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Osoby:  barón Ján Balassi, vrchný kapitán Zvolenského hradu, od roku 1575 

              kráľovský vlajkonosič (zomrel v Považskej Bystrici dňa 6. 5. 1576) 

             - celá rodina vyznáva helvétsku zwingliánsku reformovanú vieru 

              jeho synovia barón Valentín Balassi (renesančný básnik - starší syn,  

                                              nar. 20. októbra 1554 vo Zvolene), 

                                    gróf František Balassi (mladší syn,  

                                              nar. 16. mája 1560 vo Zvolene) 

              jeho dcéra Anna Balassi (najstaršie dieťa -  

                nar. 9. septembra 1552 vo Zvolene) a jej manžel gróf Štefan Pongrácz  

 

Reálie: 

 

 Ján Balassi dal v roku 1568 grófovi Štefanovi Pongráczovi (vtedy ešte len 

snúbencovi jeho dcéry) do zálohu svoj hrad Modrý Kameň za poskytnutie finančnej 

podpory vo výške 35 000 zlatých Florénov v boji proti Turkom. Turci v roku 1575 hrad 

Modrý Kameň dobyli a obsadili ho aj s pozemkami, ktoré k nemu patrili a zotrvali tu 

vyše 20 rokov. Pri ústupe z Uhorska ho vyhodili do vzduchu. 

 V tom čase barón Ján Balassi, ktorého práve vymenovali za kráľovského 

vlajkonosiča, v úmysle dokázať svoju vernosť dynastií Habsburgovcov poslal svojho 

najstaršieho syna Valentína k vlastnej rodinnej jednotke už dlhé roky nasadenej v 

Sedmohradsku proti povstalcom vedeným Štefanom Báthorym (druhá fáza bojov o 

uznanie nároku Jána Zápoľského o uhorskú korunu). Valentín však bol okamžite po 

príchode do Sedmohradska zajatý a internovaný na hrade Alba Iulia. Po voľbe 

Štefana Báthoryho za poľského kráľa s ním Valentín Balassi odchádza na kráľovský 

dvor do Krakova. 

 Dňa 6. 5. 1576 zomrel náhle za nevyjasnených okolností barón Ján Balassi. 

Keď sa to Valentín dozvedel, vrátil sa do vlasti a usadil sa na hrade Liptovský 

Hrádok, ktorý bol od roku 1554 rodinným domíniom. R. 1583 ho občania miest 

Zvolen a Banská Štiavnica obvinili z násilia spáchaného na mladej vdove Alžbete 

Pachingerovej, následkom čoho Valentín Balassi opustil svoje statky v oboch 

mestách a prestal navštevovať svoje domínium - hrad Liptovský Hrádok. O rok 

neskôr sa oženil so svojou ovdovenou sesternicou Kristínou Dobó a usadil sa na jej 



hrade v Sárospataku. V roku 1586 spoločne s manželkou v Trnave prijali katolícku 

vieru. V roku 1587 jeho manželstvo z dôvodu manželskej nevery manželky rozviedli. 

V obave pred odsúdením z napomáhania Turkom ako aj z protiprávneho obsadenia 

hradu v Sárospataku sa uchýlil na vlastný hrad v Szarvaskő, neďaleko Egeru. Roku 

1587  sa žení po druhý raz - berie si  vdovu Annu Losonczy.  

 

Kauza: 

 

 V roku 1588 gróf Štefan Pongrácz súdnou cestou žiada prisúdenie vlastníctva 

hradu Liptovský Hrádok z titulu manžela dcéry Jána Balassiho a na náhradu škody 

35 000 zlatých Florénov za stratu hradu Modrý Kameň a priľahlých usadlostí. V  

prípade nezaplatenia 35 000 zlatých Florénov požaduje ako náhradu usadlosti zvané 

Veľký Lom, Lovinobaňa, Ábelová, Horný Tisovník, Cinobaňa, Stará Huta. Valentín 

Balassi spolu s bratom Františkom vznášajú odpor.  

 

Úloha: 

 

Riešte prípad z pozície obžaloby a obhajoby. 


