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MAJETKOVÉ POMERY V DEMJATE, FRIČKOVCIACH 

A  JANOVCIACH V 16.  A 17. STOROČÍ 

 

Mariana KOSMAČOVÁ 

 

ÚVOD  

V príspevku sa zaoberáme majetkovými pomermi v troch šarišských obciach, 

v Demjate, Fričkovciach a Janovciach, ktoré z geografického hľadiska spadajú do povodia 

rieky Sekčov. Aj keď obce neležia vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti, v kontexte 

historického vývoja boli prepojené najmä v súvislosti s podobnými majetkovými pomermi. 

Téma vlastníckych pomerov v Šariši nebola dosiaľ podrobnejšie spracovávaná. Výnimkou je 

tu Makovické panstvo na severovýchode, ktoré svojím plošným rozsahom patrilo medzi 

hospodársky i administratívne najvýznamnejšie časti regiónu a jeho vlastníkmi boli 

v sledovanom období príslušníci významných šľachtických rodov Šerédiovcov 

a Rákociovcov.422 Zemepáni majúci vlastnícke podiely v ostatných častiach Šarišskej stolice 

patrili poväčšine medzi drobnú zemiansku šľachtu. Na jednu obec tak pripadalo neraz aj 

niekoľko vlastníkov. Podobnú situáciu možno sledovať aj v predmetných obciach, ktorých sa 

týka tento príspevok. Cieľom našej práce je predovšetkým objasniť pôvod zemepanských 

vlastníctiev, biograficky priblížiť ich predstaviteľov, sledovať tiež genealogické prepojenia 

medzi nimi a datovať trvanie ich majetkovej držby. Pri práci sme vychádzali najmä 

z priamych písomných prameňov, a to z kongregačných zápisníc Šarišskej stolice, portálnych 

súpisov a majetkových ohodnotení z druhej tretiny 17. storočia. Informácie  týkajúce 

sa pôvodu šľachty a biografie sme čerpali  z diela významného uhorského genealóga Ivana 

Nagya. 

 

1 MAJETKOVÉ POMERY V DEMJATE, FRIČKOVCIACH A JANOVCIACH V 16. 

STOROČÍ 

Spoločné majetkové pomery v predmetných obciach v celom sledovanom období majú 

pôvod u príslušníkov spišského šľachtického rodu Mariášiovcov. Štefan Mariáši (1463 – 

1516), kapitán Spišského hradu, ako verný služobník Jána Zápoľského nahromadil počas 

                                                            
422 Dejiny Makovického panstva boli sčasti už aj monograficky spracované. ADAM, J. – LUKÁČ, G. et al. 
2005. Zborov. Dejiny obce a Makovického panstva. Zborov : Obecný úrad Zborov, 2005. 245 s. 
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svojho života značný majetok.423 Radili sa k nemu početné obce v Spišskej a Šarišskej stolici, 

medzi nimi bola aj Demjata, Fričkovce, Janovce a Drienica.424 V priebehu prvej polovice 16. 

storočia sa však veľká časť tejto majetkovej držby rozpadla najmä kvôli úbytku mužských 

potomkov v hlavnej línii mariášiovského rodu.425 Vyššie uvedené šarišské obce sa čoskoro 

dostali do vlastníctva Benedikta Bornemisu z Heveša, ktorý ich získal vďaka manželstvu s 

Margitou Mariášiovou, dcérou Štefana Mariášiho. Benedikt Bornemisa bol prívržencom 

Ferdinanda I. a akiste za vojenské zásluhy v bojoch proti Turkom mu udelil panovník v roku 

1533 erb.426 V rokoch 1559 – 1560 sa stal kapitánom pevnosti v Gyule.427 Práve sobáš 

s dedičkou vymierajúceho rodu, či vyznamenanie sa na vojenskom poli boli najčastejšími 

spôsobmi, ako sa k majetku a spoločenskému vzostupu mohli dostať dovtedy málo významné 

rody.428 Podľa portálneho súpisu boli Mariášiovci vlastníkmi vo Fričkovciach a Janovciach 

najneskôr do roku 1543, potom sa už uvádza ako zemepán Benedikt Bornemisa.429 Okrem 

Benedikta sa s prídomkom z Heveša spomína aj Barbora Bornemisová, pričom boli 

s Benediktom pokrvní príbuzní.430 Nie je jasné či išlo o jeho dcéru alebo sestru. Myslíme si 

však, že práve Benedikt a Barbora sú zakladatelia drienickej vetvy Bornemisovcov, ktorá 

mala v držbe hlavné časti majetkov v nami sledovaných obciach. Okrem tejto drienickej vetvy 

mali totiž majetky v obciach v doline Sekčova aj Bornemisovci z Kalnišťa (uvádzajú sa tiež 

pod prídomkom z Bartošoviec či Mošurova) a Bornemisovci z Terne (zakladateľom bol Juraj 

Bornemisa s prídomkom de Kesthely). Dátum úmrtia Benedikta Bornemisu predpokladáme 

niekedy v priebehu rokov 1561-1563.431 V roku 1576 bol však už dokázateľne nebožtíkom.432 

                                                            
423 ŠA Levoča, Fond Archív Mariássy – Spišský Hrušov, Inventár, s. 1 – 2. 
424 Fričkovce sú tu uvedené ako Frics. TÓTH, S. 1910. Sáros vármegye monografiája. Kötet II. Budapest : A 
Vármegye  Költségén, 1910, s. 385. 
425 ŠA Levoča, Fond Archív Mariássy – Spišský Hrušov, Inventár, s. 1 – 2. 
426Magyarország címeres könyve. Kötet I [online]. Budapest : Grill Károly könyvkiadóvállalata, 1913, s. 91. [cit. 
2011-04-26]. Dostupné na internete: <http://mek.oszk.hu/06900/06911/06911.pdf>. 
427 J. Siebmacher’s grosses und allgemeines wappenbuch. In Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, 
heraldika, honismeret.  [DVD-ROM]. Heslo: Bornemissza, Heves. Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2003. 
428 Takto sa k majetkom dostali aj Esterháziovci, Pálfiovci či Andrášiovci. BARTOŠ, Martin: Andrášiovci zo 
Szentkirálya. Dejiny a genealógia rodu do roku 1733. In: Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie V. 
Levoča: SNM-Spišské múzeum v Levoči, 2005, s. 149. 
429 MOL Budapešť, E 158, Filmtár, Dica Jegyzékek, č. mikrofilmu 1647, zvitok 20, Sáros megye, r. 1540, 1543 
a 1548. 
430 J. Siebmacher’s grosses und allgemeines wappenbuch. In Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, 
heraldika, honismeret. [DVD-ROM]. Heslo: Bornemissza, Heves. Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2003. 
431 Rokom 1561 datoval jeho úmrtie Peter Mariássy (MARIÁSSY Peter: X storočí rodu Mariássy. Košice: 
Harlequin, 2006, s. 19.), v kongregačných zápisniciach Šarišskej stolice sa však Benedikt spomína v súvislosti 
s majetkovým sporom s Michalom Monokim v rokoch 1562 a 1563, pričom sa neuvádza, že by bol v tom čase 
nebožtík. (ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Kniha odpisov a listín (1343) 
1561 - 1575, i. č. 62/1, fol. 135.; ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, 
Oddelenie Kniha protestov a citovaní z r. 1572 – 1589 a zápisníc zo župných zhromaždení z r. 1562 – 1563, i. č.    
i. č. 656/2, fol. 229 b. 



407 

 

Potomkovia Benedikta a Barbory sobášmi a zálohmi rozširovali majetkové panstvo, avšak 

týmto spôsobom sa do vlastníctva majetkov dostávali aj príslušníci iných zemianskych rodov, 

takže vlastnícke pomery sa stávali čoraz viac neprehľadnými. 

Potomkovia drienickej vetvy Bornemisovcov boli nepochybne Ján Bornemisa 

z Drienice a Gašpar Bornemisa z Drienice. Boli pokrvnými bratmi433 a hoci to kongregačné 

zápisnice priamo nezaznamenávajú, je viac ako pravdepodobné, že ich rodičmi boli Benedikt 

Bornemisa a Margita Mariášiová. Tento náš predpoklad potvrdzuje aj údaj v rodokmeni rodu 

Mariášiovcov, ktorý zostavil P. Mariássy.434 Predmetné obce mali Ján a Gašpar v majetkovej 

držbe asi do konca 80. rokov 16. storočia.435 O tom, že nešlo o veľkých zemepanských 

vlastníkov svedčí napríklad údaj v portálnom súpise, podľa ktorého Ján a Gašpar vlastnili vo 

Fričkovciach v roku 1572 po jednej porte.436 Dcérou Benedikta Bornemisu bola dokázateľne 

Katarína, ktorá sa v tomto rodinnom vzťahu spomína v majetkovej listine týkajúcej sa 

Fričkoviec a Janoviec z roku 1600.437 Vyššie zmienená Barbora  Bornemisová, ktorá bola buď 

dcérou alebo sestrou Benedikta z Heveša, sa vydala za Ondreja Bočkaja, a tak sa majetkové 

práva vo všetkých troch obciach preniesli aj na jej manžela a ich potomkov.438 

Po smrti Jána a Gašpara Bornemisovcov boli majetkové práva prevedené na ich 

vdovy, a to Annu Maršaiovú (Marsay) a Katarínu Deregneiovú (Deregney) a na ich dcéry.439 

Annu ako manželku Jána Bornemisu uvádza aj P. Mariássy. Z jeho genealogického výskumu 

vyplýva, že Anna bola príslušníčkou rodu Mariáši a jej otcom bol František Mariáši, brat už 

                                                                                                                                                                                          
432 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní 
z r. 1572 – 1589 a zápisníc zo župných zhromaždení z r. 1562 – 1563, i. č. 485/2, fol. 157 a. 
433 V kongregačnom zápise sa spomínajú ako „fratres carnales et uterini“. ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy 
Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 1285/4, 
fol. 108 b. 
434 MARIÁSSY, Peter: X storočí rodu Mariássy. Košice : Harlequin, 2006, s. 21. 
435 Anna Maršajová (Marssay) sa už v roku 1576 spomína ako vdova po Jánovi Bornemisovi z Drienice. ŠA 
Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní z r. 
1572 – 1589, i. č. 485/2, fol. 157. Katarína Deregnejová (Deregney) sa ako vdova po Gašparovi spomína v roku 
1586. ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov 
a citovaní z r. 1584 – 1616, i .č. 780/3, s. 64. 
436 Budapešť, E 158, Filmtár, Dica Jegyzékek, č. mikrofilmu 1645, zvitok 18, Sáros megye. 
437 ŠA Prešov, Fond Úsz Uzovce, Oddelenie Majetkoprávne písomnosti, i. č. 27, sign. XXX1/1, 2. 
438 V Siebmacherovej zbierke erbov sa Barbora uvádza ako manželka Ondreja Bizokaya, pričom ide o omyl (J. 
Siebmacher’s grosses und allgemeines wappenbuch. In Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, 
heraldika, honismeret. [DVD-ROM]. Heslo: Bornemissza, Heves. Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2003.), 
keďže v kongregačnej zápisnici sa uvádza Barbora ako vdova po Ondrejovi Bočkajovi (ŠA Prešov, Oddelenie 
Kniha protestov a citovaní z r. 1584 – 1616, i. č. 1282/4, fol. 85 b.) a ako manželku Ondreja Bočkaja ju uvádza 
aj I. Nagy (NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal A – B. Budapest: 
Helikon, 1987, s. 130.). 
439 Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných zhromaždení z r. 
1585 – 1604, i. č. 1271/4,  fol. 21 a, b. 
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spomínanej Margity Mariášiovej, manželky Benedikta Bornemisu z Heveša.440 

V kongregačných zápisniciach bolo teda jej priezvisko z neznámych dôvodov skomolené, a to 

z Mariássy na Marsay.441 Okrem toho boli s jej manželom Jánom pokrvní príbuzní, bola jeho 

sesternicou. Z manželstva Anny a Jána pochádzala dcéra Sofia, a Anna sa následne ešte 

dvakrát vydala a to za Imricha Neneiho (Neney) a Ladislava Zomboriho (Sombory).442 

Obidvoch manželov však prežila, podľa P. Mariássyho umrela v roku 1596.443 Kataríne 

Deregneiovej a Gašparovi Bornemisovi sa narodila dcéra Margita a Katarína sa po smrti 

manžela druhýkrát vydala za Pavla Darholca (Darholcz) z Fintíc, ktorý sa ako tútor mladej 

Margity značne zasadzoval za jej majetkové práva.444  

Okrem týchto dvoch rodín získali v predmetných obciach majetkové práva aj 

Putnokiovci, Bertótiovci, a Uzovci. Juraj Putnoki sa spomína ako vlastník najmä v súvislosti 

s obcami Fričkovce a Janovce. Právo držby získal ako syn Kataríny Bornemisovej, dcéry 

Benedikta.445 Otáznym zostáva pôvod vlastníctva Krištofa Bertótiho a Valentína Uza. 

Z majetkovej listiny z roku 1600 vyplýva, že Krištof Bertóti, podžupan Šarišskej stolice 

a Juraj Uz, otec Margity Uzovej, získali majetkové práva vďaka zásluhám plynúcim 

zo starostlivosti a správcovstva,446 nič konkrétnejšie sa však nedozvedáme. Z majetkových 

sporov z roku 1587 vyplýva, že Krištof Bertóti (Bertholty) a Valentín Uz (Usz) boli 

správcami majetkov Barbory Bornemisovej (Bornemyzza), vdovy po Ondrejovi Bočkajovi 

(Bachkay), tiež Potenciany Bertótiovej (Bertholty), vdovy po Františkovi Redeim (Rhedey) 

a dcéry Krištofa Bertótiho a Margity Uzovej (Usz), rovnomennej Valentínovej manželky, 

a tieto aj na stoličných sedriách zastupovali.447 Vlastnícke práva prešli na Valentína Uza 

nepochybne vďaka sobášu s Margitou Uzovou.  

                                                            
440 MARIÁSSY, Peter: X storočí rodu Mariássy. Košice : Harlequin, 2006, s. 21. 
441 Pozri poznámku č. 18. 
442 Manželkou Imricha Neneiho bola už v roku 1580 (ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 
1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní z r. 1572 – 1589, i. č. 341/2, fol. 65.) a ako jeho vdova sa 
uvádza v roku 1585 (ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha 
protestov a citovaní z r. 1584 – 1616, i .č. 1267/4, fol. 11 a.). Predpokladáme, že za Ladislava Zomboriho sa 
vydala v priebehu rokov 1586 a 1587, keďže sa ako jeho manželka spomína v roku 1587 (ŠA Prešov, Fond 
Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní z r. 1584 – 1616, i .č. 
1284/4, fol. 97 a.). P. Mariássy označuje za druhého manžela Anny Maršajovej Jána Neneiho (MARIÁSSY 
Peter: X storočí rodu Mariássy. Košice : Harlequin, 2006, s. 21), avšak podľa kongregačných zápisov ním bol 
Imrich Nenei (Viď citácie, týkajúce sa jeho manželstva s Annou, vyššie v tejto poznámke.). 
443 MARIÁSSY Peter: X storočí rodu Mariássy. Košice : Harlequin, 2006, s. 21. 
444 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní 
z r. 1584 – 1616, i .č. 1285/4, fol. 108 a. 
445 ŠA Prešov, Fond Úsz Uzovce, Oddelenie Majetkoprávne písomnosti, i. č. 27, sign. XXX1/1, 2. 
446 ŠA Prešov, Fond Úsz Uzovce, Oddelenie Majetkoprávne písomnosti, i. č. 27, sign. XXX1/1, 2. 
447 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní 
z r. 1584 – 1616, i č. 1280/4, fol. 62 – 63., i .č. 1282/4, fol. 85 a, b., i. č. 1285/4, fol. 107 b – 108.  
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Koncom 80. rokov 16. storočia došlo k deleniu majetkov medzi vyššie spomenuté osoby, a to 

zrejme v súvislosti s úmrtím Sofie, dcéry Jána Bornemisu z Drienice.448 Keďže jeho pozostalá 

manželka Anna už bola v tom čase druhýkrát vydatá, nemala na majetkový podiel nárok a tak 

sa začali spory o uprázdnený majetok.449 Deľba majetkov prebehla medzi Valentínom Uzom, 

Krištofom Bertótim a Pavlom Darholcom a išlo o vlastnícke práva v Demjate (Demethe), 

Janovciach (Beczella), Fričkovciach (Frich alias Frichka), tiež na majeroch v Hercegfalve 

(Herczeghfalwa), Baraňoši (Baranyos), Novayháze450 a Drienici (Som) a napokon aj 

o vlastníctvo drienickej kúrie. Spory pokračovali aj po tejto dohode a týkali sa vlastníctva 

v Demjate. Spory viedol najmä Pavol Darholc v zastúpení svojej manželky Kataríny 

a nevlastnej dcéry Margity proti ostatným vlastníkom, a teda Anne Maršaiovej, Valentínovi 

Uzovi a Krištofovi Bertótimu.451 O nedobrých vzťahoch s Darholcom svedčí aj darovanie 

vena Annou Maršaiovou Potencii Bertótiovej, Barbore Bornemisovej a Margite Uzovej.452  

Otáznym ostáva byť majetkový vzťah Šimona Forgáča vo Fričkovciach. Z písomných 

zmienok v kongregačných zápisniciach vyplýva, že Šimon Forgáč, majiteľ blízkeho 

Hertníckeho panstva, ku ktorému prináležal aj Osikov, sa usiloval získať určité majetky aj vo 

Fričkovciach a zrejme sa mu to pár krát aj podarilo, o čom by mohlo svedčiť niekoľko 

protestov vznesených proti nemu zo strany Pavla Darholca a Bornemisovcov.453 V každom 

prípade išlo o majetky zabraté neprávom a konštatujeme, že Forgáčovi, napriek tomu že 

dlhodobo vlastnili susedné obce na okolí Fričkoviec, samotné Fričkovce vo vlastníctve 

v sledovanom období nemali, a ak predsa, tak len na krátky čas.  

Na prelome 16. a 17. mali majetky v predmetných obciach naďalej Bornemisovci, 

Bertótiovci, Uzovci a Putnokiovci. Bertótiovci zdedili majetky po svojom otcovi Krištofovi. 

Jeho deťmi boli syn Ján a tri dcéry Potenciana, Judita a Klára. Už spomínaná Potenciana bola 

                                                            
448 ŠA Prešov, , Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní 
z r. 1584 – 1616, i. č. 1285/4, s. 108 b. 
449 Takáto bola vtedajšia prax v súvislosti s dedičskými nárokmi vdovy. ŠVECOVÁ, Adriana: Dedičské právo 
šľachty v Uhorsku s prihliadnutím na právne pomery neskorého novoveku a slobodného kráľovského mesta 
Trnavy. In: Zemianstvo na Slovensku [online]. Martin : SNK, 2010, s. 214 – 215. [Cit. 2011-04-26]. Dostupné na 
internete: <http://www.snk.sk/?Z2 >.  
450 Išlo pravdepodobne o majere v blízkosti Demjaty. ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 22, 92 a 208. 
451 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha protestov a citovaní 
z r. 1584 – 1616, sign. 1282/4, fol. 85 a, b., sign. 1284/4, fol. 97 b., 1285/4, fol. 107 b – 108 a, fol. 108 a – 109 a. 
452 Išlo o vlastníctvo v Demjate, Fričkovciach, Janovciach, Veľkom Slivníku, Malých Tročanoch, Drienici 
a drienickej kúrie. ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1348) 1561 – 1616, Oddelenie Kniha 
protestov a citovaní z r. 1584 – 1616, sign. 1282/4, fol. 85 a, b. 
453 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1343) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných 
zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 780/3, fol. 61, i. č. 1035/3, fol. 400, 1057/3, fol. 430, 1271/4, 20 b., 1271/4, 
fol. 21 a. 
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vydatá za Františka Redeiho, a majetkový podiel získal ich syn Žigmund Redei. Synom 

Krištofa Bertótiho bol Ján, ktorý pokračoval v šľapajach svojho otca a takisto sa stal 

šarišským podžupanom.454 V zápise protestuje proti Jánovi Uzovi, synovi Valentína Uza, 

ktorý, keďže potreboval peniaze na vyplatenie vena Barbore Zvineiovej (Zvinyey) a iných 

dlhov, dal do zálohu majetky vo Fričkovciach a Janovciach Jánovi Kérimu (Kery) bez 

vedomia ostatných príbuzných. Ján Bertóti zároveň žiada, aby tento Ján Kéri spustil z ceny 

zálohu, inak na základe svojho dedičského práva zakáže cudzím osobám vlastniť a spravovať 

spomínané majetky.455 Sobášmi ďalších dcér Kláry a Judity sledoval Krištof nepochybne cieľ 

rozšíriť bertótiovské majetky a sceliť rozdrobenú majetkovú držbu v Šariši. Klára bola vydatá 

za Mikuláša Bornemisu z Terne a Judita za Juraja Bornemisu z Kalnišťa, majiteľa 

Bartošovského panstva, ich dcérou bola Sára Bornemisová.456 Juraj Bornemisa z Kalnišťa (z 

Bartošoviec, resp. z Mošurova)457 a Mikuláš Bornemisa z Terne (syn Juraja Bornemisu 

z Kesthely) boli potomkami zakladateľov ďalších dvoch vetiev Bornemisovcov v Šariši. 

Potom ako drienická vetva na konci 16. storočia vymrela po meči, obaja sa usilovali získať 

tieto majetky. Z kongregačných zápisníc vyplýva, že obe rodiny mali medzi sebou majetkové 

spory. Napríklad v roku 1600 Žigmund Redei zálohoval určité majetky vo Fričkovciach 

a Janovciach Kláre Bertótiovej a Mikulášovi Bornemisovi, proti čomu Judita a Juraj 

protestovali, keďže im zo zálohu neplynuli nijaké príjmy.458 

V Janovciach a Fričkovciach mali na sklonku 16. storočia majetky aj príslušníci rodu 

Merše, šľachtici na panstve Svinia. Bol ním Krištof Merše, ktorý si vzal za manželku Kristínu 

Bočkajovú, dcéru Barbory Bornemisovej a Ondreja Bočkaja.459 Krištof sa spomína ako 

manžel Kristíny v jej proteste proti Jurajovi Bornemisovi z Kalnišťa pre zabratie majetku vo 

                                                            
454 „Joannis Bertholti vicecomitis Comitatus Sarosiensi“. ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy 
(1343) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 1505/4, fol. 547. ŠA 
Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1343) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných zhromaždení 
z r. 1585 – 1604,  i. č. 1057/3, fol. 341.  
455 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1343) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných 
zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 1505/4, fol. 547. 
456 Juraj Bornemisa sa v sporoch ohľadom majetkov vo Fričkovciach spomína už v roku 1580, preto bol zrejme 
o dosť starší od Judity. ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1343) 1561 – 1616, Oddelenie 
Zápisnica zo župných zhromaždení z r. 1572 – 1589, i. č. 341/2, fol. 65 a.; ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy 
Šarišskej župy (1343) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 1461/4. 
457 Bartošovské panstvo získal Gregor Bornemisa, péčsky kováčsky majster,  kráľovskou donáciou od 
Ferdinanda I. v roku 1553 za vojenské zásluhy najmä pri obrane Jágru. Gregor bol otcom Jána Bornemisu, ktorý 
používal predikát z Kalnišťa. Tento Ján bol otcom Juraja Bornemisu, uvedeného v kongregačných zápisniciach 
ako vlastníka majetkov vo Fričkovciach. NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi 
táblákkal A – B. Budapest : Helikon, 1987, s. 176 – 177. 
458 ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1343) 1561 – 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných 
zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 1461/4, fol. 301 b – 302 a. 
459 I. Nagy ju uvádza pod menom Margita, pričom ide zrejme o omyl. NAGY, Iván: Magyarország családai 
czimerekkel és nemzékrendi táblákkal A – B. Budapest : Helikon, 1987, s. 130. 
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Fričkovciach a Janovciach.460 Keď vezmeme do úvahy, že Demjata, Janovce a Fričkovce boli 

v roku 1588 zdanené len od 2,5, 3,5 a 2 port, vidíme, že išlo o obce s veľmi nízkym počtom 

obyvateľstva a teda nízke boli aj zemepanské príjmy.461 Väčší počet zemepánov v každej obcí 

potvrdzuje fakt, že išlo o drobnú zemiansku šľachtu. V roku 1600 sa zdaňovanie určovalo 

podľa počtu obývaných domov. Na základe toho môžeme skonštatovať, že vo Fričkovciach 

bolo 20 obývaných domov, v Janovciach 13 a v Demjate 19 domov.462 Vo Fričkovciach 

vlastnil 7 domov Krištof Merše Zvinei (Zvinyey) akiste v zastúpení jeho manželky Kristíny, 

rovnako 7 domov vlastnila Margita, vdova po Valentínovi Uzovi, a Mikuláš a Juraj 

Bornemisovci zastupujúci svoje manželky Juditu a Kláru Bertótiové, mali rovnako po 3 

domy.463 Keďže v roku 1596 sa v portálnom súpise uvádza vo Fričkovciach iba jedna zdanená 

porta, môžeme teoreticky vysloviť záver, že jedna porta predstavovala 20 domov. Je 

samozrejme naďalej otázne, koľko rodín, sedliackych či želiarskych žilo na jednej porte, 

keďže v jednom dome bývalo spravidla viac rodín. 

V 16. storočí teda boli hlavnými vlastníkmi vo všetkých troch obciach príslušníci 

drienickej vetvy Bornemisovcov. Do konca storočia však línia vymrela a majetkové práva 

prešli na iné šľachtické rody. Sobášmi s Bornemisovcami sa majiteľmi stali Putnokiovci 

a Bočkajovci, za zásluhy spojené so správcovstvom boli do držby uvedení aj Krištof Bertóti 

a Ján Uz, po nich ich dedili ich potomkovia. Jediným rodom z vyššie spomenutých, ktorý si 

udržal majetkové práva aj v ďalších desaťročiach nasledujúceho storočia boli Bočkajovci. 

 

2 MAJETKOVÉ POMERY V DEMJATE, FRIČKOVCIACH A JANOVCIACH V 17. 

STOROČÍ 

V prvej tretine 17. storočia boli obce Demjata, Fričkovce a Janovce vo vlastníctve dcér 

Krištofa Bertótiho, Judity a Kláry. V mene Kláry vystupoval jej manžel Mikuláš Bornemisa, 

ktorý v roku 1612 zakázal disponovať s kaštieľom a majetkom v Demjate.464 Mikuláš umrel 

medzi rokmi 1612 až 1618, pretože v majetkovom spore z roku 1618 sa už spomína ako 
                                                            
460 Krištof je tu uvedený s priezviskom „Zvinyey“. ŠA Prešov, Fond Najstaršie knihy Šarišskej župy (1343) 1561 
– 1616, Oddelenie Zápisnica zo župných zhromaždení z r. 1585 – 1604, i. č. 1341/4, fol. 381 b. 
461 ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 61, 77 a 
113 – 114. 
462 ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 61, 77 a 
113 – 114.  
463 MOL Budapešť, Filmtár, Dica Jegyzékek, č. mikrofilmu 1645, zvitok 18, Sáros megye. Pre porovnanie, 
Žigmund Forgáč, jeden z najmajetnejších zemepánov v oblasti údolia Sekčova a takmer výlučný majiteľ 
Hertníka a Osikova vlastnil v Hertníku 43 domov a v Osikove 40 domov.  MOL Budapešť, Filmtár, Dica 
Jegyzékek, č. mikrofilmu 1645, zvitok 18, Sáros megye. 
464 ŠA Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení 
1606 – 1623, i. č. 59/5, s. 184. 
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nebožtík. Išlo o protest Kláry Bertótiovej proti sestre Judite, ktorá zálohovala svoje majetky 

prináležiace ku kúrii v Drienici, v obci Demjata, Janovce, Fričkovce a tročianskom majeri 

Mikulášovi Bočkajovi.465 Judita sa tu spomína ako vdova po Jurajovi Bornemisovi a zároveň 

aj ako manželka Štefana Feketeho.466  

Príslušník rodu Bertóti sa v súvislosti s Demjatou spomína ešte v roku 1632, keď boli 

vyslaní stoliční funkcionári na vyšetrenie majetkových záležitostí Valentína Bertótiho 

(Bertolti) v tejto obci.467 Valentín bol synom Jána Bertótiho a taktiež bol šarišským 

podžupanom.468 Následne sa už  v písomnostiach týkajúcich sa predmetných obcí s 

Bertótiovcami nestretávame. Okrem Bertótiovcov bol v tomto období vlastníkom majetkov 

v predmetných obciach Juraj Putnoki. V prameňoch sa objavuje ešte v roku 1616, keď žiadal 

stoličných politických predstaviteľov o obhliadku lúky v Demjate.469 

Posledný údaj, ktorý súvisí s Bornemisovcami a ich majetkami v obciach, pochádza 

z roku 1622, keď Šarišská stolica potvrdila deľbu majetkov po nebohých Mikulášovi 

Bornemisovi a jeho manželky Kláry Bertótiovej.470 Majetky bolo rozdelené medzi deti 

Mikuláša a Kláry, a to syna Mikuláša a dcéry Margitu a Annu. Podľa tohto delenia každému 

z nich pripadla určitá časť z dedičstva po matke, teda majetky prináležiace k demjatskej kúrii 

a usadlosti v Demjate, Fričkovciach a Janovciach s výnimkou polovičnej usadlosti správcu  

Mateja Puchalu vo Fričkovciach. Margita bola už v čase potvrdenia manželkou Žigmunda 

Feketeho. Práve Janovce sa spomínajú medzi majetkami, ktoré patrili ich synovi Štefanovi.471 

Viac sa však už v prameňoch ani v literatúre s Feketeovcami ako držiteľmi niektorých 

majetkov v predmetných obciach nestretávame. 

                                                            
465 ŠA Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení 
1606 – 1623, i. č. 134/5, fol. 390 a, b. 
466 Podľa príspevku Bélu Feketeho v Leveltári Szemle bol Štefan Fekete užským podžupanom a jeho manželka 
sa uvádza ako Kata Berthóti. Uvažujeme však či nejde o chybu a či ňou v skutočnosti nebola práve Judita. 
Rodinné väzby týchto rodín sa premietli aj v ďalšom manželstve Juditinej netere Margity Bornemisovej so 
Štefanovým synom Žigmundom, čo potvrdzuje údaj v príspevku, ako aj v kongregačnej zápisnici z roku 1622. 
FEKETE, Béla: Nagy-Iványi Fekete család. In: Levéltári Szemle [online]. 1974, roč. 24, č. 2 – 3, s. 376. [cit. 
2011-05-01] Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a101002.htm?v=pdf&a=start>.; ŠA 
Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení z r. 
1621 – 1623, i. č. 209/6, fol. 23.  
467 ŠA Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení 
z r. 1620 – 1639, i. č. 435/7, fol 276 a. 
468 TÓTH, Sándor:  Sáros vármegye monografiája. Kötet I. Budapest: A Vármegye  Költségén, 1909, s. 260. 
469 ŠA Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení 
1606 – 1623, i. č. 106/5, s. 312. 
470 ŠA Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení 
z r. 1621 – 1623, i. č. 209/6, fol. 22 – 25. 
471 FEKETE, Béla: Nagy-Iványi Fekete család. In: Levéltári Szemle [online]. 1974, roč. 24, č. 2 – 3, s. 376. [cit. 
2011-05-01] Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a101002.htm?v=pdf&a=start>. 
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Už od druhej tretiny 17. storočia sa ako dedičný zemepán v Demjate spomína Štefan 

Bočkaj.472 Štefan bol synom Mikuláša Bočkaja, ktorý získal určité majetky v obciach jednak 

dedením a jednak zálohom od Judity Bertótiovej. Mikuláš Bočkaj počas svojho života získal 

vysoké posty, napríklad  roku 1601 sa stal zemplínskym podžupanom, v roku 1608 dosiahol 

povýšenie na baróna, neskôr bol aj radcom Gabriela Betlena.473 Jeho vyšší spoločenský status 

a z neho vyplývajúca solventnosť mu akiste dovolili vykúpiť takmer všetky majetky v nami 

sledovaných obciach. Jeho manželkou bola Judita Berzeviciová. Štefan pokračoval v úspešnej 

kariére svojho otca a v roku 1647 sa stal hlavným zemplínskym županom a od roku 1655 aj 

prísediacim kráľovskej tabule. Koncom 60. rokov sa však zaplietol do Vešeléniho sprisahania 

a po jeho odhalení ušiel do sedmohradského exilu, kde v roku 1672 umrel.474 Majetky, a teda 

aj vlastníctvo Demjaty, Fričkoviec a Janoviec, mu boli skonfiškované. V kongregačných 

zápisoch sa ako majiteľ týchto obcí spomína iba raz, kde napomína svojich potomkov 

a dedičov, aby pri scudzovaní majetkov dbali na výnosné podmienky dohôd.475  

Ďalším významným zemepanským vlastníkom v obciach v tomto období bol aj 

Ladislav Semere, ktorý sa stal ich väčšinovým majiteľom v druhej polovici 17. storočia. 

V každej z obcí vlastnil časť majetku už za života Štefana Bočkaja, ktoré získal ako dedičstvo 

po svojej matke, údajne veľmi krásnej Kláre Putnokiovej, dcére Juraja Putnokiho.476 Ten 

vlastnil obce na prelome 16. a 17. storočia. Ladislav Semere takisto, ako aj jeho otec Pavol 

Semere, lavíroval v pohnutom období 17. storočia medzi viedenským dvorom a uhorským 

odbojom. V roku 1666 bol napríklad na svadbe Františka Rákociho I. a Heleny Zrínskej. 

Počas Vešeléniho sprisahania a vpádu kurucov a vojsk zo Sedmohradska v rokoch 1667 – 

1672 bol zemplínskym podžupanom, a napokon bol aj obvinený zo spolupráce na sprisahaní. 

V jeho prospech svedčili v roku 1671 Benedikt Šerédi a Štefan a Michal Váradiovci, vďaka 

čomu ostal uchránený od pomsty panovníka Leopolda I.477 Po smrti Ladislava Semereho 

prešli majetkové práva na jeho rodinu. Svedčí o tom aj kongregačný zápis z roku 1689, keď 

                                                            
472 ŠA Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení 
z r. 1620 – 1639, i. č. 481/7, fol. 368 a. 
473 NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. A-B. Budapest : Helikon, 1987, 
s. 134. 
474 NAGY, I. 1987. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. A-B. Budapest : Helikon, 
1987, s. 134 – 135. 
475 ŠA Prešov, Fond Zápisnice zo zhromaždení šarišskej župy z r. 1656 – 1680, Oddelenie Kniha zápisníc zo 
župných zhromaždení 1656 - 1668, i. č. 95/9, 287 b. 
476 NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. S-SZ. Budapest : Helikon, 1987, 
s. 601 – 602. 
477 NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. S-SZ. Budapest : Helikon, 1987, 
s. 601 - 602. 
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sa jeho manželka Katarína Vaiová spomína ako majiteľka Demjaty v súvislosti s vyslaním 

stoličných predstaviteľov na prešetrenie škôd v Demjate.478  

Majetkové ohodnotenia vykonané predstaviteľmi kráľovskej komory z rokov 1670 – 

1685 poskytujú cenné informácie o tom, aké veľké časti v jednotlivých obciach Ladislav 

Semere a Štefan Bočkaj držali. Navyše sa v nich obce označujú ako súčasti tzv. Demjatského 

panstva, teda Demjata s kaštieľom bola centrom tohto majetkového komplexu. Okrem 

Demjaty, Fričkoviec a Janoviec sa do panstva zaraďovali spravidla aj Malý a Veľký Slivník 

(Kis Szilva, Nagy Szilva), Mošurov (Adamfölde), a Podhorany (Asguth).479 Tieto ostatné 

obce boli s najväčšou pravdepodobnosťou kedysi majetkom Bornemisovcov z Terne, od 

ktorých dedičským právom či zálohom prešli na Semereovcov a Bočkajovcov.480 Podľa 

majetkového ohodnotenia z roku 1670 prislúchali Ladislavovi Semeremu majetky v Demjate, 

Janovciach a Fričkovciach, Veľkom Slivníku, Podhoranoch, Malom Slivníku, Mošurove 

a Závadke.481 Na Semereho demjatskom majeri  sa nachádzal okrem kúrie uhliarsky dom, 

pekáreň, dom pre vojakov, majerský dom, záhrada, krčma a dvojkolesový mlyn, v obci mu 

patrilo tiež 5 celých usadlostí, 4 polovičné a 13 želiarskych usadlostí. V Janovciach vlastnil 2 

polovičné usadlosti, 3 želiarske a niekoľko panských lúk a polí. Vo Fričkovciach mu patrili 3 

celé, 6 polovičných a 13 želiarskych usadlostí, šoltýsky mlyn a krčma. Bočkajov majetok 

v tom istom roku v Demjate pozostával zo 4 polovičných usadlostí, 5 želiarskych a 2 

opustených hospodárstiev, príjmy mu plynuli z práce miestneho obuvníka a hrnčiara, z mýta, 

majerského mlyna a z ďalších majetkov prináležiacich k majeru. V Janovciach mu patrili 4 

želiarske hospodárstva, panské lúky a opustené hospodárstva, ktoré obhospodaroval vo 

vlastnej réžii. Vo Fričkovciach vlastnil 2 celé usadlosti a 3 želiarske hospodárstva. Určitý 

neveľký majetok mal Bočkaj aj vo Veľkom Slivníku.482 

V nasledujúcich rokoch bola situácia podobná, majetky sa stále rozdeľovali na 

bočkajovskú a semereovskú časť. Podľa ohodnotení z roku 1672, bola Demjata zdanená od 1 

                                                            
478 ŠA Prešov, Fond Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z r. 1681 – 1695, Oddelenie Kongregačné 
zápisnice zo župných zhromaždení 1686 – 1690, i. č. 509/15, fol. 230 b. 
479 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 6 1. [cit. 
2011-04-29]. Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
480 Tieto obce sa spomínajú ako súčasť otcovskej dedičskej časti po Mikulášovi Bornemisovi z Terne. ŠA 
Prešov, Najstaršie knihy Šarišskej župy 1605 – 1645, Oddelenie Kniha zápisníc zo župných zhromaždení z r. 
1621 – 1623, i. č. 209/6, s. 22. 
481 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 152 10, 
s. 1 - 22. [cit. 2011-04-29]. Dostupné na internete: 
<http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
482 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 7 21, s. 1 
- 2. [cit. 2011-04-29]. Dostupné na internete: 
<http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
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porty, Fričkovce od 0,75 a Janovce sa zdaňovali od 0,25 a 0,125 porty. V Demjate pritom žilo 

dovedna na semereovskej a bočkajovskej časti 36 poddanských rodín, vo Fričkovciach 17  

a v Janovciach 9 rodín a z tohto obyvateľstva sa 64 % radilo k želiarom.483 V roku 1675 boli 

Semereho majetky v Demjate vyčíslené na 7987 zlatých, v Janovciach na 625 zlatých a vo 

Fričkovciach 3491 zlatých.484 Bočkajovi plynulo z Demjaty 3482,1 zlatých, z Janoviec 556 

zlatých, a z Fričkoviec 900 zlatých.485 Podobná ba ešte horšia majetková bilancia bola na 

semereovskej časti zaznamenaná v 80 rokoch 17. storočia.486 Nešlo teda o veľké majetky, a to 

aj v porovnaní s obcami Hertníkom, Bartošovcami či Osikovom na neďalekom Hertníckom 

panstve, kde  v roku 1682 popri značných alodiálnych majetkoch patrilo miestnym 

zemepánom Forgáčovcom asi 30 obývaných hospodárstiev a aspoň 10 opustených.487 Nízke 

výnosy z majetkov súviseli aj s pohnutým obdobím poslednej tretiny 17. a začiatku 18. 

storočia, keď vypukli dve veľké protihabsburské povstania na čele s Imrichom Tökölim 

a Františkom II. Rákocim, ktorých centrá boli práve v oblasti územia dnešného východného 

Slovenska. Okrem povstaní prebiehala v rokoch 1683 – 1699 aj posledná veľká protiturecká 

vojna, počas ktorej bola osmanská okupácia definitívne vypudená z uhorského územia. Na 

poddanské obyvateľstvo doľahla táto situácia predovšetkým v podobe zvyšujúcich sa daní, 

plienení súperiacich vojsk či rekvirácií ich majetku, teda obyvateľstvo výrazne schudobnelo.  

Okolnosti zmien vo vlastníckych pomeroch v Demjate, Fričkovciach a Janovciach na prelome 

storočí nie sú celkom jasné. Z majetkových ohodnotení z rokov 1724 a 1727 vyplýva, že 

vlastnícke podiely v predmetných obciach sa ešte aj v tom čase označovali ako časti Bočkaja 

a Semereho.488 Na základe majetkového ohodnotenia z roku 1724 môžeme skonštatovať, že 

Bočkajovu časť si rozdelili traja zemepáni. V Demjate a Janovciach boli vlastníkmi Pavol 

Otlik (Ottlik) a Anton Bornemisa (Bornemissa) a vo Fričkovciach Jozef Sent-Iváni (Szent 

                                                            
483 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 7 11, s. 1 
- 8., U C 45 45, s. 1 – 12. [cit. 2011-04-29]. Dostupné na internete: 
<http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
484 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 6 1, s. 1 - 
2. [cit. 2011-04-29]. Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
485 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 8 16, s. 
31 - 32. [cit. 2011-04-29]. Dostupné na internete: 
<http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
486 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign. UC 5 22, s. 1 
- 4. [cit. 2011-04-29]. Dostupné na internete: 
<http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
487 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign: UC 30 50, s. 
1 - 11. [cit. 2011-02-23].  
Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>.  
488 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign: UC 7 19, s. 1 
- 12, UC 27 35, s. 13 – 14 a 37. [cit. 2011-02-23].  
Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
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Ivanyi).489 Pavol Otlik bol manželom Judity Semereovej, ktorá bola vnučkou Ladislava 

Semereho,490 teda vlastnícke práva sa prenášali nielen kúpou, ale aj ako dedičstvo. Okrem 

Sent-Ivániho vlastnil majetkový podiel vo Fričkovciach už v roku 1700 aj barón František 

Klobušický (Klobuszicsky), čo dokladá kanonická vizitácia osikovskej farnosti z roku 

1700.491 Klobušický získal zálohom celé hertnícke panstvo Forgáčovcov, a teda mal 

patronátne právo aj nad osikovskou katolíckou farnosťou, ku ktorej filiálne prináležali 

Hertník, Fričkovce a neskôr aj Vaniškovce. Demjata, Fričkovce a Janovce sa tak stali 

majetkom zemepánov verných cisárskemu dvoru Habsburgovcov.492 

  

ZÁVER 

 V príspevku sme načrtli vývoj vlastníckych pomerov v šarišských obciach v Demjate, 

Fričkovciach a Janovciach. Tieto tri obce, ako aj obec Drienica na začiatku 16. storočia patrili 

Štefanovi Mariášimu, kapitánovi Spišského hradu. Vydajom jeho dcéry Margity za Benedikta 

Bornemisu z Heveša sa majetky dostali do držby drienickej vetvy Bornemisovcov, u ktorých 

sa obce nachádzali až do konca 16. storočia. Ďalšími sobášmi potomkov Bornemisovcov sa 

vlastníkmi stali aj príslušníci rodu Bočkajovcov, Putnokiovcov a Semereovcov. Na prelome 

storočí sa ako držitelia práv spomínajú aj Krištof Bertóti a Juraj Uz a ich potomkovia, pričom 

majetky získali pravdepodobne za zásluhy spojené so správcovstvom či tútorstvom nad 

neplnoletými vlastníkmi z rodu Bornemisovcov. Vďaka sobášom dcér Krištofa Bertótiho 

Judity a Kláry boli majetkové práva prevedené na istý čas aj na príslušníkov ďalších dvoch 

šarišských vetiev Bornemisovcov, a to ternianskych a kalnišťských (bartošovských, 

mošurovských). Hlavnými vlastníkmi od polovice 17. storočia sa stali Štefan Bočkaj 

a Ladislav Semere. Štefanovi Bočkajovi boli majetky skonfišované pre účasť na Vešeléniho 

sprisahaní v roku 1672, Ladislavovi Semeremu sa však podarilo obhájiť pred panovníkom. 

Majetky sa formálne rozdeľovali na Bočkajovu a Semereho časť aj v prvej tretine 18. 

                                                            
489 A Magyar Országos Levéltár adatbázisai. Urbaria et Conscriptiones [online]. Regestrata,  sign: sign: UC 7 
19, s. 1 – 12. [cit. 2011-02-23].  
Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. 
490 NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. S-SZ. Budapest : Helikon, 1987, 
s. 598. 
491 AACaas Košice, Fond Košické biskupstvo, Oddelenie Districtualia, Vol. 7, Nr. 1.2, Visitatio ecclesiarum in 
c. Saros 1700, s. 20. 
492 Po satmárskom mieri v roku 1710 získali amnestiu všetci šľachtici zapojení do povstania Františka II. 
Rákociho (s výnimkou vodcu a hlavného generála Berčéniho). Medzi nimi bol aj František Klobušický, predseda 
povstaleckej Hospodárskej rady a tiež Pavol Otlik, ktorého otcom bol kurucký veliteľ Juraj Otlik, a samotný 
Pavol pôsobil počas povstania na kniežacom dvore ako šatník a neskôr ako dvorný rytier Rákociho manželky. 
KÓNYA, Peter: Za boha, vlasť a slobodu. Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2009, s. 183 – 184, 266. 
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storočia, kúpou či dedením ich však postupne získali noví majitelia, verní habsburskému 

dvoru. V nami sledovaných obciach boli teda vlastnícke pomery veľmi neprehľadné, vlastníci 

sa radili poväčšine k drobnej zemianskej šľachte. Spravidla boli vlastníkmi v tom istom 

období niekoľkí zemepáni a vlastnili  len zopár usadlostí. 

 

VLASTNÍCI DEMJATY, FRIČKOVIEC A JANOVIEC V 16. – 17. STOROČÍ Rokmi pod 

menami vlastníkov sú datované písomné zmienky, v ktorých sa jednotlivci spomínajú počas 

svojho života vo vlastníckom vzťahu k predmetným obciam 
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Tab. č. 1: Potomkovia Benedikta Bornemisu z Heveša 
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Tab. č. 2: Barbora Bornemisová z Heveša – sestra/dcéra Benedikta Bornemisu z Heveša a jej 

potomkovia 

 

 

 

 

  

Tab. č. 3: Potomkovia Juraja Uza 
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Tab. č. 4: Potomkovia Ktištofa Bertótiho 
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