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ŠĽACHTICKÉ SÍDLA V ŠARIŠI A ICH MAJITELIA NA KONCI 17. STOROČIA
1
 

 

Mariana Čentéšová 

 

Téma šľachtických sídel sa v posledných rokoch čoraz viac dostáva do pozornosti 

odbornej verejnosti. Alarmujúci stav  mnohých zachovaných kúrií a kaštieľov na slovenskom 

vidieku vzbudzuje záujem tak u pamiatkarov a umenovedcov, ako aj u historikov 

a archivárov, pričom každý predstaviteľ svojho vedného odboru si všíma iné aspekty vývoja 

týchto vzácnych pamiatok a dochádza tak k zaujímavému prepojeniu poznatkov.
2
 Napriek 

vzbudenému záujmu, ktorý odštartovali aj spoločenské zmeny po roku 1989, ešte stále majú 

odborníci pred sebou veľký kus práce, nanešťastie, zub času stojí proti nim a hmotné pramene 

sa im doslova rozpadávajú pred očami. Tak je to aj v prípade viacerých šarišských vidieckych 

šľachtických sídel, pričom veľkú službu ich sondážnemu architektonickému prieskumu 

urobila pred časom Eva Dušenková, ktorá sa venovala sedemnástim zachovaným ale aj trom 

nedávno zaniknutým renesančným kaštieľom.
3
 Tieto sídla predstavujú však len torzo 

z pôvodného počtu, nezachovali sa napríklad desiatky murovaných a drevených kúrií, ktoré 

dokázateľne existovali v 17. storočí. Úlohou tejto práce je na základe vybraných prameňov 

priblížiť počet a stav zachovania šľachtických sídel v Šariši a zmapovať aj vlastnícke vzťahy 

k týmto stavbám na konci 17. storočia. Datovanie súvisí s povahou prameňa, ktorým sú 

majetkové konskripcie a ohodnotenia vyhotovované primárne z dôvodu konfiškácií majetkov 

v priebehu poslednej tretiny 17. storočia v súvislosti s protihabsburským odbojom. 

Dokumenty sú uložené v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti, a sú súčasťou fondu 

Urbaria et conscriptiones (E 156), ktorý spadá pod fond Uhorskej komory.
4
 Pramene 

predstavujú ucelený a pomerne detailný pohľad na celkový stav a zachovanie šľachtických 

                                                 
1
 Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom Slovensku. 

2
 Treba tu spomenúť najmä práce T. Januru, ktorý sa programovo venuje historickému a architektonickému 

vývoju vidieckych šľachtických sídel na Orave a Liptove, pričom výstupom jeho výskumu sú početné parciálne 

štúdie a dve monografie. JANURA, Tomáš. Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš : 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2008. 127 s. ISBN 978-80-

85706-45-1.; JANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský 

Mikuláš : Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2011. 118 s. ISBN 

978-80-85706-51-2. (ďalej ako JANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej 

stolici..., s.). Početné sú tiež parciálne štúdie k vývoju a zachovaniu niektorých  kaštieľov na stránkach časopisu 

Pamiatky a múzeá. V roku 2011 sa konala konferencia s názvom „Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy“, z ktorej 

má byť publikovaný zborník. 
3
 DUŠENKOVÁ, Eva. Renesančné kaštiele v Šarišskej stolici. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove, 2007. 278 s. ISBN 978-80-8068-633-8 (ďalej ako DUŠENKOVÁ, Eva. Renesančné kaštiele 

v Šarišskej stolici, s.). 
4
 Pracovali sme s fotokópiami dostupnými v elektronickej verzii dostupnými on-line na stránke  

http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start. 
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sídel v danom regióne a to najmä v porovnaní s inými prameňmi z obdobia 17. storočia.
5
 

O výpovednej hodnote predmetného materiálu svedčí aj ich využitie v niektorých už 

publikovaných prácach k dejinám šľachtickým sídel a hospodárstiev.
6
  

Ako už bolo povedané, súčasný stav zachovaných šľachtických sídel v Šariši 

predstavuje len časť pôvodného počtu sídel, ktoré vznikli už v priebehu 16. – 17. storočia. 

Zachovanou vzorkou sú pritom najhonosnejšie budovy danej doby, teda rozsiahle murované 

kaštiele bohatšej šľachty, často už v dobe svojho vzniku dvojpodlažné, s módnou 

(renesančnou) architektonickou výzdobou a so značným nehnuteľným majetkom v okolí. Aj 

náš výskum však svedčí o tom, že v 17. storočí popri týchto kaštieľoch existoval veľký počet 

architektonicky jednoduchších jednopodlažných murovaných a drevených sídel. Tie môžeme 

označiť za kúrie. Na typovom rozdelení sídel na šľachtické kúrie a kaštiele sa zhodujú aj 

historici a pamiatkari venujúci sa problematike.
7
 Toto rozlišovanie platilo spravidla aj v 17. 

storočí, v predmetných súpisoch sa totiž stretávame s dvomi základnými označeniami 

castellum a curia nobilitaris. Aj v tomto rozdelení však platia výnimky, pretože medzi 

šarišskými kúriami nachádzame aj istý počet dvojpodlažných budov so zložitejšou 

dispozíciou. Navyše, pri mnohých kúriách nie sú uvedené detailnejšie opisy, čo znemožňuje 

hlbšie pochopenie dobového chápania rozdielu medzi kaštieľmi a kúriami. Z popisov, 

interiérov aj exteriérov, ktoré boli k dispozícii vyplýva, že pojem kúria sa používal vo 

viacerých významoch. Označovala sa ním nielen samotná rezidencia šľachtica, ale aj všetky 

ďalšie výrobné a hospodárske či obytné budovy. Tento „nešľachtický“ komplex zvykol byť 

s kúriou spojený, ale mohli stáť aj oddelene. Pri každom kaštieli a kúrii bola úžitková 

                                                 
5
 Máme na mysli najmä fondy šľachtických rodov, ktoré poskytujú spravidla len skromné informácie o sídlach 

šľachty, zväčša sa obmedzujú len na stručné zmienky o existencii  nejakého sídla bez podrobnejšieho popisu. 
6
 K tomu pozri napr. KÓNYA, Peter. Šľachta v mestečkách a obciach horného Zemplína v 17. – 18. storočí. In 

Zemianstvo na Slovensku I. Postavenie a majetky zemianskych rodov. Martin : Slovenská národná knižnica, 

2010. ISBN 978-80-89301-55-3, s. 101-115; KÓNYA, Peter. Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy 

kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. ISBN 978-

80-8068-919-3. 366 s. (ďalej ako KÓNYA, Peter. Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála 

Juraja Ottlyka..., s.).; SZEGHY, Andrej. Skonfiškovaná prešovská knižnica a majetok Keczerovcov (Andreja 

a Gabriela) koncom 80. rokov 17. storočia. In Zemianstvo na Slovensku II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : 

Slovenská národná knižnica, 2010. 978-80-89301-56-0, s. 123-137; Rovnako aj v už spomínaných prácach T. 

Januru. 
7
 T. Janura na základe archívnych materiálov považuje pre oblasť Liptova i Oravy za kaštiele len 

„jednoposchodové objekty stredných šľachticov alebo bohatých zemanov, ktoré boli centrom väčšieho 

stavebného areálu, zväčša s parkom. Medzi kúrie patria iba prízemné stavby prípadne jednoposchodové stavby s 

prízemím zahĺbeným do svahu, ktoré mali menší hospodársky areál s úžitkovou záhradou“. JANURA, Tomáš – 

ČAJKA, Michal. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici..., s. 8. Podobne ich charakterizovala aj Kristína 

Zvedelová. ZVEDELOVÁ, Kristína. Charakteristika novovekých sídel strednej šľachty v Turci na príklade 

stavieb rodu Justh z Necpál. In Zemianstvo na Slovensku II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská 

národná knižnica, 2010. 978-80-89301-56-0, s. 299 (ďalej ako ZVEDELOVÁ, Kristína. Charakteristika 

novovekých sídel strednej šľachty v Turci ..., s.). 
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záhrada. Údaje o okrasných parkoch sme nezaznamenali, aj keď pri významnejších 

rákociovských kaštieľoch s nimi treba rátať, no v danej dobe boli zrejme zanedbané. 

Prevládajúce latinské popisy sú často nejednoznačné a nemožno ich vždy prekladať 

doslovne. Na základe nášho výskumu konštatujeme, že samotné obytné priestory – izby sa 

v kaštieľoch aj v kúriách označovali ako cubiculum (pravdepodobne jednoduchší bežný typ 

izby), hypocaustum (dosvedčuje prítomnosť väčšieho krbu) alebo fornix (v izbe dominuje 

klenba). V kaštieľoch sa spravidla nachádzala reprezentačná slávnostná sieň – palatium. 

Pojem atrium označoval jednak predsieň či predizbu alebo aj chodby, z ktorých bolo sa 

možné dostať do inej časti rezidencie. Dôležitou súčasťou takmer každého šľachtického sídla 

boli pivnice, zvyčajne kamenné a klenuté, ktoré slúžili najmä na uskladnenie vína, ale 

pochopiteľne aj na iné účely.  

V nasledujúcom texte sme rozdelili jednotlivé šarišské obce a zemepanské mestečká 

do štyroch skupín. Ide o kaštiele, murované kúrie, drevené kúrie, zmiešané kúrie (kombinácia 

dreva a kameňa) a o kúrie, pri ktorých nebolo definované, z akého sú materiálu. Zároveň pri 

kaštieľoch uvádzame aj meno vlastníka a okolnosti tejto držby.  

 

Kaštiele 

 

Bretejovský kaštieľ bol v roku 1684 v dezolátnom stave a bez strechy, majiteľkou bola 

vdova po Žigmundovi Petöovi, Anna Pacótová (Paczot). Pri kaštieli sa rozprestierala ovocná 

záhrada, kde rástli jablone, hrušky, orechy a slivky. Ku kaštieľu prislúchal aj majer, ktorý 

pozostával z polí, lúk, rybníkov, nachádzal sa v ňom aj mlyn a pivovar.
8
 

V Budimíre sa o kaštieli hovorí až po roku 1700, jeho vlastníkom bolo poľské knieža 

Sanguško.
9
 Môže pritom ísť o tú istú budovu, ktorá sa spomína v roku 1673 ako murovaný 

šľachtický dom v Budimíre (domus lapidea nobilitaris), keďže majetok vtedy komora získala 

po nebohom Alexandrovi z Ostrohu,
10

 ktorého potomkovia boli spríbuznení so Sanguškom.  

Aj v Demjate sa nachádzali reprezentatívne šľachtické sídla. Ako kaštieľ sa pravidelne 

spomína len jeden, no z opisu oboch stavieb vyplýva, že stavby boli kaštieľmi. Po Vešeléniho 

sprisahaní sa hlavní majitelia Demjaty, Ladislav Semere a Štefan Bočkaj dostali do nemilosti 

pre spoluprácu so sprisahancami. Š. Bočkajovi, ktorý utiekol  z krajiny, boli majetky 

                                                 
8
 Magyar országos lévéltár – Arcanum adatbázis Kft., Urbaria et Conscriptiones. [online] Fascikel 34 Numerus 

26,  s. 1. [cit. 2013-05-12]  

Dostupné na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>. (v ďalšom texte 

skrátene podľa schémy UC 34:26, s. 1). 
9
 UC 57:91, s. 12. Z roku 1738. 

10
 UC 1:25, s. 1, 3. 
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skonfiškované, Ladislav Semere prisahal vernosť panovníkovi, a tým očistil svoje meno 

a uchránil majetky.
11

 Z ohodnotení ich majetkov v 70. rokoch sa dozvedáme, že Š. Bočkajovi 

patril kaštieľ (castellum), ktorý bol však vo veľmi zlom stave a bol opustený. Ohodnotili ho 

na 600 florénov (zlatých). L. Semeremu patrila dobre zachovaná murovaná kúria (curia 

lapidea), ohodnotená spolu so záhradami a maštaľami na 1 000 florénov. V okolí bol majer, 

výčap, krčma, mýto, mlyn, lúky, polia atď.
12

 Z iného podrobnejšieho zápisu sa dozvedáme, že 

súčasťou Semereovskej kúrie bol sklápací most (pons versatilis), kúria bola dvojpodlažná, 

pričom na poschodí sa nachádzali štyri miestnosti s krbmi (cum quatuor hypocaustis) a tiež sa 

odtiaľ prechádzalo do veže, kde bola taktiež izba s krbom. Pod stavbou bola neveľká pivnica, 

do ktorej sa zmestilo asi 6 sudov vína, miestnosť však nebola vhodná, keďže do nej pretekala 

spodná voda. V blízkom okolí kúrie sa nachádzali 3 žrebčince, dom správcu, pivovar, záhrada 

a 25 úľov.
13

 V roku 1685 sa v obci spomínajú dva kaštiele Semereovcov, oba v dezolátnom 

stave.
14

 Bočkajovho kaštieľa sa totiž neskôr zmocnili Semereovci a iní šľachtici. Dozvedáme 

sa, že v roku 1724 boli jeho vlastníkmi Jozef Sentiváni (Szent-Iványi), Pavol Otlik a Anton 

Bornemisa (Bornemissa). Kaštieľ bol dvojpodlažný, nachádzalo sa v ňom asi 15 izieb, 

z ktorých mnohé sa už rozpadávali. Stáli tu ešte tri dobre zachované krby a pivnica. V okolí 

sa nachádzali maštale, alódium a dve záhrady.
15

 

 Koncom 17. storočia sa často spomína aj fričovský kaštieľ. V roku 1673 totiž prepadol 

v prospech komory po smrti Jána Bertótyho (Berthoti), ktorý sa pridal na stranu sprisahancov. 

Po ôsmich rokoch majetok získali Jánovi synovia, okrem Žigmunda, ktorý spolupracoval 

s Tököliho odbojom, preto si jeho časť komora ponechala.
16

 O rezidencii komorskí úradníci 

v roku 1676 napísali, že kaštieľ kedysi pekný je teraz v dezolátnom stave. V blízkosti sa 

nachádzala ovocná záhrada so sušiarňou, tiež kapustnisko, z ktorého by sa dalo naplniť 10 

sudov. Boli tu tiež dve sýpky zastrešené šindľom a rúcajúci sa majerský dom, ktorý plánovali 

opraviť.
17

 V roku 1693 sa dozvedáme, že synovia Bertótyho odovzdali kaštieľ komore, keďže 

sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Stavba bola dvojpodlažná a opotrebovaná, spolu 

s maštaľami, majerom, záhradou ju ohodnotili na 1 200 florénov.
18

  

                                                 
11

 NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal.  S – Sz. Pest : Ráth Mór, 1863, s. 

602;  NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. B – B, Pest : Friebeisz István, 

1858, s. 134; UC 159 : 41, s. 5. 
12

 UC 6:1, s. 1, 7. 
13

 UC 65:33, s. 7. 
14

 UC 114:53, s. 2. 
15

 UC 120:24, s. 1. 
16

 UC 159:41, s. 4. 
17

 UC 41:12, s. 12. 
18

 UC 14:16, s. 1. 
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Vo Finticiach sa nachádzal kaštieľ, ktorý kedysi patril vdove po Žigmundovi Petöovi 

(Pöthö). V roku 1685 bol v dezolátnom stave, v okolí sa črtali múry, ktoré boli pozostatkom 

majera. Boli tu dve záhrady, avšak iba na jednej z nich ešte rástli ovocné stromy.
19

  

  Hanušovský kaštieľ bol skonfiškovaný Štefanovi Dežőfimu pre nevernosť v čase 

povstania Imricha Tököliho, Dežőfi navyše v tom čase zomrel. Komora však po ňom prevzala 

len polovicu kaštieľa, ktorá bola ohodnotená na 500 florénov. V roku 1689 boli majetky 

reštituované jeho dedičom.
20

  

 Hertnícky kaštieľ získala komora ako konfiškát po Forgáčovcoch. Bol v dobrom stave 

a zrejme už v tom období patril medzi veľké kaštiele s rozsiahlym majerom. V roku 1722 bol 

ohodnotený na 3 600 zlatých.
21

 

Forgáčovci prišli aj o kaštieľ v Nižnej Šebastovej. Kaštieľ bol v dezolátnom stave 

a prázdny.
22

 

 Aj v Chabžanoch bola majiteľkou kaštieľa vdova po Žigmundovi Petöovi, Anna 

Pacótová. Kaštieľ patril kedysi medzi veľké rezidencie, v čase súpisu v roku 1684 však nemal 

strechu, pretože podľahla požiaru, aj klenby boli čiastočne zničené, vnútri sa nachádzal len 

jeden krb, pod kaštieľom boli klenuté pivnice.
23

 

 Šľachtici z rodu Kecerovcov, konkrétne Ondrej a Melichar, stratili po roku 1670 

viaceré majetky, medzi nimi aj kaštieľ v Kecerovských Pekľanoch. Kaštieľ bol v dobrom 

stave. Nachádzali sa v ňom 4 izby s krbmi, reprezentačná miestnosť (palatium), tiež vnútorné 

átrium a pod kaštieľom sa nachádzali aj rozsiahle pivnice, do ktorých sa zmestilo 84 sudov 

vína.
24

 Neskôr boli ich rodinám majetky reštituované. 

O Kamenici vieme len to, že sa tam v roku 1682 nachádzal kaštieľ patriaci pôvodne 

Alexandrovi Dežőfimu.
25

  

Podľa inventára uhorskej komory z roku 1699 bol ličartovský kaštieľ postavený na 

vŕšku, pričom jeho dve veže smerujúce na sever boli dvojpodlažné, zaklenuté a na každom 

poschodí bola jedna izba. Vo veži orientovanej na východ sa v izbe na prvom poschodí 

nachádzala jednoduchá hlinená pec, okná mali drevené rámy vyplnené sklom. V západnej 

časti sa nachádzala štvrtá veža, ktorej horná strecha, a teda aj klenba horného poschodia bola 

poškodená. Nachádzala sa tu aj stredne veľká pec, tri okná, ktoré boli z vonkajšej časti 

                                                 
19

 UC 55:24, s. 9. 
20

 UC 6:6, s. 1, 7. 
21

 UC 30:53, s. 1. 
22

 UC 30:50, s. 17. 
23

 UC 34:26, s. 4. 
24

 UC 35:23, s. 1.; 36:85, s. 1. 
25

 UC 108:12, s. 1. 
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opatrené kovovou mrežou. Piata veža bola orientovaná na západ. S kaštieľom boli 

pravdepodobne spojené aj ďalšie murované dvojpodlažné budovy, v ktorých sa nachádzala 

kaplnka, kuchyňa, dom mlynára a stajne pre kone. V okolí kaštieľa bola rozľahlá ohradená 

ovocná záhrada uprostred so sušiarňou sliviek. Pri východe z kaštieľa bolo 50 včelých úľov. 

V kaštieli býval aj remeselník pracujúci s drevom. Mimo kaštieľa sa nachádzali drevené 

majerské budovy.
26

 V nasledujúcom období majetok skonfiškoval František II. Rákoci a pri 

tejto príležitosti vznikol v roku 1704 podrobný popis kaštieľa.
27

 Napokon v roku 1738 

nachádzame kaštieľ už bez popisu vo vlastníctve Juliany Medňanskej, vdovy po generálovi de 

Renand.
28

 

Medzi skonfiškovanými majetkami Kecerovcov sa v roku 1685 spomína aj kaštieľ 

v Opinej, ktorý bol v dezolátnom stave. Kaštieľ patril spoločne Jurajovi Kecerovi, Jánovi 

Kecerovi mladšiemu a vdove po Ladislavovi Kecerovi. Ku kaštieľu prislúchali rôzne poľné 

apertinencie.
29

 

Kaštieľ v Šarišských Michaľanoch patril Štefanovi Sirmajovi. V súpise z roku 1690 sa 

spomína murovaná kúria postavená na spôsob kaštieľa v dobrom stave s majerom, sýpkou 

a záhradou. Cenu odhadli na 900 florénov.
30

 Išlo teda zrejme o menší kaštieľ. Pri vnútornom 

mobiliári sa spomína aj zopár kníh: 1. Cosmographia (1 ks.), 2. Authumnus Philosophicus (1 

ks.), 3. Libelli in duodecimo (2 ks.), 4. Libri Chartae Albae (8 ks.), 5. Mappa Regni 

Hungariae chartacea (1ks.).
31

 

Toryský kaštieľ bol skonfiškovaný Dežőfiovcom pred rokom 1684. Polovica kaštieľa, 

ktorá bola v dobrom stave, patrila Adamovi Dežőfimu mladšiemu a druhá polovica Štefanovi 

Dežőfimu staršiemu. Ku kaštieľu prislúchali záhrady a majer.
32

 

V roku 1691 vyhotovila spišská komora súpis a ohodnotenie dedičných majetkov 

Gabriela Kapiho v Šariši, pričom v Tulčíku sa spomínal nový vystavaný kaštieľ na mieste 

staršej z veľkej časti drevenej kúrie. Úhľadne vyzerajúci kaštieľ dal vybudovať Gabriel Kapi, 

pričom pozostával z dvoch poschodí a mal šindľovú strechu. Prislúchal k nemu majer, 

záhrady, maštale, stodoly a pod. Okrem toho stál v dedine aj starší kaštieľ (curia ad formam 
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castellum aedificata), taktiež dvojpodlažný, celý murovaný, kedysi patril Jurajovi Kapimu. 

Nový kaštieľ bol ohodnotený na 2 000 florénov, starší na 1 200 florénov.
33

  

Zo súpisov z rokov 1685 a 1688 vyplýva, že v tom čase polovicu veľkošarišského 

kaštieľa s prináležiacim hospodárstvom spravovala uhorská komora v zastúpení neplnoletých 

detí Františka I. Rákociho. Druhá časť patrila Alžbete Rákociovej Erdődyovej. Kaštieľ bol 

dvojpodlažný a prislúchal k nemu majer, stodoly či pivovar. V roku 1688 sa uvádza, že bol 

v značne zlom stave (maiori ex parte desolati).
34

  

Aj vo Veľkom Víťazi stál kaštieľ s majerom. Patril Gabrielovi Bertótymu.
35

 

V roku 1684 stál ešte v Záhradnom kaštieľ, ktorý však už bol v dezolátnom stave, 

horné časti vyhoreli. Tri štvrtiny kaštieľa patrili Gabrielovi Kapimu, jedna štvrtina Štefanovi 

Gombošovi. K sídlu prináležalo majerské hospodárstvo.
36

 

Veľkým kaštieľom bol nepochybne aj Zborovský kaštieľ, v súpisoch sa stretávame aj 

s podrobným popisom vnútorného vybavenia, teda kaštieľ bol neustále obývaný príslušníkmi 

z rodu Rákoci. V dedine existoval aj starší kaštieľ pôvodne patriaci Šerédyovcom.
37

 

V tomto období  existovali kaštiele aj v Červenici pri Sabinove a v Krivanoch.
38

 

V nami sledovaných prameňoch sme však o nich zmienky nenašli.  

 

Murované a drevené kúrie 

 

Šľachtické sídla v nepokojnom období podliehali často deštrukcii, ktorú spôsobovali 

nielen prechádzajúce vojská, ale aj nedostatočná starostlivosť o údržbu a opravy zo strany 

zemepánov. Mnohé boli vyľudnené. Takou bola aj kúria v Brezovičke, jedna z troch 

dvojpodlažných murovaných kúrií vyslovene zaevidovaných v konskripciách. Jej majiteľom 

bol Alexander Paluďaj (Palugyai).
39

 Druhou takouto kúriou bola kúria v Bardejovskej Novej 

Vsi, nemyslíme si však, že išlo o typické šľachtické sídlo, skôr o istý druh majerského domu, 

kde príležitostne mohol bývať aj šľachtic. Svedčí o tom aj existencia nižnej kúrie (curia 
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inferioris), v ktorej bol panský výčap. Súpis bol vykonaný v roku 1688.
40

 Tretia zaznamenaná 

dvojpodlažná murovaná kúria bola v Kurime, zvaná aj salajovská, kde sa do pivníc zmestilo 

40 sudov vína.
41

 

Aj drevené kúrie mohli byť dvojpodlažné. Takou bola rezidencia Domikovcov 

v Bretejovciach, ktorú spomína súpis z roku 1684. Zároveň je to jediná dokumentovaná 

zmienka o takomto type kúrie v Šariši v danom období. Podľa zmluvy v nej však sídlil sluha 

Ján Husovský zvaný Kiš (Huszoszky alias Kis). V blízkosti bol majer.
42

 Túto kúriu neskôr 

kúpila Alžbeta Rákociová. V roku 1717 už bola kúria vo veľmi zlom stave, a tak tamojší 

šľachtici žili v inom drevenom pomerne jednoduchom dome. Celý šľachtický majetok bol 

v roku 1717 rozdelený medzi komoru a Aspremontovcov, príbuzných Alžbety Rákociovej.
43

 

V dobrej kondícii bola aj jedna z kúrií v Bertotovciach, išlo o konfiškát Adama Bertótyho. 

Bola to síce drevená stavba, no v roku 1682 ju ohodnotili spolu so záhradou, sýpkami, 

maštaľami a majerom na 2 000 florénov, čo výrazne prevyšuje hodnoty iných rezidencií 

označených ako kúrie. Muselo teda ísť o rozsiahlejší typ sídla.
44

 V dobrom stave sa v roku 

1694 spomína aj murovaná kúria v Brezovici, ktorá bola skonfiškovaná Žigmundovi 

Berzevicimu.
45

  

Veľkým počtom boli zastúpené murované kúrie. Jednopodlažná kúria z kameňa sa 

nachádzala v Koprivnici, patrila Ľudovítovi Bertótymu, a bola zastrešená sčasti len slamou, 

strecha si vyžadovala opravu.
46

 Takýto typ kúrie bol aj v Hubošovciach. Spomína sa v roku 

1707, keď ju Gombošovcom skonfiškoval Rákoci. Murované kúrie, už bez uvedenia počtu 

podlaží sa spomínali aj v Bertotovciach,
47

 Brezove,
48

 Jakubovanoch,
49

 Jarovniciach,
50

 

Chmeľove,
51

 Chmeľovci,
52

 Pečovskej Novej Vsi,
53

 Pušovciach,
54

 Ražňanoch,
55
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Raslaviciach,
56

 Šarišských Dravciach,
57

 Terni
58

 a Teriakovciach.
59

 Dve murované kúrie 

Gabriela Kapiho boli v Kapušanoch, pričom jedna bola v dezolátnom stave, vypálená 

povstalcami, druhá bola na tom len o čosi lepšie.
60

 Aj v Ľuboticiach boli dve murované kúrie, 

jednu z nich kúpil Michal Melcer za 900 florénov, v roku 1685 už bola v ruinách.
61

 Za 

murovanú môžeme považovať aj kúriu v Lemešanoch, kde drevenými časťami boli trámy. 

Kúria však bola v roku 1686 v dezolátnom stave.
62

  

Aj drevené kúrie boli početné. Pomerne veľkou bola kúria nebohého Jána Berzeviciho 

v Brezovici, vranovského tridsiatnika, ktorá bola jednopodlažná (unius contignationis) a spolu 

s majerským domom, sýpkou, sušiarňou a kapustniskom ju v roku 1694 ohodnotili na 600 

florénov, čo bola pomerne vysoká suma.
63

 Drevená kúria bola vo Finticiach,
64

 Harhaji,
65

 

Jakubovej Voli,
66

 Kokošovciach,
67

 Malom Šariši,
68

 Obišovciach,
69

 Pečovskej Novej Vsi,
70

 

Proči,
71

 Ražňanoch,
72

 Rožkovanoch,
73

 Šarišských Bohdanovciach,
74

 Šarišských Dravciach,
75

 

Šarišských Michaľanoch,
76

 Šarišských Sokolovciach,
77

 Veľkom Šariši,
78

 tiež v Bystrom, kde 

bola spolu so záhradou ohodnotená na 100 florénov.
79

 V Čelovciach bola starobylá drevená 

kúria ohodnotená spolu so záhradou, sýpkou a sušiarňou na 200 florénov.
80

 V Dubovici bolo 

niekoľko drevených kúrií, keďže išlo o rodovú obec Dobajovcov. Podľa súpisov do roku 1700 

existovali v dedine minimálne 4 drevené kúrie. Dve vlastnil pred konfiškáciou Ondrej Dobaj 

(Dobay), jedna z nich mala šindľovú strechu, vo vnútri sa nachádzali 4 izby s krbmi 
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(hypocaustis) a dve komory. Gabrielovi Dobajovi bola skonfiškovaná kúria (aula vel domus 

nobilitaris), ktorej dve časti patrili Gabrielovým rodičom.
81

 Rovnako o kúriu prišiel aj 

Tököliho dôstojník Žigmund Dobaj,
82

 v ktorej však bola len jedna izba a sýpka.
83

 Ako 

drevená sa spomína aj jedna z dvoch kúrií v Drienove, pričom tzv. horná bola v dobrom stave, 

s majerom a sýpkou ohodnotená na 600 florénov, dolná v hodnote 300 zlatých bola 

zanedbaná.
84

 V Gregorovciach boli v roku 1673 zaznamenané dve drevené kúrie, ktoré patrili 

mestu Prešov a v danej dobe boli inskribované komore. V jednej z kúrií žil podželiar Šimon 

Gardoš (Gardos), pri nej sa nachádzala ďalšia, ktorá však už bola začlenená do majera. Jednu 

kúriu získalo kedysi mesto od Rozgoňovcov, druhú od Gergelakyovcov.
85

 V Kendiciach bola 

v roku 1684 drevená kúria Jána Kendiho v dezolátnom stave. Museli sa tu však nachádzať aj 

iné rezidencie, keďže v roku 1712 sa uvádzajú dve kúrie na tom istom pozemku (fundus), 

pokryté slamou, obe boli pomerne malé.
86

 V Oľšove sa taktiež nachádzali dve kúrie, obe 

drevené. V kúrii na vyšnom konci býval v roku 1687 Gregor Lanokovič (Lanokovicz), ktorý 

bol správcom majera, na hospodárstve však mal len dve kravy, kúria bola v dezolátnom stave, 

boli v nej dve vykurované miestnosti a dve komory.
87

 Dve dobre zachované drevené kúrie 

boli aj v Ploskom.
88

 

V súpisoch sa spomínajú aj niektoré kúrie, ktorých časť bola drevená, časť murovaná. 

Takou bola jedna z kúrií v Bystrom, s príslušenstvom ju ohodnotili na 200 florénov.
89

 Ďalej 

sa spomína kúria vo Svinej ohodnotená na 480 florénov,
90

 Kalništi,
91

 Podhoranoch
92

 a 

Šarišských Michaľanoch.
93

 

V prameňoch sa napokon spomína aj veľký počet kúrií bez uvedenia materiálu, čo 

zaznamenáva priložená tabuľka. 

Prevažná väčšina šľachticov, ktorí vlastnili nami uvedené sídla, spolupracovala kratší 

alebo dlhší čas s protihabsburským odbojom. Vzhľadom na rozsiahlosť dopadov povstaní 

najmä na východnom Slovensku, predstavuje uvedený prehľad väčšinu šľachtických rodín 

žijúcich v Šariši v danom období. 
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V tomto príspevku sme na základe majetkových konfiškácií a ohodnotení vykonaných 

predstaviteľmi uhorskej komory prevažne v poslednej tretine 17. storočia rekonštruovali 

obraz počtu a stavu šľachtických sídel a ich vlastníckych pomerov. Celkovo sa nám podarilo 

zdokumentovať 131 šľachtických sídel v 84 lokalitách, pričom celkový počet predmetných 

obcí alebo zemepanských mestečiek v Šariši sa pohyboval okolo 376.
94

 Typovo jednoduchšie 

kúrie v Šariši výrazne prevažovali. Pomer drevených a murovaných kúrií však nemožno 

odhadnúť, keďže existuje početná skupina kúrií, pri ktorých nebol identifikovaný materiál. 

Predpokladáme však, že kombinácia dreva a kameňa bola rozšírenejšia než ako to 

zaznamenáva tabuľka. Orientačný obraz počtu kaštieľov a kúrií v priloženej tabuľke 

samozrejme nepovažujeme za úplný, o čom svedčia nielen niekedy nejednoznačné informácie 

v nami sledovaných súpisoch v rámci jednotlivých obcí ale aj  niektoré súpisy vykonané 

v prvej polovici 18. storočia.
95

 Počet 84 považujeme skôr za spodnú hranicu. Konkrétnejší 

pohľad na počet a vývoj šľachtických sídel bude možné vytvoriť len detailným štúdiom 

rôznych prameňov k jednotlivým lokalitám. Nami skúmané pramene sú však jedným 

z kľúčových a najucelenejších zdrojov pre poznanie vzniku a najstaršieho vzhľadu mnohých 

šľachtických sídel, z ktorých niektoré sa zachovali dodnes. Nepokúšali sme sa 

o stotožňovanie so súčasným skutkovým stavom, keďže takáto práca si vyžaduje hlbší 

archívny výskum a najmä interdisciplinárny záber, čo presahuje možnosti jednej parciálnej 

štúdie. Našim cieľom bolo preskúmať stav zachovania v ranom novoveku, ktoré bolo 

obdobím vzniku mnohých šľachtických sídel. Je isté, že skutočný počet presahoval nami 

určený výsledný stav. V niektorých prípadoch sa nám nepodarilo doložiť existenciu sídla, 

hoci sme aj z iných prameňov či literatúry mali informácie o opaku. Je to tak v prípade 

kaštieľov v Červenici pri Sabinove, Krivanoch a kúriách v Petrovanoch, Giraltovciach, 

Záborskom ale pravdepodobne aj ďalších. Otázna je tiež situácia v Plavči, kde sa nám zatiaľ 

nepodarilo nájsť žiaden doklad o kúrii v mestečku v danom období. Z výskumu vyplýva, že aj 

v Šariši platilo typové rozdelenie na kaštiele a kúrie. Zatiaľ čo však pri kaštieľoch sú pramene 

pomerne jednoznačné, pojem kúria je mnohoznačnejší. Pomocou pri ďalšom výskume budú 

nepochybne aj mapové vyobrazenia, ktoré pomáhajú odhaľovať rozsah danej pamiatky aj 

s prináležiacim výrobným areálom. Napokon, pri štúdiu prameňov sme nenarazili na zmienky 

o existencii šľachtických knižníc vo vidieckych sídlach v danej dobe. Zo zemepanských 

mestečiek sa krátkym zoznamom vyníma len sirmajovský kaštieľ v Šarišských Michaľanoch. 
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Bohatšie na informácie budú nepochybne popisy konfiškovaných šľachtických mestských 

domov, ktoré však neboli predmetom nášho výskumu.  

Treba skonštatovať, že súčasné zachované šľachtické sídla sú v Šariši početné. 

Existencia takéhoto sídla a výrobného komplexu v jeho okolí pozdvihovalo úroveň života  

v obci alebo mestečku, ktoré sa tak neraz stávali malým politickým  a kultúrnym centrom 

okolia. Aj preto treba zvyšovať povedomie o historickom význame týchto rýchlo sa 

strácajúcich pamiatok. 

 

Obr. 1. Kaštieľ a majer Rákociovcov v Zborove v 17. storočí
96
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Summary 

Manor Houses in the County of Saros and their Owners at the End of the 17th Century 

 

The paper is dealing with the problematic of manor houses in the villages and cities owned by nobility in the 

county of Saros at the end of the 17th century. Approximate number, typological specification and state of 

preservation are described. The main source of the information for the research was the conscription of 

confiscated properties and property estimations conducted by the Hungarian Treasury representatives mainly 

after conspiracy of Franciscus Vesselényi and uprising of Emericus Thököly. Results of the research have shown 

that there were at least 131 manor houses in 84 localities. According to the records Manor houses were 

typologically divided in two main groups – castellum and curia nobilitaris. Castellum was the type of two-storey 

mansion with more complicated disposition and richer architectonical decoration. Usually, towers were 

incorporated into the building and smaller defence walls were around the whole complex. Number of manor 

houses built as a castellum was originally at least 25, and many of them are preserved till now. 
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Tab. 1. 

Dedina Kaštieľ Murovaná kúria Drevená kúria 
Kúria – 

drevo/kameň 

Kúria – materiál 

neuvedený 

Bartošovce     *1682 

Bajerov 
    

* 1672/1673 Ján 

Bertóty 

Brezovica 
 

* 1684 Žigmund 
Berzevici 

* 1694 Ján Berzevici   

Bretejovce 

* 1684 Anna Pacót, 

vdova po 
Žigmundovi 

Petöovi 

 * 1684 Domik  * 1684 Petö 

Bertotovce  * 1683 Samuel Bertóty * 1682 Adam Bertóty   

Budimír 

* 1738 knieža 

Sanguško 

*? 1673 Alexander 

z Ostrohu 
   

Bystré 
  

* 1686 

Mikuláš Segi 

* 1686 Peter 

Segi 
 

Brezovička 
 * 1684 Alexander Paluďaj   

* 1684 Daniel 

Berzevici 

Brezov  * 1685 Mikuláš Benický    

Bardejovská Nová 

Ves 
 

*1688 Rákoci 
  * 1688 Rákoci 

Čelovce 

  
* 1673, vdova po Michalovi 

Vérovi 
 

* 1686, Gabriel 

Vér, Štefan 

Horvát z Prelogu 

Červenica (SB) *     

Demjata 

*2x, Štefan Bočkaj, 
Ladislav Semere 

    

Dubovica 
  

* 4x1686 Ondrej, Gabriel, 

Žigmund Dobajovci 
  

Dulova Ves   *1713, František Galamboši   

Drienov 
  * 1673, Žigmund Tököli  

* 1674, Žigmund 

Tököli 

Fričovce 
* 1673, Ján Bertóty    

* 1683, Gabriel 

Bertóty 

Fintice 

* 1684 vdova po 

Žigmundovi 
Petöovi 

 
* 1684 vdova po 

Žigmundovi Petöovi 
  

Giraltovce     *1720 Sirmaj 

Gregorovce 

  

* 1673 2x, mesto Prešov, 

kúpené od Rozgoňovcov a 

Gergelakyovcov 

  

Haniska 
    

* 2x 1686, 1687 

Šebastián Šároši 

Hubošovce 
    

* 1685 3x, Štefan 

Gomboš 

Hanušovce 

* 1689, Štefan 

Dežőfi 
   

* 1689 Štefan 

Dežőfi 

Hanigovce 
    

* 1673 Ján 
Bertóty 

Harhaj 

  * 1686 Ondrej Šándor  

*2x?, 1686 vdova 

po Štefanovi 

Becim; Anna 
Kohániová, 

manželka Ondreja 

Šándora 

Hertník * 1682, Forgáč     

Jakubova Voľa   * 1686, Štefan Dežőfi   

Jakubovany 
 

* 1684, Štefan Melcer, 
Imrich Madočáni 

   

Jarovnice  * 1679 František Sinei    

Chabžany 

* 1684 Anna 

Pacótová, vdova po 

Žigmundovi 
Petöovi 

   *1684 Juraj Pacót 

Chmeľov 
 

* 2x, 1685, Anna Butkaj, 

manželka Štefana  
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Dežőfiho z Torysy, Štefan 

Fejervári 

Chmeľovec 

 

* 1685, 1686 vdova po 

Štefanovi Horvátovi 

z Prelogu 

   

Chminianska Nová 

Ves 
    * 1708 

Kalnište 

   

* 1686 

Ladislav 
Kálnaši 

* 1682 Alexander 

Kálnaši 

Krivany *     

Kokošovce 

  

* 1692 Judita Hofman, 

vdova po Ondrejovi 

Chudovi 

 
* 1676 František 

Baraňaj 

Koprivnica  * 1695 Ľudovít Bertóty    

Kapušany  * 2x, 1691, Gabriel Kapi    

Kendice  *3x, 1712 Ján Kendy    

Kochanovce 
    

* 1734, Štefan 
Koháni 

Kurima  *1688, Rákoci    

Kecerovské Pekľany 

* 1670 Ondrej, 

Melichar Kecerovci 
 *1682, Ambróz Kecer   

Kamenica 

* 1682, Alexander 

Dežőfi 
    

Krásna Lúka 

    

* 1690, Štefan 

Sirmaj, 

zálohované rodine 
Paločaj 

Ličartovce * 1699     

Lemešany  *1684 Šemšej   * 1684, Petö 

Lukov 
    

* 1690, Štefan 

Sirmaj 

Malý Šariš   * 1676, Pavol Salaj   

Ľubotice 
 

* 1685, 2x, Ján Melcer, 

Michal Melcer 
   

Nižná Šebastová * 1682, Forgáč     

Obišovce 
  *1673, František Vér  

* 1684, Žigmund 

Hollo 

Oľšov 
  

* 1687, 2x Feigel, Dávid 

Feja 
  

Ostrovany   *1683, Samuel Bertóty   

Opiná * 1685, Juraj Kecer     

Podhorany 
   

* 1686, Ján 

Sentpéteri 

* 1685, 

Semereovci 

Ploské   * 2x 1674 Melichar Kecer   

Pečovská Nová Ves 
 * 1686, Ľudovít Péči 

* 1684, vdova po Ondrejovi 
Péčim, Alexander Péči 

  

Plavnica 

    

* 1710, Judita 

Károli, vdova po 

Štefanovi 
Paločajovi 

Pušovce 
 

* 1685, František a Adam 

Stankaj 
   

Proč 
  

* 1685, František a Adam 
Stankaj 

  

Petrovany     * 

Ražňany 

 

* 1673, Salajovci, 

zálohované Alexandrovi 

Šemšejovi 

* 1684 František Šemšej   

Raslavice 
 

* 1682, Žigmund 

Raslavici 
   

Rožkovany 

  

* 1673, Peter Feigel, v 

zálohu od Štefana 
Rožkovániho 

  

Stuľany     * 1685 Gabriel 
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Tab. 1. Prehľad kaštieľov a kúrií v Šariši na konci 17. storočia s údajom o roku zmienky 

a o vlastníkovi. Na konci je uvedený celkový počet  

 

 

 
 

 

 

 

Vér 

Svinia 

   

* 1698, 

Mikuláš 
Sinei 

 

Solivar 
 *1686 Juraj Šóš   

*1686, František 

Šóš 

Šarišské Bohdanovce 
  

* 1673, Alexander z 
Ostrohu 

  

Šarišské Dravce 
 

* 1684, Ján Berzevici 

mladší 
* 1684, Žigmund Berzevici   

Široké 
    

* 1682, Ondrej 
Hedri 

Šarišské Michaľany 

* 1690, Štefan 
Sirmaj 

 * 1677, Štefan Ibráni 

* 1672 

Adam 

Fejérpataky 

 

Šarišské Sokolovce   * 1684, 1690, Štefan Sirmaj   

Tročany 

    

* 1684, 2x? Peter 

a Gabriel 

Kohániovci 

Torysa 

* 1684, Adam  
Dežőfi 

    

Terňa  * 1684, Uz    

Teriakovce  * 1685, Ján Vatiai    

Tulčík 

* 2x, Gabriel Kapi, 
nebohý Juraj Kapi 

    

Uzovce 
    

* 1686, Štefan 

Sirmaj 

Veľký Šariš * 1686, Rákoci  * 1686, Šebastián Šároši   

Víťaz (Veľký) 

*1682, Gabriel 
Bertóty 

   
* 1676, Ján 

Bertóty 

Záborské     * 

Záhradné 

*1684, Gabriel 

Kapi, Štefan 

Gomboš 

    

Zborov * 2x 1673 Rákoci     

Žehňa 
    

* 2x, 1686 
Šebastián Šároši 

84 25 27 34 5 40 


