlín obsahovalo 

hodne oleja. Pomleli ho na ručnom mlynku, aby sa olejový obsah uvolnil. Mletý kašovitý semenec 
miesili na veľkom drevenom koryte, potom na plechovom pekáči zohrievali a smažili. Kašovitý 

obsah naplnili do foriem, z nich vytvorili kúchy, ktoré vložili do lisu. Veľké lisy s drevenou 

konštrukciou volali stupy alebo záboje. Bolo ich v obci niekoľko. Posledné záboje boli v prevádzke 

ešte po prvej svetovej vojne u Fera Sollára a Jána Jančiho ( v dome číslo 29).  
 
 Pod tlakom lisu vytiekol z kaše olej, z litra kaše „ťahali“ 2 až 3 dcl oleja. Ostali vylisované 

kúchy, ktoré sa rozdrobili a miesili a ešte raz lisovali. Druhé lisovanie patrilo majiteľovi lisu. Z 

prvého lisovania patril majiteľovi lisu každý tretí kúch. Rozdrobené kúchy pridávali lichve do 

krmy. Konopný olej prestali „ťahať “ v rokoch medzi 1924 – 1925.  
 
 Domáca produkcia oleja nestačila, najmä nie v pôstnom období, kedy sa používal na 

mastenie potravy výlučne olej. Potrebné množstvo kupovali a donášali od producentov z Lehoty. 

Pred prvou svetovou vojnou platili za 1 dcl oleja 6 grajciarov, neskôr 3 Kčs. 
  
 „Idú olejárky“ tak volali ženy z Lehoty nesúce olej.  
 
 
 
 
 
 
 
 



H E S L Á 
 
Agát 
 Alodium, Album 
 Andač, Alekšince 
 Arenda farských rolí 
 Archeologické nálezy, Čo hovoria vykopávky 
 Ašakerť Aper 
 
 
Bajza J. Ignác 
 Barbory    - Bach 
 Baťa 
 Behynce 
 Benefícia urbárske Birkokrendezés  Komasácia 
 Bezpečnostné pomery – Dobytok -slavy 
 Bociani 
 Boženíci – Prísažní – viď aj richtár 
 Brány 
 
 
Cenzus – Urbár tereziánsky – Danky 
 Ceny – časti kroja – mzdy 
 Cesty    Ceny dreva, domu 
 Cigáni 
 Cintorín 
 Cirkevné obvody 
 Clo – Mýto – harmincad 
 Compossessores 
 Conscriptio 
 Contribucia 
 Contubernium 
 Cukrová repa Cukor 
 Čab   Časopisy 
 Čakajovce 
 Čermany 
 
 
Daň – vyberanie komu platil poddaný – perceptovi – dicatori – rováše 
 - žiadosti o odpis 
 Danky kuchynské 
 Darmo majer – Komasácia 
 Ďatelina 
 Desiatky – obilia – pápežské 
 Deviatok 
 Detská úmrtnosť 
 Dicálny súpis 
 Diera Ladislav   Diplomatár 
 Divadlá 
 Dlhé obce    Dlhy – pôžičky 
 Dlžníci – župné štatúty 
 Dobytok – stavy Dom  Doba 



 Dominikál 
 Domová činža 
 Domovina 
 Domy – slamené   Doprava   Dost 
 Dražovce Dúl     Doch 
 
 
Elektrifikácia 
 Etej – meno obce 
 
 
Fara  -  role  - f. v Nitre   Fajčiari 
 Farári  -  dôchodok 
 Femke 
 Františkáni  -  Frimmel -  Funkcionári 
 
Gajdoš   Gergelyi  -  dejiny  -  štatistika 
 Gýmeš 
 
 
Háje  -  lesy  -  hájovňa 
 Hečko 
 Historická organizácia 
 Hlad 
 Hlásnik 
 Hnojisko 
 Hodvábnici 
 Holotka 
 Hrnčiarovce 
 Husiti 
 
 
Chlieb 
 Cholera 
 Chotár  -  čiastky  -  názvy  -  medze 
 Chronológia 
 
 
Ilavch 
 Inventár obce 
 Investigatio  urbarialis 
 Ireg 
 Išpán 
 
 
Jagersek 
 Jarmoky 
 Jedlá 
 Jagu  ( Duor,  Sulad,  Lopas) 
 
 
Kapitula nitrianska 



 Kaplnka vo viniciach 
 Kendi – chronológia – meno obce – Klasifikácia chotára 
 Klčovanie hájov 
 Kolíňany 
 Komasácia  -  Darmo majer  -  megváltás 
 Komunisia 
 Kone 
 Konope 
 KSČ 
 Konverzie 
 Kopanice 
 Korytári 
 Kosa   Košina 
 Kostol  -  hodiny  -  dôchodok  -  Kalvária  -  oltár  -  opravy 
  -  pod obojím  -  poval  -  zasvätenie   
 Kostolné účty 
 Kostolík  -  arch. nález 
 Košina 
 Kováč 
 Kováčňa 
 Kovarce  -  Kozy 
 Krajský súd 
 Kravy 
 Krčma  - Krčmári 
 Kríza 
 Kroj  -  mužský  -  ženský 
 Kronika 
 Krypta 
 Küklö  - Kiklov  -  Peok 
 Kúrie zemanské 
 Kuruci 
 Kvetiny 
 Kynek 
 Kutuzov 
  
 
Ladislav sv.  Lahne 
 Lefantovce  Dolné  -  Horné 
 Lekár  -  obvod 
 Lekvár slivkový 
 Lesy  Liber s.  Alberti  - klčovanie  -  delenie 
 Lucerna 
 Lukáčovce 
 Lúky 
 Lužbetka 
 
 
Máje 
 Majer 
 Majerské zeme arcibiskupské 
 Majitelia rolí  Manévre 
 Matrika 



 Matúš Čák 
 Mäsiareň  Maselnica 
 Mena 
 Mená 
 Meno obce 
 Mesiace  -  mená maďarsky 
 Metácia 
 Miery 
 Milénium 
 Mládenci 
 Mlátenie 
 Mlyn 
 Mobilizácia 
 Močiare  Mojmírovce 
 Mor 
 Mrkva 
 Mučeníky  Mútovníčka 
 Mýto 
 Mzdy 
  
 
Neúroda Napoleon 
 Nevoľníctvo 
 Nezamestnaní 
 Nitra  -  hrad 
 Notári     Núdzové práce 
 Nájomné rolí 
 Nájomníci 
 Nálezy 
 Nemci 
 
 
Obchody 
 Obilie 
 Obyvatelia  -  mená  -  počet  -  0 vek  -  cudzí 
 Obyvateľstvo  - národnosť  -  konfesia  -  gramotnosť 
 Odev 
 Okresný archív 
 Olej 
 Omasta 
 Oponice 
 Opustené usadlosti ,   Organy 
 Országos Levétlár 
 Osady 
 Ošípané 
 Ovce  -  dežma 
 Ovocinárstvo 
 
 
Pálenka  -  Kotlíky 
 Panstvá  -  Trnava 
 Paprika 



 Pasienky 
 Pastier obecný 
 Pec 
 Pecumia christianitatis 
 Peniaze 
 Perie 
 Perk (Küklö) 
 Pivovar 
 Plátno 
 Platy  -  sluhov  -  žencov 
 Plemenný žrebec 
 Plodiny  -  druhy 
 Pluh 
 Počasie viď aj podnebie 
 Poddanstvo  -  vývoj 
 Poddanní  -  povinnosti  -  rozdelenie  -  ostr. arcib.  -  výhody 
 Podnebie  -  svit slnka  -  teploty  -  zrážky 
 Pohreb   Podiel žencov 
 Poľnohospodárstvo 
 Polovka   Poloha obce 
 Poplužie 
 Pôrodná asistentka 
 Porta 
 Pošta 
 Potrava 
 Potravné družstvo 
 Povodne 
 Pozemková kniha 
 Pozemková reforma 
 Požiare 
 Pôžičky  -  dlhy obce 
 Predaj polí 
 Predialisti 
 Predkupné právo 
 Prevody pozemkov 
 Prevrat 1918 
 Poriadky 
 Priezviská 
 Prísažní 
 Pšenica 
 
 
Rajtar  Rabovka 
 Reformácia 
 Regálne práva   Regestár   Regulácia potokov 
 Regulácia  -  urbárska   Regnicelárny súpis 
 Remeselníci 
 Renta 
 Repa  -  Reštaurácia 
 Rezolúcia 
 Richtár  -  výdavky 
 Ripňany  Malé  -  Veľké 



 Robota  Robotnícky gazda 
 Roboty sezónne  Rodina 
 Rováše 
 Rustikál 
 Rybník 
 
 
Salakusy 
 Sedlár 
 Sejačka 
 Sejba 
 Sessia 
 Sila  -  Siatie  -  Slivovica 
 Socha  -  Spolok sv. Vojtecha 
 Soľ  -  Správa poddan. obce  -  Spannus deminalis 
 Sťahovanie 
 Stavby 
 Stávka  -  štrajk  striezlivosť 
 Sulany  -  Sulanky 
 Súpisy 
 Susák  -  susedné obce 
 Syr 
  
 
Šacunky 
 Šalgov 
 Šarlužky  -  Kajsa 
 Školy  -  učiteľ  -  plat  -  oddelenie notára 
 Šľachta 
 Šošovica 
 Štatistiky 
 Štitáre  -  študenti 
 Štrajk  -  stávka 
 Šurianky 
  
 
Tatári     Tabak    Tapolesány   Telefón 
 Topol 
 Traktor 
 Trojpoľné   -  úhorenie 
 Turci 
 
 
Úhorenie 
 Ujlaček  -  Ujlak  -  Urmín 
 Umelé hnojivá 
 Úradníci   urbárska pôda 
 Urbár   -  Tereziánsky  -  Urbaníci 
 Urbárska benefícia  -  povinnosti  -   lesy  -  Urmín 
 Usadlosť 
 Útek poddaných 
 Úverové družstvo 



 Üzbég 
 
Včelárstvo    Varta   Veľkosť obce 
 Vianočné stromky 
 Víno  -  dežma  -  vinice  -  vinohradníci  -  mená  -  ceny  -  desiatok vína 
 Vizitácie  -  Ostrihomský archív 
 Vojak  -  náležitosti  -  padlí  -  zajatci  -  asentírky  -  lapačky  -  ubytovanie  -  vojna 
 Voľby  -  1887 
 Voz 
 Vtáci  -  škody 
 Výčap  -  Výčapky  -  Vyľudnenie obcí 
 Výmera  -  gazdovstvá 
 Výnosy  -  výsek mäsa 
  
 
Zabíjačka    zamestnanie 
 Zbojníci 
 Zdravotný obvod 
 Zemepáni 
 Zemetrasenie 
 Zemiaky 
 Zosyp 
 Zverina 
 Zvony   zvyky 
 
 
Žandári 
 Žatva 
 Železnica 
 Žiaci 
 Židia 
 Žobráci 
 Žiadosti na župu  -  povodne 
 Župa  -  opustené usadlosti  -  sťažnosť na vojenskú posádku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Y S V E T L I V K Y  
 
Acer  -  javor 
Árendátor  -  prenájomca 
Arculárius  -  stolár 
Avena  -  ovos 
Alodium  -  časť chotára, ktorú zemepán nerozdelil, patrila k majeru 
Autumnus  -  jesenný 
 
 
Boarins  -  dobytčí 
Bratislavská minca  64 holieb;  53,3 litra 
 
 
Carpinus betulus  -  hrab 
Colonus  -  roľník, sedliak, má dom s intravilánom, pole a lúky 
Candela  -  sviečka 
Culcutura  1,2 alebo 3 pole úhoru 
Contribulio  -  vojenská daň 
Census  -  nájomné od pozemkov 
 
 
Diversorius  -  krčmár 
Dominical  -  zemepanská pôda 
Defrontátio  -  orubovanie stromov v lete 
Donatio  -  kráľovské darovanie 
 
 
Espanus  -  išpán 
Educillator  -  krčmár 
Extirpatura  -  klčovisko 
Educillum (jus)  -  právo šenkovať vlastné víno pod viechou 
Ergastulum  -  robotáreň 
 
 
Fagus silvatica  -  buk 
Faber ferrarius  -  kováč 
Faber lignorius  -  kolár 
Floren uhorský  -  zlatý 
Funt  -  ¼ kg 
Falcastrum  -  výmera lúky v koscoch 
Feron  -  ¼ hrivny 
Fumagium  -  ročne 1 zlatý, platí poddaný, ktorý mal dom na urbárskom 
 
 
Grunt  -  32 uhorských jutár 
Glandinatio  -  právo zbierať určité lesné plody 
 
Homagium  -  podmanenie 
Hordeum  -  jačmeň, árpa, die Gerste 
Hospes colonus  -  osadník, gazda 
Horreum  -  stodola, sýpka, komora, úľ  



Inquilius  -  usadený, má dom, role a lúky kopaničiarske 
Iuratus  -  pod prísahou 
Irtvány  -  kopanica 
Inquilinus miner  -  želiar, gasulista, má len dom 
Investigatio urbarialis  -  prieskum dodržovania urbára 
Inquilinus maior  -  mal dom v obci, polia a lúky len kopaničné, neplatil štátnu daň 
Insurekcia  -  zák. 8/1715 – šľachtici sú povinní osobne 
 
 
Kubul  -  dutá miera 159 l 
Kejl  -  niečo vyše 10 kg 
Kopa  -  asi 60 obilných snopov 
 
 
Libertínus  -  slobodný 
Lorarius  -  remenár 
1/ lot  -  1/32 funta 
Lugerum  -  jutro pôdy asi ¼ hektára 
 
Manipulácio  -  Hrstovanie v žatve 
Metretá  -  merica 
Messer  -  žnec 
Molitor  -  mlynár 
Macellum  -  mäsiareň 
Mendicus  -  žobrák 
Metatio  -  obchôdzka chotára 
Munera  -  dary poddanných zemepánovi 
Montanum (jus)  -  deviatok 
 
 
Nobilis  -  šľachtic 
Nautum  -  prievoz 
 
 
Opilio  -  pastier 
Officialis  -  úradník 
Obulus  -  folier = ½ denára 
Opifex  -  remeselník 
 
 
Perceptio  -  zber, žatva 
Praedium  -  celý chotár nerozdelený, obrábaný zemepánom – majerská pôda 
Pecus  -  pecoris  -  ovca, koza, sviňa, dobytok, stádo, črieda 
Poplužie  -  miera pôdy pooranej za jeden deň 
Podnus  -  vážka 1/48 hrivny 
Possessio  -  držba, majetok 
 
 
Quercus  -  dub 
Questum  -  obchod 
 
 



Rotarius  -  kolár 
Rustical  -  poddanská pôda 
Ramanencia  -   
Ratio 
 
 
Silo  -  silo 
Servilis  -  sluha 
Sevitia  -  usadlosť, poddanský dom s pozemkom    
Socius  -  spoločník 
Silvanus  -  lesný 
Sutor  -  obuvník 
Solvit  -  platí 
Secale  -  raž 
Siligo  -  ozimina 
Statútio  -  uvedenie do držby 
Servítio  -  robota poddanných pre pánov 
Subinquilinus  -  podželiar nemá nič, býva v nájme 
 
 
Tilia  -  lipa  -  grandi  -  parvifolia 
Telonium  -  mýto 
Triticum  -  pšenica, der Weizen, búza 
 
 
Ugar  -  úhor 
Ugarolás  -  úhorenie 
Usadlosť  -  poddanský dom s pozemkom 
 
 
Valet  -  je hodné 
Verdunok  -  1/8 kg 
Veka  -  jednotka dutej miery  
Vážka  -  podnus 1/8 hrivny 
Vectura longa  -  dlhá fúra 
Vernalis  -  jarný 
Vindemnátio  -  hrsťovanie 
 
 
Zingarius  -  cigáň 
 
Na majetkoch Nitrianskeho biskupstva : 
 
(viď. Agrikultúra 1965 č. 4 str. 79 a nasl.) 
 
provizor  -  úradník 
perceptor  -  účtovník 
frumentár  -  zodpovedný za obilnú produkciu 
polkoráb  -  zodpovedný za živočíšnu výrobu 
allodiator  -  gazda 
claviger  -  kľúčiar 
išpán  -  dvorský 



  
 
   Úzbég 1876 
 Na ceste zo Zbehov do Čakajoviec je 7 mostov.  
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 

 


