Evidenčný list nehmotných pamätihodností mesta Hlohovec
Miesto: Hlohovec
Príležitosť: Každoročné konanie Michalského jarmoku
Časový údaj: od r. 1993
Typ pamätihodnosti: nehmotná
Názov: Michalský jarmok Hlohovci (Tradícia každoročne konaného Michalského
jarmoku, nadväzujúca na tradície jarmokov v Hlohovci)
Popis:
MICHALSKÝ JARMOK V HLOHOVCI
Na území dnešného Hlohovca existovali do konca 13. stor. dve trhoviská (duo loca fori).
Jedno v osade kráľovských hostí a druhé v osade poddaných kráľovského hradu.
Najstaršie právo konať slobodné výročné trhy v Hlohovci pochádza z roku 1362. Toto trhové
privilégium získal pre Hlohovec Mikuláš Kont od kráľa Ľudovíta I. pre niekdajšiu osadu
kráľovských hostí – Nový Hlohovec. Toto právo dostal Hlohovec aj pre tradíciu
a hospodársky význam miestnych trhovísk.
Tento jarmok sa mal každoročne začať na Michala a mal trvať dva týždne. Na jarmok mali
mať zaistený slobodný prístup všetci kupci z celého Uhorska a to bez platenia mýta.
Táto mimoriadna výsada zaistila Hlohovcu hospodársky rozvoj a rozkvet a rok 1362 je vďaka
tejto trhovej výsadnej listine považovaný za počiatok mestského vývinu Hlohovca.
V 16. a 17. stor. začal počet jarmokov konaných v Hlohovci stúpať a v urbári panstva z roku
1617 je zaznamenaných až 8 povolených jarmokov (na Obrátenie sv. Pavla, v nedeľu Letare,
na Filipa a Jakuba, Turice, Petra a Pavla, Vavrinca, Michala a na Všechsvätých).
V turbulentnom období tureckých vojen sa trhové privilégia nedodržiavali a jarmoky sa
nekonali.
Juraj Erdődy v roku 1725 znovu Hlohovcu potvrdil právo konať týždenné trhy, výročný trh na
sv. Michala a ďalší na druhý deň po Veľkej noci (v praxi sa ale stále konalo aj pôvodných 8
jarmokov a pribudol k nim aj jarmok na Luciu a Sv. Ducha).
Výročné trhy alebo jarmoky sa delili na tzv. dobytčie – predaj koní, ošípaných, sena, obilia
a i. a jarmoky tzv. výkladné – predaj remeselníckeho a priemyselného tovaru.
V prvej polovici 20. stor. boli hodové dni v Hlohovci spojené s významným Michalským
jarmokom a tradičné trhy a hody tu pretrvali aj v druhej polovici 20. stor. Od roku 1993 sa
táto tradícia rozšírila vznikom „staronového“ Michalského jarmoku, ktorý sa pravidelne koná
každý rok na sviatok sv. Michala a ktorý sa stal obľúbeným a navštevovaním podujatím
v meste Hlohovec. Garantom tohto kultúrneho podujatia je už tradične Mesto Hlohovec
a Mestské kultúrne centrum Hlohovec.
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