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NA ÚSVITE DEJÍN
Dávno pred tým, než v ústí Jánskej doliny vznikla
stredoveká dedina, krajina v okolí Liptovského Jána
s väčšími či menšími prestávkami pulzovala čulým
životom. Stopy po súvislejšom osídlení nachádzame až od prelomu doby bronzovej a halštatskej.
Ojedinelé staršie nálezy nám zatiaľ nič závažnejšie
nevypovedajú, predsa len poskytujú indície o prítomnosti ľudí. Treba priznať, že kroky archeológov
do okolia obce doteraz viedli dosť sporadicky a ich
záujem o túto oblasť bol skôr sekundárny, spojený
s inými výskumami napríklad v neďalekej Podturni, či na Liptovskej Mare. Archeológovia zo skúseností vedia, že rašeliniská, travertíny a pramene minerálnych vôd, na ktoré je okolie Liptovského Jána
bohaté, praveký človek len tak neobchádzal. Teda,
ak nám v prípade Liptovského Jána chýbajú dôkazy
o osídlení, napr. v strednom a mladšom paleolite,
môžeme povedať, že to vyjadruje iba stav súčasného „medzerovitého“ poznania prehistórie krajiny.
História sa stále tvorí, nielen v tichu a prítmí archívov, ale vykopáva sa spod zeme čakanom a lopatou. Šťastie a náhoda pri takejto príležitosti môžu
v budúcnosti vyriešiť aj tento problém a tak prispieť
k najstarším dejinám Liptovského Jána množstvom
prekvapení a noviniek. Najstaršou stopou po človeku na tomto území je zatiaľ kamenná sekerka z lokality Vlčínec (kat. úz. Uhorská Ves), pochádzajúca
z neolitu. Ďalším významným nálezom je antropomorfná bronzová figúrka datovaná do obdobia približne 750 rokov p. n. l., ktorá sa našla v 19. storočí
na poliach pod vrchom Hrádok. Soška je vysoká
5,5 cm. Ide o postavu s pravou rukou zodvihnutou
1

Kamenná sekera, jadro, škrabadlo a dláto z neolitu
(5000 až 3000 rokov p. n. l.)

nahor a ľavou rukou smerujúcou dole. Detaily nie
sú prepracované, pohlavie je naznačené iba ryhou
a tvár rytým trojuholníkom. Presný účel tohto artefaktu nie je zrejmý. Je možné, že soška tvorila
súčasť kultu plodnosti, ktorý bol v tej dobe aktuálny. Soška sa nachádza v Magyar nemzeti múzeu
v Budapešti.

Poludnica
Do okruhu významných pravekých pamiatok Liptovského Jána určite patrí archeologická lokalita Poludnica (1549 m n. m.). Na jej prednom aj zadnom
vrchole sa nachádza hradisko lužickej kultúry – oravskej skupiny1. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že je
najvyššie položenou osídlenou lokalitou v strednej

Odkryv pohrebísk a hradísk so svojráznou keramickou tvorbou i bronzovou industriou na Orave umožnil zaviesť označenie
oravský typ lužickej kultúry doby halštatskej. Liptovské výskumy v poslednom desaťročí potvrdzujú, že ide o starší komplex,
ktorý presahuje úzko regionálny rámec Oravy a rozvíja sa na väčšom teritóriu zasahujúc okrem Liptova okrajovo i Turiec, Spiš
a Horehronie. Pieta, K.: Refúgiá doby halštatskej v Liptove, In Zborník Liptov 6, vyd. Osveta, n. p., Martin, 1981, str. 62.
5

Pohľad na Poludnicu

Na úsvite dejín

Európe. Zaraďujeme ho medzi výšinné hradiská
s refugiálnou (obrannou) funkciou. Opevnená osada k tomuto hradisku sa nachádza pravdepodobne
na poľane Bodová (nad Iľanovom) a veľkosťou patrí
azda k najväčším sídelným celkom Liptova.2 Vnútro,
dnes už stromami zarastajúcej poľany, je vyplnené
terasami, na ktorých si ľudia stavali svoje príbytky.
Kultúrna i stavebná spojitosť obidvoch lokalít sa
dá vyvodiť z ich rozlohy, ktorá vypovedá o istom
rovnakom rozsahu ľudských zdrojov, z techniky budovania valov a samozrejme, z použitého stavebného a črepového materiálu. Vráťme sa však na vrchol
Poludnice, ktorý nás viac zaujíma. To, čo je na ňom
v jeho prednej časti veľmi prekvapujúce, sú veľké
žulové balvany, ktorými je zo západu opláštená základňa celého valu hradiska (pretína ho turistický
chodník z Iľanova). Niektoré balvany (okruhliaky)
majú hmotnosť 50 – 60 kg. Už len samotná predstava úsilia, ktorým ich ľudia dokázali po strmých
a bralnatých svahoch vyniesť na vrchol kopca, je
fascinujúca. Je vysoko pravdepodobné, že hradisko
sa budovalo z jánskej strany, pretože podobné žulové balvany sa najbližšie nachádzajú iba v potoku
Štiavnica (v Iľanovskej doline sa žula nenachádza).
Val potom vyzeral ako upravený vápencový násyp
2
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Názov pochádza zo stredoveku a je odvodený od mena zemana Bodu, ktorý tu asi v čase tatárskej mobilizácie vybudoval
drevený hrádok.

opláštený žulovými okruhliakmi, na ňom bol z plochých pieskovcových platní postavený múr s drevenou palisádou. Samozrejme, valom boli na Poludnici opevnené iba tie časti, ktoré nechránilo bralo.
Viaceré nájdené stopy potvrdzujú, že materiál
na jeho stavbu sa používal práve zo strany Jánskej
doliny. Už na turistickom chodníku pod jaskyňou
Kamenné mlieko môžeme sem tam medzi ihličím
nájsť aj malé žulové okruhliaky, akoby do dlane,
ktoré slúžili ako projektily do praku. Bola to klasická ľudová zbraň tohto obdobia. Prak sa dal ľahko
zhotoviť z dostupných materiálov a s troškou cviku
ho bolo možné ovládať dosť presne. Spŕška kamenia z väčšej výšky mala zničujúce účinky. Táto zbraň
nám zároveň prezrádza, že kopce, na ktorých sa
výšinné halštatské hradiská nachádzajú, boli v čase
ich existencie bez vegetácie. Inak by sa prak, ale ani
hradisko, nedali použiť. Zásoby žulových okruhliakov nájdeme aj na každom skalnom výbežku v hrebeni medzi Bodovou a vrcholom Poludnice a najviac sa ich, pravdaže, nachádza na východnej strane
prednej Poludnice, kde chodník z jánskej strany vychádza na vrcholovú plošinu. Na samotnom hradisku sú ich možno tisíce, ukryté storočia pod koreňmi
tráv a pripravené na použitie.
Ako sme už spomenuli, hradisko sa rozprestiera
na prednej i zadnej Poludnici. Má teda dve časti,
ktoré sú oddelené skalným stupňom, pričom každá
časť bola opevnená osobitne. Vyššie položenú zadnú Poludnicu môžeme považovať za akúsi druhú
líniu obrany. Práve na tomto skalnom stupni môžeme objaviť veľké pieskovcové platne, z ktorých bol
postavený múr opatrený palisádou. Peknú deštrukciu tohto múru môžeme vidieť aj na južnej strane
vrcholovej plošiny, v mieste, kde turistický chodník
zostupuje do sedla Kúpeľ. Pre drsné klimatické podmienky vo výške 1 549 m n. m., nebolo toto hradisko určené k dlhodobému osídleniu. Bolo len útočiskom pre prípad núdze. Ťažko predpokladať, že
by tu okrem valov vybudovali nejaké stavby, hoci
jednoduchšie núdzové prístrešky nemožno vylúčiť.

Problém, ktorý tu limitoval život, bola samozrejme
voda. Čriepky z nádob naznačujú, že s nejakou zásobou sa tu vždy rátalo. Možno k tomu prispieval
i malý pramienok, dnes už na turistickom chodníku asi sto metrov pod vrcholom. Zaobstaranie vody
v čase nebezpečenstva bolo pravdepodobne jednoduchšie ako stavba valov. Či toto opevnené hradisko ľud lužickej kultúry niekedy využil, nevieme.
Je možné, že zaniklo jednoduchým odchodom ľudí
z tejto lokality, pretože nič nenasvedčuje tomu, že
bolo niekedy dobyté.

Vislavec
Ďalšie najbližšie súdobé hradisko, alebo skôr
opevnená osada lužickej kultúry oravskej skupiny, je vrch Vislavec (922 m n. m.) pri Liptovskom
Hrádku. Spolu s malým hradiskom na Zapači kontrolovalo vstupnú cestu do tejto časti Liptova. Tá
kopírovala pätu kopcov a breh Váhu od Liptovskej
Porúbky až po hrádockú kyselku a smerovala k jánskemu Hrádku. Veľkú časť z nej odplavil Váh, zasypali zosuvy pôdy, no niektoré fragmenty sa z nej

Surové železo po prvej tavbe. Je v ňom ešte veľa
nečistôt. Z pece ho pravdepodobne vylievali
do zemných jamiek, ktorých tvar železný ingot
nadobudol. (Liptovský Ján)
7

Klasická laténska keramika z 2. stor. p. n. l. až
polovice 1. stor. p. n. l.

používajú dodnes. Ľud lužickej kultúry – oravskej
skupiny obýval liptovskú kotlinu od strednej doby
bronzovej, kde vytvoril demografický substrát neskoršej doby halštatskej a tiež laténskej3 a podľa
predpokladu archeológov v Liptove prežíval prakticky až do sťahovania národov.
V strednej dobe bronzovej bolo hlavným zdrojom
obživy pastierstvo, pre ktoré sa našiel dostatočný
priestor na úbočiach nízkotatranských kopcov. Popri
ňom sa neskôr rozvinula ťažba a spracúvanie kovov,
najmä železa, takže pastierstvo a málo produktívne
roľníctvo sa stali iba jeho doplnkom. Keďže práve
železo malo v týchto dobách vďaka svojej praktickej
použiteľnosti väčšiu cenu než zlato, či bronz, rozvinul sa predovšetkým obchod s ním a stým súvisiace
cesty, strážne hradiská a miesta, na ktorých sa vyberalo mýto. Vznikala teda nevyhnutná infraštruktúra s mierne militantným charakterom, pretože
Na úsvite dejín
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okrem výroby malo vtedajšie hospodárstvo i koristnícky a rabiátsky rozmer. Keby sme chceli túto dobu
metaforicky vyjadriť v pojmoch gréckej mytológie,
tak železom v horách vládol boh vojny Áres a cestám boh obchodníkov a zlodejov Hermes. Nebola
to kombinácia, ktorá by zabezpečovala dlhodobú
hospodársku stabilitu krajiny.
Na prelome 5. a 4. storočia p. n. l. sa Liptovom
prehnali neznáme kmene, snáď skýtsko-tráckeho
pôvodu, alebo jednoducho nomádske kmene, ktoré k nám vtrhli odkiaľsi z Potisia. Neobišli ani centrum na Rohačke, ktoré vyplienili. V ceste im stálo
aj hradisko na Starhrade v Chočských vrchoch, aby
po ňom pokorili a zničili aj oravské centrum mladohalštatskej kultúry na Tupej skale nad Vyšným Kubínom. Za sebou zanechali spúšť a trojboké bronzové strelky4, ktoré na mape Slovenska vyznačujú ich
cestu – Veľký Šariš, Spišský hrad, Letanovce, Rohačka, Vyšný Kubín a ďalej. Od tohto obdobia možno
v Liptove pozorovať kultúrny i materiálny úpadok.

Hrádok
Solitérny kopec kužeľovitého tvaru na západ od Liptovského Jána už z diaľky púta pozornosť a predurčoval ho na hradisko. Medzi praveké sídliská Liptovskej stolice ho zaraďuje už Belo
Majláth (1839 – 1900) ako Hrádok pri Liptovskom
Jáne – Szarvashegy v chotári obce Iľanovo. Ďalej ho
zaraďuje k hradiskám s dvoma valmi. Konštatuje, že
je bez stôp po obývaní, a že si na ňom kedysi Bohumír postavil drevený hrad.
Archeológovia mu venovali väčšiu pozornosť v 70tych rokoch minulého storočia počas zisťovacieho
výskumu, ktorý urobili v súvislosti s archeologickým

O starobylosti lužickej kultúry svedčí aj to, že v horskom prostredí severného Slovenska od strednej doby bronzovej prežíva
bez ujmy aj prvé sťahovanie národov v 8. storočí a jej vývoj plynule, hoci pomaly, pokračoval v dobe železnej. Kováč, D.:
Kronika Slovenska. Vyd. Fortunaprint, a. s., Bratislava, 1998, s. 57.
Trojboká strelka z tohto obdobia sa stala predlohou k pomníku obetiam prvej a druhej svetovej vojny Pod skalkou v LiptovskomHrádku. Je symbolom, na význam ktorého sa pomaly zabúda. (Pozn. autora)

Pohľad na Hrádok

výskumom na Liptovskej Mare, pretože ho potrebovali zaradiť do širšieho kontextu Liptova.
Kým na juhu Slovenska prešla doba halštatská
do doby laténskej v 4. storočí p. n. l., v Liptove sa
tak stalo o niečo neskôr, podľa odhadu archeológov
až v 2. storočí p. n. l. S dobou laténskou na našom
území sa viaže najmä keltské osídlenie. Príchodom
Keltov vzrástol počet obyvateľov krajiny. Priniesli
hrnčiarsky kruh, nové druhy obilia, rotačný žarnov,
prvé peniaze a tiež nových bohov a kultúru. Zvyšky
domáceho obyvateľstva s nimi splynuli a na prelome letopočtov vytvorili púchovskú kultúru.
V Liptovskej Mare vzniklo centrum so vstupnou
bránou na trojici hrádkov Bašta, Varta, Velínok pri
Podturni, s platnosťou takmer pre celé severné Slovensko. Kelti neboli horským národom a tak svoje sídla v liptovskej kotline situovali skôr do nižších
polôh. A to bola snáď najväčšia zmena v štruktúre
osídlenia krajiny, ktorá sa uskutočnila ich príchodom. Opustili starý halštatský región s centrom
na Rohačke a osídlili osadu pod ňou, okolie Laziska
a Liptovského Jána.
Strategicky významné hradisko vybudovali na vrchole Hrádku a cestou ho spojili s Podturňou. Hradisko slúžilo a plnilo svoju úlohu až do začiatku doby
sťahovania národov. Laténske obyvateľstvo pravdepodobne nadviazalo na predošlú ťažbu kovov
v nízkotatranských dolinách a hrebeňoch. Dôvodov,

prečo strážiť vstup do Jánskej doliny, bolo teda viac
než dosť. Hradisko na Hrádku bolo predovšetkým
akousi vojenskou základňou horného Liptova, ktoré chránilo, okrem iného, prístup k osadám pod Rohačkou a ďalej na západ. Prichádzajúcich od vážskeho či štiavnického brodu z neho bolo vidieť už
9

Hlina spečená požiarom hradiska. V závislosti
od množstva dreva na palisáde i ďalších stavieb
v jej blízkosti mohla teplota, ktorá premenila hlinu,
na škváru dosiahnuť až 3000 °C. (Liptovský Ján)

Kúsok žuly medzi vápencami vždy upúta. Fragment
žarnova, aké sa v tejto oblasti často vyrábali
z domácich zdrojov. (Liptovský Ján)
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zďaleka a cesty viedli priamo do osád, ktoré ležali
pod jeho úpätím. Jedna takáto osada sa nachádzala v priestore terajšej vodárne pri nevýraznom severovýchodnom hrebienku kopca. Druhá, opevnená
aj nízkym valom, sa nachádza v neďalekých Chopcoch, tretia pri Opalisku.
Tieto osady pravdepodobne vytvárali hradisku
nevyhnutné ľudské i technické zázemie a priestor
okolo nich bol často doplnený a upravený dlhšími, či kratšími valmi. Ešte aj dnes ich môžeme nájsť
v poliach medzi Liptovským Jánom a Zavážnou Porubou. Valy plnili obrannú, zadržiavaciu funkciu, čo
na vtedajšiu vojenskú stratégiu a veľkosť konﬂiktov
mohlo byť efektívne.5
Hradištný kopec je zo severnej strany opevnený
lineárnymi hlinenými valmi. Iba dva posledné ho
prstencovite obopínajú a uzatvárajú jeho plochu.
Takýto dvojitý prstenec valov je typickým opevňovacím prvkom Keltov a v podmienkach Liptova ich
reprezentuje púchovská kultúra.
Zo západnej strany valy prerušuje esovite točená cesta, ktorá po prechode polokliešťovou bránou pokračuje po ich vnútornej strane a zatáča
sa do tvaru slimáka. Oproti vchodu v prvom vale
je umiestnený menší val, aby sa dal tento vchod
chrániť. Vnútro hradiska vypĺňajú tri prepojené plošiny, na ktorých mohli byť drevené stavby vežovitého charakteru, slúžiace obrancom ako posledné
útočisko. Aj z nich vystupujú menšie valy a plošiny mušľovitého tvaru. Tie umožňovali udržať nepriateľa medzi obrancami a palisádou. Na hradisku

Podľa ústneho podania stál na vrchole Hrádku v stredoveku hrad (Vez Weresz), čo sa však nepotvrdilo. Nebolo by to zvláštne, keby na vrchole Hrádku, na mieste staršieho hradiska, vznikol drevený stredoveký hrádok, ako tomu bolo v Podturni
a na Havránku v Liptovskej Mare. Hrad Wezveres – Vesueres – Ver verys – Veratín však mohol existovať aj inde, keďže Bohumírovské majetky sa tiahli od Ploštínskeho potoka až po Bocianku a po druhej strane Váhu ešte ďalej za Hybe. A práve
v tomto priestore existujú štyri zaniknuté stredoveké hrádky. Ak by sme však mali uveriť dochovanej kresbe v archíve Liptovského múzea, potom ide najskôr o lokalitu Zámčisko pri Východnej. Hoci sa tu konal archeologický výskum, o vzniku hradu
veľa nevieme. Zanikol asi v dobe účinkovania bratríkov na našom území, ktorí ho nejaký čas používali. Isté je, že tieto svätojánske historické konexie nemožno obmedziť len na územie dnešnej obce či katastra, ale na celé územie rodového majetku.
Aj táto poznámka je však iba konštrukcia, ktorá vznikla ako vďačný príspevok k mytológii okolo dlho hľadaného Veratína.

sa nachádzala kováčska dielňa so zásobou železa,
ktoré bolo v čase konﬂiktu potrebné na rýchlu výrobu a opravu zbraní. Našlo sa tu také množstvo
ingotov v tvare hrúd surového železa, že udivilo archeológov. Niektoré vážili od 3 do 5 kg, čo dovoľuje rozvíjať úvahy o jeho ťažbe v Jánskej doline minimálne od doby laténskej. Škoda, že archeologický výskum ťažby kovov na Slovensku nie je dodnes
rozvinutý a vychádza iba zo sekundárnych nálezov,
takže túto teóriu celkom nemožno doložiť konkrétnymi dôkazmi.
Pod severnými svahmi Hrádku, v poliach, môžeme naraziť na trávnatú vyvýšeninu obdĺžnikového tvaru, dlhú asi 70 m, z dvoch strán ohraničenú
valom. V profile má tvar poloblúka. V tomto prípade nejde o sídliskový objekt, ale prosté strážne
miesto. Možno sa tu vyberalo mýto, možno obchodovalo, v každom prípade, dobre sa tu preverili
cestujúci smerujúci k Rohačke a ďalej do Liptova.
Podobné objekty vytvorené a upravené z navŕšenej hliny sa nachádzajú napríklad aj na poliach pri
Matiašovciach. Cestovanie obchodníkov po krajine bolo v staroveku komplikovanou záležitosťou.
Vyžadovalo si manažérske, diplomatické i vojenské
skúsenosti. Samotný obchod podliehal mnohým
pravidlám a rituálom, čomu sa prispôsobovala aj
cestná infraštruktúra. Na severnej strane hradiska,
v sedle medzi Hrádkom a Javorím sa nachádza lúka
obkolesená priekopou. Môže súvisieť s obranou
hradiska, ale mohla tu byť aj jedna z ďalších mladohalštatských osád. V jej spodnej časti kedysi dokonca vyvieral pramienok vody, takže základná životná
podmienka bola splnená. Zatiaľ presnejší význam
tohto útvaru nepoznáme a na odpoveď si budeme
musieť počkať na archeológov.
Aj príslušníci púchovskej kultúry mali obdobie
horúčkovitého opevňovania sa. Nevieme však, čo
bezprostredne vyvolalo túto aktivitu, možno to bol
tlak Rimanov z juhu, alebo tlak Germánov zo severu. Každopádne, podľahli historickým okolnostiam a na konci 2. až do začiatku 5. storočia nášho

letopočtu, teda na začiatku sťahovania národov,
možno Liptov označiť za germánsky. Keďže nevieme, ako títo Germáni nazývali sami seba, archeológovia ich pracovne pomenovali ľud severokarpatskej skupiny.
Čiastočne už boli dávnejšie usadení aj v Liptovskej kotline, väčšina sem však prišla s migračnou
vlnou, ktorú vyvolal pohyb inej germánskej skupiny niekde na sever od Karpát. Aby tomuto tlaku
unikli, v predhorí Nízkych Tatier obsadili skoro každý kopec a horský hrebeň. Aj jánsky Hrádok. Ten
však spolu s Vartou v Podturni útočníci hravo dobyli. Svedčia o tom najmladšie kultúrne vrstvy v pôde
Hrádku, ktoré reprezentujú zánikový horizont. Pri
konﬂikte bolo hradisko podpálené z juhozápadnej
strany, vyplienené a ľudia odvlečení do otroctva.
Útočníci sa potom obrátili smerom na Matiašovce, ktoré mali rovnaký osud. Kto nebol zabitý, mohol sa pridať už len k nepriateľom, aby prežil. Ktovie, aký bol ďalší osud a cesty tejto severokarpatskej skupiny v Európe, a s ktorým prúdom

Keramika severokarpatskej skupiny vypovedá
o najmladšej sídelnej vrstve na našich hradiskách.
Pochádza z konca. 4. stor.
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putujúcich Germánov napokon splynuli jej členovia.
Z pamiatok, ktoré nám zanechali však vieme, že to
neboli len zdatní bojovníci, ale i remeselníci. A treba zdôrazniť, že veľmi vyspelí, pretože ich kováčske
výrobky dosahovali dovtedy nevídanú úroveň. Nečudo, že mnohí historici práve toto obdobie považujú za začiatok stredoveku. Trochu privčas, lebo
ako hovoria archeológovia, až do 9. storočia niet
po osídlení ľuďmi v Liptove ani stopy. To je síce
pravda, ale hraničí s nepravdepodobnosťou, pretože mnohé keltské a germánske názvy riek a pohorí,
ktoré sa nám zachovali, mohol cez tieto storočia
preniesť iba človek.

Kameničná

Na úsvite dejín

Hradisko sa nachádza sa na pravom brehu rieky
Štiavnice a z Liptovského Jána do jeho predsunutej časti takmer zasahuje cintorín. Možno vzniklo
s vlnou horúčkovitého stavania hradísk púchovskou
kultúrou, ktorú sme už spomenuli. Je to záhadný
kopec. Na jeho temene sa nachádza hradisko, ktoré nebolo nikdy osídlené ani použité. Medzi liptovskými hradiskami je špecifické tým, že má takmer
pravidelný obdĺžnikový tvar s veľmi vyrovnanými líniami valov.
Z časového hľadiska toto hradisko môžeme zaradiť do obdobia mladšej doby rímskej. Je postavené
12

podľa starej osvedčenej schémy. Cesta k nemu vedie na severe popod celý spodný val tak, aby prípadný nepriateľ bol čo najdlhšie v dosahu zbraní
obrancov, prechádza hrebeň a prudkou zákrutou
vchádza z východu dovnútra. V ňom po obvode
kopíruje hradbu, pričom v strede vykrajuje pomerne veľkú vyvýšenú plochu obdĺžnikového tvaru. Nič

Pohľad na ústie Jánskej doliny

nenasvedčuje tomu, že by sa na tejto stredovej vyvýšenine nachádzali nejaké stavby. V neskorších
obdobiach bolo toto miesto využité ako bezpečné miesto pre ovce, alebo iný dobytok aj so salašom. Ešte zaujímavejší je hrebeň kopca nad Liptovským Jánom, na ktorom sú situované dve prístupové cesty k hradisku. Obe cesty sú pomerne
náročné na prechod, akoby sa snažili vykompenzovať ľahší terén okolo valov hradiska. Prvá sa nachádza na severovýchodnej stráni hrebeňa v mieste
dnešnej zjazdovky a vleku. Svah tu bol schodovito
upravený niekoľkonásobnými terasami, ktoré plnili funkciu valov, ale zároveň slúžili aj na osídlenie.
Možno na nich nájsť aj praveké, ťažko bližšie identifikovateľné črepy. Ak na terasách stáli príbytky ľudí,
dalo sa po nich prejsť hore len s ťažkosťami. Druhá
cesta sa nachádza v úzkej a kolmej ryhe naplnenej sutinou vľavo od jánskeho cintorína. Asi po 40
výškových metroch sa ňou dostaneme pod nízky
val ohraničujúci plošinu so senníkom. Senník stojí
na usadeninách dávneho jazierka, alebo močiara,
po okraji ktorého viedla cesta. Táto sa ďalej kľukatí po svahu popod prirodzené obranné vyvýšeniny a v závere opäť smeruje kolmo na hrebeň. Strategický úmysel obrancov na Kameničnej 920 m n.
m. bol v tomto prípade pomerne jasný – vysunúť

konﬂikt, čo najďalej od hradieb a boj na hradisku
použiť len ako poslednú možnosť. Hradisko na Kameničnej zapadá do kontextu hradiska na Hrádku
ako zosilnená obrana priestoru pred Jánskou dolinou a zvýrazňuje jeho význam ako miesta, ktoré si
zaslúži mimoriadnu obranu.

Jánska dolina
Jánska dolina má svoje stopy po praveku. V úvode Stanišovskej doliny na pravej strane vyschnutého potoka je parkanovito upravená plošina. Takto
bývajú upravené vchody do viacerých dolín, kde sa
nachádzajú mlado-halštatské lokality. Napríklad
v Čiernej doline v Demänovej, v bezmennej doline
na Sinej, v závere Ludrovskej doliny, v Dolinke Studienky v Západných Tatrách a inde. Tieto plošiny
pravdepodobne slúžili na obranu vstupu do doliny
a nevieme, prečo sa jedna z nich nachádza i v Stanišovskej doline.
Archeologicky nepreskúmané sú aj jaskyne v Jánskej doline. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa tejto problematike venoval speleo-archeológ Juraj Bárta z Archelogického ústavu SAV v Nitre,
ktorý tu vytypoval a urobil súpis jaskýň s predpokladaným pravekým osídlením. Medzi ne zaradil
13
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známu Veľkú a Malú stanišovskú jaskyňu, ale aj
Medvediu jaskyňu a Jaskyňu zlomísk. Žiaľ, dodnes
sa nenašiel archeológ, ktorý by tieto jeho predpoklady potvrdil. Rovnako chýba aj seriózny výskum
pravekého baníctva v závere Jánskej doliny, ktoré
tu zatiaľ len predpokladáme, a ktoré by malo pre
dejiny Liptova nesmierny význam.
Zistili sme, že kým prišiel stredovek, územie Liptovského Jána malo už za sebou pestrú, takmer tisícročnú históriu. Striedali sa tu známe i neznáme
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národy. Ľudia sa rodili a zomierali, prežívali svoje
šťastia, radosti i smútky. Z prútia posplietané, hlinou oblepené polozemnice aj chalúpky nazývali
svojím domovom. To všetko však odvial čas v súlade so svojimi láskavými zákonmi. Iba žulový
okruhliak v dlani, ktorý človek zdvihne na vrchole
Poludnice, možno na chvíľu oživí tieto spomienky.
Treba sa k nim s úctou vracať ako ku každému duchovnému dedičstvu, lebo to je ten základ, na ktorom stojíme – ako ľudia, kultúra i civilizácia.

DEJINY V ZRKADLE DOKUMENTOV
Liptovský Ján vznikol na území vyčlenenom z obrovského územného majetku Uhorskej Vsi. Toto
územie bolo osídlené strážnymi oddielmi, ktoré už
v polovici 12. storočia mali zabezpečovať hranicu
tvoriaceho sa uhorského štátu, prípadne významnú obchodnú cestu do Spiša. V 13. storočí obrovské „domínium“ pôvodnej Uhorskej Vsi strácalo postupne význam.
V roku 1230 dostali bratia alebo príbuzní Beuch,
Hauch a Polko územie, ktoré patrilo k majetku
Uhorskej Vsi. Podľa neskorších dokumentov a výskumov pochádzali zo šľachtického rodu sídliaceho
niekde v západnej časti Českého kráľovstva (pravdepodobne v okolí Plzne). V rokoch 1230–1235
Hauch založil dnešnú Ondrašovú (Howkfolua). Polko vlastnil časť územia Uhorskej Vsi na ľavom brehu
Váhu a v rokoch 1230–1235 dostal Hybe.
Osud Beucha nie je známy, ale pravdepodobne
bude jeho meno spojené s územím dnešnej Boce
a Bocianky. Ďalšie listiny z rokov 1239–1263 sa nezachovali, a tak je ťažké rekonštruovať vlastnícky
vývin územia Uhorskej Vsi a tým aj neskoršieho Liptovského Jána.6
Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa na územie dnešného Liptovského Jána je z roku 1263. Je
to donačná listina kráľa Bela IV., ktorou daroval Bohumírovi, synovi Vavrinca za vojenské zásluhy (zúčastnil sa výprav v Rakúsku v r. 1249 a v Čechách
v r. 1253) na jeho požiadanie rozsiahle územie v listine označované ako Vezveres (Vesueres, Veszveres), ležiace na pravom brehu Váhu. Bolo vymedzené potokom Štiavnica od prameňa, brehom Váhu
6

Listina Ladislava IV. z roku 1283, ktorá potvrdzuje
a prepisuje pôvodnú listinu Bela IV. z roku 1230.
MOL Budapešť, DL 65252

My Ondrej, z Božej milosti kráľ Uhorska, všetkým,
ktorým bude prítomná listina dostupná, pozdravenie
a všetko dobré. Na všeobecnú známosť, tak prítomným ako aj budúcim, touto listinou chceme oznámiť,
že My verným našim Beuchovi, Hauchovi a Polkovi
za ich verné služby dali sme časť zeme nachádzajúcej
sa na území Liptova, ktorej územie bolo kedysi osadou, ľudovo zvanej Uhorská Ves. Jej územie v Liptove vydeľuje potok Reuchna a potok rečou ľudu zvaný
Belanský potok, obidva vlievajúce sa do Váhu, spolu
s lesmi a lúkami spomenutým obdarovaným a ich dedičom do večnej držby prostredníctvom Detricha, syna
Synkovho, zvolenského župana menovaného z moci
kráľa. Rovnako sme dovolili, aby trhy nimi konané, boli
oslobodené od akýchkoľvek poplatkov a daní. Avšak
samotní títo, ako aj ich dedičia a nasledovníci, sú povinní slúžiť a patriť ku kráľovskej korune. Aby toto
naše rozhodnutie nadobudlo večnú platnosť, vydali
sme túto listinu potvrdenú silou našej dvojitej pečate.
Dané v roku Pána tisíceho dvestotridsiateho, kraľovania
nášho roku pätnásteho.

ULIČNÝ, F. Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, 3. časť, In. Liptov 9, Osveta, Martin 1987, s. 89 – 92; MARSINA,
R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 1, Bratislava 1971, s. 257, č. 361, VARSIK, B.: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku, Veda, Bratislava, 1977, s. 213 – 215; RÁBIK, V.: Vznik, počiatky a pôvod najstaršej liptovskej
šľachty, In. Genealogicko-heraldický hlas, 1/1999, s. 1 – 19.
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a tokom riečky Bocianka. Pôvod názvu Vesueres
(Wezweres) dodnes nie je celkom jasný. Niektorí historici a jazykovedci sa prikláňajú k názoru, že
pomenovanie bolo odvodené od slovanského Ves
vresna (dedina na vresovišti). Pred Bohumírom územie vlastnil syn neznámeho igrica („joculatoris ﬁlius
dicebatur residere”). Hranice vyčleneného územia
bol podľa spomínanej listiny poverený vytýčiť zástupca zvolenského župana Dobák.
Belo Majláth, bádateľ v oblasti histórie Liptova,
predpokladal, že názov Vesueres je odvodený
od maďarského veres – červený. Podľa jazykovedcov, ktorí dali do súvisu iné podobné dobové názvy
na Slovensku, ide jednoznačne o pomenovanie polomu – lesa, vylámaného či už činnosťou človeka
alebo prírodného živlu.
Z uvedených dôvodov preto neobstojí ani tvrdenie, že názvom Vesueres (Wezweres) bol označovaný aj spomínaný Hrádok v blízkosti Jána, ktorý
údajne navštívili aj králi Belo IV. a Ladislav IV. pri
osobnej návšteve Bohumíra. Stredoveké opevnenie sa dodnes na návrší Hrádku objaviť nepodarilo a nespomína sa ani v dobových stredovekých
listinách, preto je veľmi pravdepodobné, že Bohumír a jeho synovia mali svoje sídlo priamo v dedine Wezweres (dnes Liptovský Ján), možno v niektorej z najstarších kúrii (Ňáriovskej, Pálovskej alebo
Nemešovsko-Barnovskej)7.
Okolo roku 1283 zrejme zomrel Polko a Bohumír
si začal robiť nároky aj na jeho majetok. V tomto
roku si spolu so svojím bratom Serafínom dali potvrdiť kráľovi pôvodnú donáciu na územie Uhorskej
Vsi. Bohumír, Serafín a ich potomkovia mali v rámci Uhorska špeciálny štatút hostí (hospites), ktorý
ich staval vyššie nad pôvodné obyvateľstvo. V rokoch 1285 a 1286 spomínanú donáciu na majetok
Wezweres potvrdil aj kráľ Ladislav IV. a zároveň
7
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Listina Ladislava IV. z 8. mája 1286, ktorá povyšuje
Bohumíra a jeho potomkov do šľachtického stavu
a potvrdzuje vlastníctvo jeho majetkov.
MOL Budapešť, DL 65 254

Listina Ondreja III. z roku 1293, ktorá potvrdzuje
a prepisuje pôvodnú listinu Bela IV. z roku 1263.
MOL Budapešť, DL 65 255

Listina Ladislava IV. z 8. mája 1286, ktorá povyšuje
Bohumíra a jeho potomkov do šľachtického stavu
a potvrdzuje vlastníctvo jeho majetkov.
MOL Budapešť, DL 65 254

BORSA, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II, Budapešť 1961, s. 314, č. 3232; ULIČNÝ, F. Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, 3. časť, In. Liptov 9, Osveta, Martin 1987, s. 89 – 92; ULIČNÝ, F. Dejiny osídlenia Liptova
do konca 16. storočia, 3. časť, In. Liptov 9, Osveta, Martin 1987, s. 90.

Bohumíra a Serafína (ich ďalší dvaja bratia Rečko
a Krupec vlastnili majetky v Turci) na ich vlastnú
žiadosť vyňal z počtu hostí a aj so synmi (Bohumír
ich mal šesť a Serafín dvoch) ich povýšil do šľachtického stavu. Šľachtický stav Bohumíra a Serafína
spolu s potomkami postavil na úroveň ostatnej domácej šľachty a získali tým aj možnosť zúčastňovať
sa na správe krajinských záležitostí. Bohumír v tom
čase vlastnil aj obce Trestené, Bobrovec, Beňadikovú, Važec a Štrbu.
V roku 1287 komes Bohumír získal výsadu viesť
svojich ozbrojencov pod vlastnou zástavou, čo dokazuje, že už pred týmto rokom mohol disponovať
vlastným erbom. Pravidelná účasť Bohumíra v kráľovskom vojsku bola v tom čase veľmi nákladná.
On a jeho potomkovia si túto povinnosť uľahčovali
buď tým, že vojakov naverbovali z obyvateľov svojich dedín založených na nemeckom práve (Závažná
Poruba, Važec a Štrba) alebo od nich vybrali zvláštny poplatok vo výške jednej vážky striebra (asi 5 g)
za každý lán poľa.
Šiesti Bohumírovi synovia: Bodov, Mikuláš, Ján,
Vavrinec (II.), Dionýz a Bokov (Bohumír II.) sa stali zakladateľmi samostatných zemianskych rodov
v Liptove a to: Svätojánsky (Szentivanyi), Baán (Trstiansky) a Smrečáni (Smreczanyi).8 Vlastníctvo svätojánskeho majetku im potvrdil v roku 1293 kráľ
Ondrej III.
V roku 1299 však Mikuláš so svojim bratom Batizom z Vrbice napadli vlastníctvo spomínaného majetku Bohumíra a Serafína. Aby obhájili svoje vlastnícke práva, museli sa okrem pôvodných donačných listín pred hodnoverným miestom – Spišskou
Kapitulou preukázať aj svedectvom 60-tich šľachticov z Turca, Liptova, Spiša a Šariša. Sporný majetok sa v týchto listinách a svedectve spomína pod
názvom Domanyulese (Domanovo sídlo), ale jeho
8

Turčiansky konvent 17. mája 1299 prepisuje listinu
kráľa Ondreja III. z 12. apríla 1299 týkajúcu sa
sporu o majetky Bohumíra a Serafína s Mikulášom
a Batizom (Botyz).
MOL Budapešť, DL 65 259

Pečať Bohumírových synov z obdobia okolo
roku 1290, ktorá sa našla v roku 1850 v poli pri
Liptovskom Jáne

BORSA, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II, Budapešť 1961, s. 380–381; RÁBIK, V.: Vznik, počiatky
a pôvod najstaršej liptovskej šľachty, In. Genealogicko-heraldický hlas, 1/1999, s. 5; BEŇKO, J.: Najstaršia turčianska, liptovská a oravská šľachta, In. Najstaršie rody na Slovensku, Martin 1994, s. 86.
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vymedzenie (metácia) dokazuje, že ide o ten istý
majetok. Svoje vlastnícke práva nakoniec obhájili.9
Na konci 13. storočia na podnet Bohumíra alebo jeho synov vznikla na spomínanom území osada používajúca starší názov „Domanyulese“ alebo
novší „Possesio ﬁlio Bogomeri“ (osada Bohumírových synov). Bohumír a jeho synovia však ešte aj
na začiatku 14. storočia používali v prídomku názov
Liptova. Zrejme v tomto období bol na podnet Bohumírovcov postavený aj kostol svätého Jána Krstiteľa, ktorý sa stal zakrátko farským kostolom. Najstaršia písomná zmienka, ktorá uvádza osadu pod
pomenovaním patrocínia kostola pochádza z roku
1327. Je to sťažnosť Bohumírových synov kráľovi
Karolovi Róbertovi, že tunajší kostol bol vykradnutý
a zlodeji odniesli spolu s cennosťami aj listinu, dokazujúcu vlastníctvo jedného z ich majetkov.10
Dôkazom toho, že Bohumírovi synovia svoj majetok zdedený po otcovi spravovali spoločne, je aj
nájdená pečať (jedna z najstarších zachovaných
pečatí vzťahujúca s k Liptovu) Bohumírových synov
z druhej polovice 13. storočia, ktorá sa našla v roku
1850 v poli pri Liptovskom Jáne. Znázorňuje stredovekého osadníka, ktorý vyrubuje les a osídľuje pusté oblasti. Podľa posledných výskumov však nejde
o rodovú pečať, ale o prvú obecnú pečať, pretože
v tomto období nemala dedina ešte ustálený názov.
Motív klčujúceho roľníka neskôr prevzala ako svoj
symbol aj obec Liptovský Ján.
Podľa súpisu fár z celého Uhorska z 30-tych rokov
14. storočia sa dozvedáme, že v rokoch 1332–1337
bol vo farnosti Svätého Jána Krstiteľa v Liptove farárom Michal. Jeho ročný príjem od svojich farníkov bol dve hrivny striebra. O vyššom postavení tunajších duchovných svedčí aj to, že farári
9

10
11
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Listina Karola Róberta z 2. mája 1327, ktorá potvrdzuje
vykradnutie kostola sv. Jána Krstiteľa a zmiznutie
cenností a listiny dokazujúcej vlastníctvo majetku.
MOL Budapešť, DL 65 268

Listina spišského kapitána z 8. februára 1463
potvrdzujúca pôvodnú listinu kráľa Žigmunda z 3.
júla 1411 o tom, že Ladislava a Lamperta, synov Petra
z Liptovského Jána zobral pod svoju ochranu.
MOL Budapešť, DL 65 325

z Liptovského Jána v stredoveku často vystupovali
pri riešení majetkových sporov liptovských zemanov
ako svedkovia.11
Začiatok 15. storočia je v Liptove v znamení šarvátok medzi uhorskými magnátmi. V 30-tych rokoch
15. storočia k nim pribudla aj prítomnosť husitských
vojsk v Liptove. Pri druhom vpáde do Liptova, podľa
dobových prameňov, husitské vojsko 7. mája 1433

RÁBIK, V.: Vznik, počiatky a pôvod najstaršej liptovskej šľachty, In. Genealogicko-heraldický hlas, 1/1999, s. 6; HÚŠČAVA,
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vtrhlo do Liptova zo Spiša s vojskom asi 20 000 bojovníkov, podľa iných materiálov s 300 vojnovými
vozmi a 9 000 mužmi. Popolom ľahli hrad Hrádok,
Hybe, Partizánska (Nemecká) Ľupča a Ružomberok.
Pri svojom postupe dolu Liptovom do Turca rabovali
a ničili, čo im prišlo do cesty. Podľa všetkého tomuto rabovaniu neušiel ani Liptovský Ján, aj napriek
tomu, že v roku 1411 kráľ vzal Petra a Lamperta,
synov Ladislava zo Svätého Jána, (pôvodný názov
obce Liptovský Ján) pod svoju ochranu spolu s ich
majetkami.12
Aj medzi členmi spriaznených rodov dochádzalo k častým majetkovým sporom, ktoré ich oslabovali. V roku 1445 Turčiansky konvent riešil spor
medzi synmi nebohého Mikuláša a Beňadika, syna
Lamperta zo Svätého Jána. Spor vznikol kvôli vražde Mikuláša, ktorého zabil Beňadik. Celá vec bola
vplyvom zemianskych arbitrov vyriešená tak, že Beňadik za svoj čin zaplatil Mikulášovým synom odškodné. Niekedy v rokoch 1458–1460 Liptovský
Ján a Závažnú (Nemeckú) Porubu prepadli a vyrabovali vojaci Štefana z Ráztok. Tento útok bol zaiste
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odozvou na nejaký majetkový spor so zemanmi
z Liptovského Jána. Útočníci brali, čo im prišlo pod
ruku a odohnali z tunajších hospodárstiev všetok
dobytok. Celá škoda bola vyčíslená na 200 dukátov
v obidvoch dedinách.
V roku 1464 majetkové spory pokračovali. Štefan
Svätojánsky z lesa v Jánskom chotári vyhnal poddaných Ladislava Smrečianskeho z Závažnej Poruby,
pričom im zobral všetky veci. Škoda, ktorá sa stala zemepánovi a poddaným, bola vyčíslená na 20
dukátov. Spor sa riešil na kongregačnom zasadnutí
stolice.
V nasledujúcom roku 1465 sa pred súdom Liptovskej stolice ocitli Štefan Svätojánsky a jeho brat Blažej s Gašparom, synom Jána Svätojánskeho o kúriu
po nebohom Beňadikovi, ktorý zomrel bez dedičov. Spor sa skončil dohodou o rozdelení majetku
a kúrie na polovice. Dolnú polovicu kúrie so záhradou a záhradou pred mlynom dostal Gašpar, hornú polovicu spolu so záhradou bratia Štefan a Blažej. V tomto spore sa prvýkrát spomína vodný mlyn
na potoku Štiavnica.13
Definitívny verdikt v tomto spore o vlastníctvo
lesov v chotári obce vyniesol liptovský župan Peter Komorovský, pán Blatnice v Turci, až v roku
1479. V listine vydanej na hrade Blatnica 13. októbra 1479 svedčí, že v spore o vlastníctvo lesov
a česania chmeľu v chotári Liptovského Jána a Závažnej Poruby medzi rodinami Trstianskych a Smrečianskych na jednej strane a rodinou Svätojánskych
na strane druhej nariadil, aby obidve strany svoje
majetky využívali tak, ako ich užívali ich predkovia.
Spor sa však ani po tom nevyriešil. Ešte v tom istom
roku Blažej a Štefan, synovia Mikuláša z Liptovského Jána, obvinili zemanov zo Smrečian a Trsteného,
že obsadili veľkú časť ich lesa a potoka Štiavnica
v chotároch dedín Liptovský Ján a Závažná Poruba,
v celej dĺžke päť kilometrov. Urovnaním sporu bol
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poverený Ján z Janovíc, ktorý nebol schopný spor
vyriešiť, pretože podľa listu Petrovi Komorovskému
z roku 1480, medzi rodmi Smrečianskych a Svätojánskych panovalo úhlavné nepriateľstvo. Spor bol
vyriešený tak, že sporné strany boli povinné postaviť si plot okolo cesty rozhraničujúcej ich majetky.
Rozsudok bol vynesený až 24. mája 1480 v Liptovskom Jáne v prítomnosti Benedikta Klotnyczera,
kastelána hradu Likava a ďalších zemanov. V dokumentoch k tomuto sporu sa spomínajú aj viacerí poddaní. Jakub Celen (Czelen), asi mlynár, mal
zabezpečiť, aby voda z potoka Štiavnice vtekala
do pôvodného koryta. Spomína sa aj poddaný Gregor Jezný (Gyzdny) a Pavol Štefanov (Steffanovy),
ktorí mali zaplatiť za ukradnutú kapustu.14
V roku 1511 sa sporil Žigmund, syn Štefana Svätojánskeho (Szwatijansky) s ťažiarmi z Banskej Bystrice, kvôli povinnému odvedenému množstvu rudy.
Výsledok sporu nie je známy.
Dôsledky bitky pri Moháči sa v mnohom dotkli aj
života obyvateľov Liptovského Jána. V prvom okamihu sa ich dotkla najmä tragická smrť dvoch členov zemianskeho rodu Gašpara a Juraja, ktorí ostali
na bojisku a do dediny sa už nikdy nevrátili.
V roku 1528 rabovalo Liptov a Spiš cisárske vojsko
generála Jána Katzianera (*1491 † 1539). Mohutné vojsko s 500 nemeckými jazdcami, 500 husármi
a 3 000 pešiakmi, ktoré sa valilo Liptovom v máji
1528, spôsobovalo obyvateľstvu nesmierne škody.
Vojsko bralo nielen potraviny, ale aj šatstvo, kone,
dobytok a znásilňovalo ženy. V septembri toho istého roku tiahol týmto územím so svojím vojskom
veľmož Ján Zápoľský, usilujúci sa získať kráľovskú
korunu. Jeho bojové šíky s 800 naverbovanými Poliakmi a Valachmi, ktorým velili Krištof Thöke a Peter Kostka, pri Liptovskom Mikuláši napadlo 400
husárov s liptovským vojskom a niekoľkými jazdcami z hradu Likava. Títo museli však ustúpiť. Vojaci Zápoľského sa rozbehli rabovať po okolitých
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Uhorský kráľ Ján Zápoľský vládol v rokoch 1526–1540

dedinách. Rabovačkám neuniklo ani Okoličné, Závažná Poruba a Liptovský Ján. Krištof Thöke napísal výhražný list, v ktorom Liptákom hrozil ďalším
vraždením a rabovačkami. No jeho ďalšie útoky nevyšli. V bojoch pri Liptovskom Hrádku stratil 113
mužov a 200 padlo do zajatia. Ostatná armáda sa
rozpŕchla do okolitých obcí, kde si vojaci zachraňovali holý život vykrádaním domov a vraždením nevinných ľudí. Veliteľ Thöke utiekol na Oravu. No ani
po týchto udalostiach sa situácia v Liptove a Spiši neukľudnila. V marci 1529 opäť vtrhli z Oravy
do Liptova spojenci Jána Zápoľského. Bitka sa odohrala medzi Varínom a Ružomberkom, kde v Liptove naverbované cisárske vojská podľahli presile
a dali sa na útek. Kostkovo vojsko sa pri prenasledovaní zmocnilo skoro celého Liptova. Kadiaľ prešla

noha rabujúceho vojaka, neostal kameň na kameni, mnohé dediny v okolí Mikuláša, medzi nimi aj
Liptovský Ján horeli. Generál Katzianer vyslal proti
nim vojsko, to však ostalo rabovať v spišských mestách a do Liptova sa ani nedostalo.15
V polovici 16. storočia ubúdal počet zdanených
poddanských usadlostí. V roku 1549 to boli len
dve poddanské usadlosti Jána a Michala Baánovcov. V roku 1553 to bola už len jedna poddanská
usadlosť. Súpis z roku 1557 je už priaznivejší. Uvádza síce dve zdanené poddanské usadlosti, ale uvádza aj ďalších sedem poddanských usadlostí, ktoré
si ku svojim kúriám pripojili Svätojánsky. Starší autori sa domnievali, že takto sa zemepáni dostávali
ku väčším pozemkom, aby mohli na nich vystavať
opevnené kúrie, potrebné v nepokojných dobách
16. a 17. storočia. Podľa súpisu z roku 1579 boli
v Jáne tiež len dve poddanské usadlosti. Na jednej
z nich hospodárili Ján a Gregor Dobake (Dubake).
Títo sa spomínajú aj v súpise z roku 1581. Na druhej
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niekedy hospodárili synovia istého zámočníka (serifabri filii), ale v čase súpisu bola opustená. V roku
1581 sa v súpise okrem iného spomína až osem zemianskych kúrií a desať želiarskych rodín s vlastným
domom, ale bez pôdy. Išlo prapôvodne o poddanské rodiny, ktorých majetok zabrali postupne Svätojánsky. Súpis z roku 1596 už veľmi ostro poznamenáva, že dedinu si podelili Svätojánsky. V domoch
bývajú želiari, ktorí robotovali pre zemepánov, ale
dane neplatili.
Na konci 16. storočia bývali tunajší zemania už
v deviatich kúriách, želiari obývali dvadsaťjeden domov a desať domov bolo opustených. Územie piatich želiarskych domov obsadil Žigmund Svätojánsky a nechal si tu postaviť opevnené sídlo. Podľa
uvedených počtov by sa dalo odhadnúť, že Ján mal
na začiatku 17. storočia okolo dvesto obyvateľov,
a preto môžeme vyjadriť predpoklad, Ján patril už
v stredoveku medzi najväčšie a najvýznamnejšie vidiecke osady v Liptove.16
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OBEC V 16.–19. STOROČÍ
Správa rodových majetkov
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V rôznych historických prácach sa môžeme dočítať, že Sentivániovci svoj rozsiahly majetok nerozdelili, ale od začiatku ho spravovali spoločne ako
rodinný komposesorát. Táto formulácia je do istej
miery zavádzajúca. V archíve Liptovskej stolice nachádzame množstvo delieb rodových majetkov už
od 16. storočia. Ďalej, s označením komposesorát,
sa v dokumentoch stretávame až od roku 1855,
preto označenie komposesorát v období do revolúcie v rokoch 1848–1849 v príspevku nepoužívame.17
Každý majetkový podiel mal konkrétneho vlastníka,
čo môžeme sledovať od 16. storočia, avšak rozsah
publikácie nám neumožňuje venovať sa podrobne zmenám majetkovej držby jednotlivých členov
rodu. I keď, v neskorších obdobiach, môžeme nájsť
vyčíslenie podielu zo zisku rodových majetkov,18 tieto sa však týkali výnosov zo spoločného užívania
a z prenájmu regálnych práv.
Majetková držba sa rozdrobovala rovnako
ako v prípade iných rodov, avšak vývoj smeroval
k tomu, aby aspoň v niektorých oblastiach rod vystupoval spoločne. Týkalo sa to najmä spoločného
postupu v prípade súdnych sporov voči iným rodom
a v otázkach daňových odvodov alebo iných spoločných nákladov (communis expensis). Inštitucionalizácia rodových orgánov vychádzala samozrejme
17
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z obyčajového práva, v ktorom rod bol reprezentovaný spravidla jeho najstarším a najskúsenejším členom a každá vývojová etapa správy rodových majetkov bola zavŕšená a sankcionovaná dohodou.
Najstaršia známa dohoda, v ktorej vystupovali
Sentivániovci spoločne, bola dohoda o vydržiavaní
fary a kostola v zmysle patronátneho práva z roku
1584.19 Patronátna dohoda bola obnovená a rozšírená neskôr v roku 1650 a stala sa významným
medzníkom v dejinách správy rodových majetkov.
Dohodu uzatvorenú 20. apríla 1650 v Liptovskom Jáne medzi rodmi Sentiváni, Smrečáni a Baán,
o spoločnom užívaní pasienkov, ťažbe dreva, výstavbe a udržiavaní kostola, školy a fary v obci,
o vyberaní cenzu od holí a ďalších spoločných úžitkov, signovali v prítomnosti zástupcov Liptovskej
stolice najvýznamnejší príslušníci týchto rodov. Sentivániovcov zastupoval Rafael, ktorý bol najstarším
z bratov a je zatiaľ najstarším menovite známym
direktorom rodu. Rokovania sa zúčastnili ešte ďalší
Sentivániovci: Juraj, Matej a Peter, synovia zosnulého Gašpara staršieho; ďalej Peter a Ján, synovia zosnulého Gašpara mladšieho, ďalej Michal, syn Michala, a tiež Krištof a nakoniec aj Gabriel, syn spomínaného direktora Rafaela. Rod Baán zastupovali
synovia zosnulého Jána, Peter, Juraj a Melichar. Ján

Pravdepodobne tu bola dodržaná zásada, pri ktorej bolo pre držbu spoločných majetkov osobami pokrvne príbuznými používané označenie „Familia“, a pre spoločenstvo pokrvne nepríbuzných zase označenie komposesorát. Komposesorát pozri
ŠA By, Krajský súd Ružomberok, šk. 200–201 (Liptovský Ján).
Napr. ŠA By, Rod Sentiváni, šk. 9, fasc. majetkové zmluvy, 8. 1. 1846: „Ja Mária Szent Iványi ze 24-tej častky spoločných práv
a proventov Familii Szent Iványi zhore dočtenému statku prislúchajícej … jednu štvrtú čiastku, která učiní jednu 96-tu častku
predočtených spoločných úžitkov a práv Familijných, odovzdávam svojim trom synom …“.
ŠA By, LŽ-I, šk. 743, F. XXVI, no. 64 – Protest Ondreja Serédyho, farára v Liptovskom Jáne z roku 1732, proti porušovaniu
patronátnej dohody z roku 1584.

Smrečáni bol jediným prítomným zástupcom svojho rodu. Z dikcie je zrejmá prevaha Sentivániovcov,
ktorí určovali povinnosti i poddaným Baánovcov
a Smrečániovcov.
Predmetom dohody boli najmä spomenuté pravidlá užívania majetkov. Obsahovala však ustanovenia k správnym záležitostiam. Napríklad, ak by Sentivániovci alebo ich poddaní lapili zločinca a odviedli ho do väzenia v Liptovskom Jáne, vtedy poddaní
rodov Baán a Smrečáni, žijúci aj v iných dedinách,
boli povinní spolu s poddanými Sentivániovcov takýchto zločincov strážiť a vydržiavať strážiacich
až do zavŕšenia súdu. Pokiaľ by direktor potreboval vo verejných alebo súkromných záležitostiach
všetkých spolumajiteľov cestovať na generálnu kongregáciu alebo sedriu, vtedy boli poddaní Smrečániovcov a Baánovcov povinní poskytnúť mu kone
do záprahu, najmä, ak by panské kone boli v tom
čase na prácach na holiach. Na druhej strane Sentivániovci sa zaviazali, že nebudú požadovať povoz
vo svojich súkromných záležitostiach. Aj posledné
ustanovenie dohody hovorí o zjavnej prevahe Sentivániovcov, pretože poddaní ostatných spolumajiteľov mohli svoje obilie mlieť len v ich mlyne.20
Aktuálne záležitosti rod riešil na spoločných
stretnutiach – zhromaždeniach, na ktorých sa pod
predsedníctvom direktora problémy prediskutovali,
sformuloval návrh riešenia, o ktorom nakoniec spoločne rozhodovali hlasovaním. Odsúhlasené ustanovenia mali na území majetkov štatutárnu platnosť. Na takýto rodový štatút sa odvolávali v spore
z roku 1675 (iuxta statutum Familiae), ktorý sa týkal spoločného znášania nákladov na vydržiavanie
učiteľa (Czo se pak sskolskeg prebendy dotycze…).
Zhromaždenia sa konali v sídle správy všetkých majetkov, teda najčastejšie v Liptovskom Jáne.21
Zhromaždenia sa pôvodne konali za účelom riešenia rôznych sporov medzi jednotlivými príslušníkmi
20
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rodu, čo vychádzalo z obyčajového práva. Spory,
ktoré si príbuzní nedokázali vyriešiť tu, sa museli nákladne urovnávať na stoličnom, alebo aj kráľovskom súde. Ďalšou zložkou bol výkon súdnictva voči poddaným, nazývaný ako „impensio iuris“,
alebo v dobovej slovenčine „osadenie práva“. Formálne sa súdna právomoc Sentivániovcov, Smrečániovcov a Baánovcov sformovala do zasadnutí
zemepanskej súdnej stolice – „sedes dominalis inclitarum familiarum Szent Ivany, Smrecsany et Baan“,
alebo len „Sedes Trium Familiarum“ (1718–1844).
Význam miestnych šľachtických rodov potvrdzuje
v tomto smere i to, že disponovali právom meča
(ius gladii) a mohli vynášať i rozsudky trestu smrti,
za formálnej prítomnosti zástupcov Liptovskej stolice. Najstaršie zachované dokumenty vydané zemepanskou stolicou rodov Sentiváni, Smrečáni a Baán
pochádzajú z roku 1652. Jednotlivé zápisnice sa
venovali riešeniu rôznych urbárskych sporov, kriminálnych činov, a tiež dedičských záležitostí poddaných, ktoré však svojou podstatou môžeme zaradiť
ku kauzám urbárskeho charakteru. Väčšina zachovaných písomností tohto súdu je spisovej povahy

LŽ-I, šk. 1036, F. III, no. 2.
Tamže, šk. 1035, F. II, no. 20.
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a súvislejšie sa zachovali najmä po roku 1711. Zemepanské súdy boli zrušené po revolučných udalostiach v rokoch 1848–1849, kedy boli v plnej miere nahradené štátnymi súdmi.22
Záznam z jednotlivých zasadnutí sa asi od druhej
polovice 17. storočia začal zaznamenávať písomne
do rodovej knihy, nazývanej „Prothocolon Familiae“.23 V dokumentoch nachádzame zmienku o tzv.
starom protokole, ktorý mal viac než 533 strán.
Takýto protokol bol viazanou knihou, na rozdiel
od zápisníc z neskoršieho obdobia, ktoré sa vyhotovovali v zošitovej forme a každé zasadnutie súdu
bolo vyhotovené zvlášť, alebo za jeden rok – napr.
„Protocolum Sedis Dominalis familiae Szent Ivanyi
de anno 1824“.24 Rozsiahla vrchnostenská agenda,
ako aj množstvo písomností vydávaných v súvislosti
s hospodárskymi aktivitami rodu, si vyžiadala zmenu
overovania písomností. Nebolo možné, aby každú
nájomnú zmluvu potvrdzovali svojimi osobnými pečaťami všetci členovia rodu. Spočiatku funkciu spoločnej pečate plnila osobná pečať direktora, avšak
od roku 1818 nachádzame v písomnostiach „korporátnu“ rodovú pečať. Prvá rodová pečať s kruhopisom SIGILUM FAMILIÆ DE SZENTIVANJ (priemer
29–30 mm) sa zachovala na dokumentoch z rokov
1818–1828. V roku 1836 už bola použitá nová pečať, zhodnej veľkosti, s mierne pozmeneným kruhopisom SIGILUM FAMILIÆ SZENT IVANY 1836.
V pečatnom poli sa nachádzal rodový erb. Naposledy bola táto pečať použitá v novembri 1849. Premenou stavovského štátu na občiansky bolo jej ďalšie používanie „nelegálne“ a dočasne boli napr. nájomné zmluvy s árendátormi potvrdzované pečaťou
22
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kráľovského soľného úradu v Liptovskom Hrádku
(1851). Protokoly a všetky písomnosti boli starostlivo uchovávané v rodovom archíve, o ktorom máme
zmienky z rokov 1845–1846.25
Spočiatku boli do protokolu zapisované spolu so
súdnymi zápismi aj záležitosti, ktoré súviseli s hospodárskymi a verejnosprávnymi záležitosťami. Postupne s nárastom agendy sa rozčlenilo nielen spoločné zapisovanie všetkých záležitostí do jedného protokolu, ale rozčlenilo sa aj konanie schôdzí
rodu oddelene pre zemepanský súd a zvlášť pre
zhromaždenia, ktoré sa venovali iným záležitostiam. Nesúdne rodové zhromaždenia boli označované ako „Concursus (fratrum) Familiae Szent-Ivány“. Najstaršia zmienka dokladá konanie takéhoto
zhromaždenia 9. 5. 1766, na ktorej zvada medzi
účastníkmi skončila až na stoličnom súde. Je však
pravdepodobné, že zhromaždenia pokojnejšieho
charakteru boli zvolávané už skôr.26

Odtlačok
obecného
pečatidla
z konca
18. storčia

Rod Sentiváni, šk. 11, i. č. 26 a 27, a tiež fasc. criminalia 1652 – 1792.
LŽ-I, šk. 1026, F. III, no. 4.
Rod Sentiváni, šk. 11, fasc. criminalia, zápisnice od 1710 – 1792, a tiež tamže šk. 7, č. 64; avšak archívny inventár Rod Sentiváni 1502–1871, Bytča 1964, v i. č. 26 uvádza, že vo fonde sa nachádza Zápisnica zemepanského súdu, v skutočnosti je to
kopiár písomností, ktoré sa týkali majetkovoprávnych záležitostí rodu, sú to najmä odpisy stoličných listín (138 strán).
Tamže, šk. 9, nájomné zmluvy.
LŽ-I, šk. 775, F. XXX, no. 30.

Formovanie zemepanskej správy v Liptovskom
Jáne bolo ďalej podmienené aj zmenami nastolenými urbárskou reguláciou Márie Terézie, kedy úprava postavenia poddaných a povinností znamenala
samozrejme nepriamo i úpravu postavenia šľachty.
V prvom rade sa vytváral väčší tlak v spôsobe užívania spoločnej majetkovej základne rodu. Dobrým
príkladom pre nás bude riešenie sporov o užívanie
spoločných lesov, ktoré bolo naposledy sankcionované v roku 1650, a tak je len prirodzené že po 120.
rokoch sa vzájomné vzťahy museli zmeniť. Situácia
akcelerovala po tom, ako silný vietor v roku 1772
pováľal v Jarkovej doline množstvo stromov. Problémy vzniknuté priamo pri ťažbe tohto kalamitného dreva sa riešili streľbou a nasadením hajdúchov,
ktorí hájili záujmy jednotlivých členov rodu. Nedostatok dreva spôsoboval tlak na výrub a devastovanie lesov aj v iných častiach chotára. Situácia vyústila k dohode na dôležitom zhromaždení, ktoré sa
konalo 14. 7. 1772, kedy 25 členov rodu v prítomnosti zástupcov Liptovskej stolice signovalo dohodu
o užívaní lesov, ktorou sa začala nová fáza „modernizácie“ správy spoločných rodových majetkov.27
Pôvodná zápisnica z tohto rodového zhromaždenia sa nezachovala. Z neskorších odpisov však vieme, že okrem dohody o užívaní lesov (obnovenej
a upravenej ešte 1. 7. 1780 a 19. 6. 1793) sa uzatvorili dohody o začatí prenajímania regálnych práv:
teda výčapov, mlynov, jatiek, pivovaru, pálenice,
čapovania vína a likérov. Tieto ustanovenia boli zásadne obnovované na zhromaždeniach 30. 8. 1828
a azda naposledy 27. 12. 1845.28
K bežnej agende zhromaždení patrilo schvaľovanie vyúčtovania výdajov zo spoločnej pokladne. Nachádzame tu informácie o plate rodových drábov
27
28
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Rozkaz direktorovi rodu na zabezpečenie ruského
kontrarevolučného vojska (ŠA Bytča, Rod Sentiváni)

(hajdúchov), nákupoch papiera, cukru, kávy či tabaku (1777). V roku 1778 bolo vyplatené poddanému
Melnovi, ktorý bol vyslaný s listinami do Dražkoviec
ku geometrovi Stillerovi 66 a pol denára. V septembri až novembri sa realizovali úpravy na krypte kostola, ako aj iné opravy na pivovare, pálenici, mlyne
a pod. V roku 1782 zase potvrdili panskí kováči nákup uhlia atď.29 Zhromaždenie vydávalo rôzne nariadenia, ktorými regulovalo počet dobytka v závislosti na možnostiach pasienkov, či určovalo osevné
plány (1800). Zhromaždenie vykonávalo aj tzv. prenesenú agendu z iných orgánov štátnej moci. Poväčšinou išlo o výkon rôznych nariadení. Napríklad
z roku 1849 sa zachoval rozkaz, ktorý direktorovi
rodu Sentiváni nariaďoval zabezpečiť príslušníkov
ruského vojska.30

Rod Sentiváni, šk. 1, i. č. 1, 1772; LŽ-I, šk. 647, F. III, no. 1–13; šk. 749, F. XLIV, no. 34; šk. 923, F. LVII, no. 10; šk. 1031, F. III,
no. 13.
Rod Sentiváni, šk. 9, fasc. kontrakty, a tiež fasc. nájomné zmluvy.
Tamže, šk. 14, i. č. 33.
Tamže, šk. 5, fasc. 1787–1864, 22. 3. 1800; a tiež fasc. 1552–1865, 1849.
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Predstavitelia zemepanskej
správy

Dejiny v zrkadle dokumentov

Na zhromaždeniach boli schvaľované aj inštrukcie, ktoré upravovali právomoci jednotlivých predstaviteľov spoločných majetkov rodu a ukladali im
aj konkrétne úlohy. Najlepšie zachovaná je inštrukcia z roku 1830, ktorou sme doplnili nasledujúci výklad o personálnom obsadení jednotlivých funkcií.
Inštrukcia bola prijatá s veľkým nadšením (unamini
voto cum applausum).31
Funkcia direktora rodu sa spočiatku vzťahovala na všetky tri rody, ktoré mali v Liptovskom Jáne
svoje majetky, čo je zrejmé z označenia použitého
v roku 1710: „Director, seu maioris natu frater Inclytarum Familiarum Szent Ivany, Smrecsany, Baan“.
Napriek tomu sa však stretávame aj s direktormi
rodov Smrečáni a Baán ako v roku 1718. Bol to
vždy najrešpektovanejší člen rodu, predsedal rodovým zhromaždeniam i zemepanskému súdu (prézeš). Mal dôležité slovo vo všetkých oblastiach každodenného života, nielen v Liptovskom Jáne, ale
na všetkých majetkoch, ktoré rod vlastnil a užíval.
Pre operatívny výkon svojej funkcie využíval stálych
pomocníkov, napr. Rafael Sentiváni mal svojho služobného pobočníka v osobe Rafaela Dána z Bzovíka (1652).
Ako direktor rodu Baán sa spomínal len v roku
1794 Ján Baán. Rod Smrečániovcov reprezentovali direktori Ján (1718) a Jozef Smrečániovci (1794).
Častejšie sa stretávame pri zastupovaní s rodovým delegátom, ktorý bol vyslaný (deputatus), buď
na rodové zhromaždenie, prípadne na rokovanie
stolice, alebo na odľahlé miesta v súvislosti s obhliadkou majetkov alebo dražbou. Mandát takéhoto zástupcu rodu bol platný len ku konkrétnemu konaniu. Zastupovaním direktora bol poverený iný člen rodu označovaný ako vicedirektor. Prvý
raz sa s touto funkciou stretávame iba v roku 1704
31
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tamže, škat. 7, i. č. 10, fasc. inštrukcie 1830–1860.

Funkciu direktora rodu
zastávali:
1650–1652 Rafael Sentiváni
cca 1655 Matej st. Sentiváni
1673–1674 Peter Sentiváni
1696 Ján Sentiváni (asi * 1629)
1702 Melichar Sentiváni
1710–1723 Pavol Sentiváni
(asi * 1649 † 25. 6. 1723, pochovaný
v krypte kostola v Liptovskom Jáne)
1728 Michal st. Sentiváni
(† pred 1729)
1735–1747 Juraj Sentiváni
(asi * 1667 † 5. 1. 1747)
1758–1760 Matej Sentiváni
1765–1771 Michal Sentiváni
(zároveň podžupan 1765,
asi * 1695 † 17. 4. 1772)
1771–1790 Alexander st. Sentiváni
(asi * 1705 † 31. 10. 1790,
ako direktor už 13. 5. 1771)
1793–1794 Gabriel st. Sentiváni (aj 1779)
1795–1803 Alexius Sentiváni
(1803 zároveň apelačný sudca)
1812–1823 Ján Baptista st. Sentiváni
(syn Adama, * 1. 8. 1734
† 2. 5. 1823)
1824–1833 Pavol Sentiváni
(* 10. 9. 1749 † 11. 8. 1833, tiež
bývalý podžupan)
1834 Gabriel Sentiváni
1835–1839 Štefan Sentiváni
(asi * 1780 † 29. 6. 1839,
pochovaný na cintoríne)
1839–1858 Vincent Sentiváni
(családi kormányzó, 1845 zároveň
prísediaci, a tiež podnotár stolice)

(Pavol Sentiváni), no v skutočnosti bola reálne vykonávaná až po roku 1830 Tomášom Sentivánim
(1830 –1833). Vicedirektor bol poverený tzv. lesnými záležitosťami. Organizoval hájenie lesov, ťažbu
a predaj dreva, k čomu bol povinný viesť samostatný protokol. Do jeho kompetencie patrila aj ochrana a údržba mostov, polí, brehov a chotárnych hraníc. Táto funkcia sa však príliš neujala a jej agenda
sa vrátila späť do kompetencie najmä lesného inšpektora, ktorý však bol skôr zamestnancom správy
rodových majetkov.
Lesný inšpektor (silvarum inspector) nebol členom rodu, nie je vylúčené, že bol absolventom
niektorej z uhorských odborných škôl a na základe svojho vzdelania získal u Sentivániovcov svoje zamestnanie. Funkciu v rokoch 1795–1798 vykonávali zemani Karol Nemešáni a 1839–1850 Tomáš Ondruš (tiež Onderič). Lesnému inšpektorovi
bol podriadený lesník (silvanus), ktorým bol napr.
v roku 1798 Juraj Rajtko. Lesník mal oprávnenie pokutovať poddaných z Liptovského Jána, pristihnutých pri nelegálnej ťažbe dreva. V rámci dohľadu
nad lesmi a poľnosťami bývali viac či menej formálne zamestnávaní aj lesní a poľní hájnici (campi
custodes).32
Operatívnosť príjmov a výdajov z majetkov v spoločnom užívaní, ktoré boli zúčtovávané prostredníctvom rodovej pokladne (cassa communis), zabezpečoval rodový pokladník – perceptor (dominus
communium familiae proventuum perceptor). Najstaršie písomnosti z priamej agendy perceptora sa
zachovali od roku 1761. V roku 1793 funkciu zastával Alexej Sentiváni.33 Ešte v polovici 18. storočia sa
z funkcie direktora odčlenila vlastne jeho najstaršia

agenda – zastupovanie rodu v súdnych sporoch.
Túto agendu prevzal právny zástupca, často známy pod zľudoveným označením „ﬁškál“ (Inclytae
Familiae Dominorum Szentiványi fiscalis). Podobne
ako pri lesnom inšpektorovi aj pri obsadzovaní tejto
funkcie bolo dôležité odborné, právnické vzdelanie.
V roku 1755 sa ako právny zástupca rodu spomína Ján Okoličáni ml., neskôr Baltazár (1792–1805)
a Juraj Luby z Beňadikovej (1846).
K zamestnancom zemepanskej správy okrem lesného inšpektora a právneho zástupcu radíme aj
nižšie zložky výkonného aparátu správy rodových
majetkov. Rod spoločne vydržiaval aj vlastnú brachiálnu moc – panských drábov (hajdúchov). Ich
úlohou bolo presadzovať záujmy príslušníkov rodu
voči poddaným a to aj s použitím priameho násilia.
Ďalej vykonávali rozsudky zemepanského súdu, čo
boli najčastejšie fyzické tresty palicovaním, či zbitie
korbáčom. Drábi boli mladí muži. Z roku 1773 poznáme zo zápisu ich vek: Adam Murgoň 25 ročný
a Michal Hučtek, 30 ročný; obaja boli zároveň aj hajdúchmi Liptovskej stolice.34 Najmenej správ máme
o poddaných, ktorí pracovali v službách rodu, nie
jednotlivých šľachticov. Títo bývajú označení ako
„servitores familiae“. V roku 1724 sa v takomto
postavení nachádzal Ján Prepletan – „servitor Szentivaniensium“, neskoršie v rokoch 1781–1831 slúžil
ako „servus dominalis“ Adam Urban (asi * 1767).
Do takejto služby boli vyberaní schopní poddaní.
Zlomok z obsahu ich úloh nachádzame v inštrukcii
z roku 1830, ktorou im bolo nariadené, aby do príchodu zimy skontrolovali všetky budovy, či už panské alebo poddanské, aby zistili, či sú pece a budovy zabezpečené proti vzniku požiaru.

32

tamže, šk. 11, fasc. 1792–1854, zápisnica z 27. 2. 1798, a tiež č. 8 z roku 1798; pozri tiež tamže šk. 10, fasc. lesný inšpektor

33

1805 –1869, a tiež fasc. inštrukcie lesníka 1855 –1869.
Agenda perceptora predstavuje najrozsiahlejšiu skupinu písomností vo fonde Rod Sentiváni, v ktorom sa zachovalo 37 ar-

34

chívnych krabíc materiálu z rokov 1761–1858, (z celkového počtu 50 krabíc, z ktorých pozostáva celý archívny fond, čo je
takmer 74 %).
LŽ-I, F. XXXV, no. 36.
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Podnikanie rodu pri
využívaní a prenájme
regálnych práv

Dejiny v zrkadle dokumentov

K prenájmu regálnych práv pristúpil rod Sentivániovcov v roku 1772. Spočiatku sa prenajímali všetky úžitky spoločne, neskoršie sa prenájom týkal už
konkrétnych „podnikov“. K najvýnosnejším patrilo
právo výčapu a jatky.
Krčma a jatka sa prenajímali spravidla spoločne.
Výčap ponúkal najmä panské pivo, pálenku, borovičku (1674), prípadne rôzne likéry (1734). Dovoz
alkoholických nápojov bol striktne kontrolovaný, až
zakázaný, čím sa odstraňovala nežiadúca konkurencia. Porušovanie bolo trestané fyzickými trestami a zhabaním kontrabandu. Spočiatku mohli nájom získať aj miestni poddaní. Napríklad Vejovci získali nájom kuriálnych pozemkov spolu s výčapom
v rokoch 1774–1777. Avšak predpokladané vysoké
výnosy zvyšovali v licitácii nájomné sumy tak, že nájomcami sa stávali predovšetkým solventní židovskí
obchodníci, najmä z Liptovského Mikuláša. Marek
Beer bol árendátorom v rokoch 1793–1812, neskoršie Izák Feltsch (1826–1829), Jozef Grosz (1835)
a Eliáš Stein (1841–1851).35
Zmienky o pivovare, ktorý stál priamo v dedine pri
ovocnom sade medzi kúriami, pochádzajú z roku
1620. Pravdepodobne už v polovici 17. storočia
bolo vybavenie pivovaru prispôsobené aj k destilácii, pričom na chladenie zariadenia sa používal ľad
skladovaný v ľadovni, o ktorej máme zmienky v rokoch 1653–1692. Začiatkom 60. rokov 18. storočia sa pristúpilo k postaveniu novej výrobne piva
i pálenky, ktorá sa nachádzala pri brehu rieky Váh.
Z roku 1762 sa zachoval inventár zariadenia pivovaru. Novopostavená výrobňa „pod Mädokýšom“
35
36
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bola od roku 1769 v prenájme u Jána Ipolita (Ipold,
asi * 1718), ktorý tu pôsobil aj v roku 1781. Bol
označený ako sladovník (braxator). V roku 1776
tu pracovalo viacero zamestnancov. Varením piva
bol poverený Juraj Šimovček (coadiutor circa cocturam cerevisiae). Pomocný personál tvorili Michal
Sochor, Ján Gavalier a Martin Vejo. V spoločných
pivovarských priestoroch pôsobil aj „pálenčiar“ Janko.36 Najstaršia nájomná zmluva na pivovar a pálenicu (palencyaren), ktorá sa zachovala, pochádza
z 1. 5. 1782. Vtedy spoločný podnik prevzal do prenájmu len jeden z členov rodu, Michal Sentiváni
najml., čím je vlastne táto zmluva odlišná od zmlúv
uzatváraných s tretími osobami. Zmluva obsahovala dvanásť článkov, v ktorých je určená dĺžka nájmu na tri roky. Povinnosťou nájomcu bola aj starostlivosť o cesty, ktoré k podniku viedli. Na svoje
náklady sa mal starať o sudy, kade a ďalšie nádoby, kotle a „rurovnicze“. Pokiaľ by ich oprava presahovala jeden rýnsky zlatý, uskutočnili sa opravy
na náklady spoločnej pokladne. Pokiaľ by pivovar
a pálenica neboli v prevádzke v dôsledku živelných
pohrôm (požiar, povodeň), nájomca árendu neplatil
a opravy sa uskutočnili na náklady rodu. Na druhej
strane sa v rámci protipožiarnej ochrany nájomcovej čeľadi zakazovalo, aby chodievala po povalách
a pivniciach s fakľami a sviečkami. Pivný i páleničný
slad mohol nájomca mlieť v panskom mlyne zadarmo, keďže bol členom rodu. Palivové drevo si však
nemohol ľubovoľne brať zo spoločných lesov. Musel ho kupovať. Podľa zmluvy mal výhradné právo
čapovať vyrobený alkohol vo všetkých hostincoch
na majetkoch Sentivániovcov. Mal právo zhabať cudzí alkohol a porušovateľov nechať palicovať či zbiť
korbáčmi, k čomu mu boli plne k dispozícii rodoví
drábi. Nájom činil 1 400 rýnskych zlatých.37

Rod Sentiváni, šk. 9, fasc. kontrakty; LŽ-I, šk. 778, F. XXXVI, no. 5 (1774).
LŽ-I, šk. 765, F. V, no. 18 (1653); šk. 779, F. XXXVII, no. 1 (1776); šk. 781, F. XXXIX, no. 53 (1781); šk. 834, F. LXX, no. 43
(1762); šk. 1035, F. I, no. 27 (1620); F. II, no. 11 (1659); F. III, no. 5 (1692).
Rod Sentiváni, šk. 9, fasc. kontrakty, 1. 5. 1782.

Prevádzkovanie mlyna patrilo k najstarším regálnym právam. Na začiatku 17. storočia sa zachovali
o mlyne zmienky len v súvislosti so zálohovaním
jeho užívania v rokoch 1606–1607. Tento starý
mlyn môžeme, podľa zlomkovitých údajov z polovice 17. storočia, lokalizovať na rieku Štiavnica
povyše dediny – tzv. „vyšný mlyn“. V roku 1762 sa
spomína už druhý, novopostavený „nižný mlyn“,
ktorý bol neskôr lokalizovaný ako mlyn v Políku. „Nižný“ mlyn mal dva mlynské kamene a
„vyšný“ mal kamene tri. V 30. rokoch 18. storočia
bol mlynárom vo „vyšnom“ mlyne Jakub Perašina
(asi * 1699 † 1740). Po ňom bol mlynárom Martin
Bielený (asi * 1690 † 1740). Potom boli v mlyne Ján
Chruštala (1764–1767) a istý Matúš (1768), u ktorých bol v službe Juraj Bielený (asi * 1730), neskôr
sa v roku 1774 stal mlynárom v Beňadikovej. Pavol
Droppa, mlynársky majster, ktorý mal za manželku
zemianku Annu Benickú (asi * 1788 † 1848), získal
do árendy tento panský mlyn za 205 zlatých ročne.
Jeho nájomná zmluva zahŕňala roky 1820–1823.
Peter Droppa získal na roky 1844–1847 v dražbe
nájom, s výslednou ročnou splátkou 290 zlatých,
ktoré odovzdával v štyroch splátkach. Direktorovi
mal vyplatiť akýsi „provízny“ poplatok desať zlatých. Mlynár bol povinný robotovať dvadsať dní peších ako poddaný rodu Sentivániovcov a obe zmluvy
stanovili výšku poplatku za mletie pre jednotlivých
šľachticov za dvanásť denárov na deň platu pre mlynára a jeho tovarišov. Na roky 1847–1853 prenájom
získal mlynár Michal Pelach za 330 zlatých ročne.
V zmluve bolo zakotvené, že poddaným melie s poplatkom 1/16 v naturáliách, či už miestnym alebo
38
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cezpoľným. Domácim šľachticom bol však povinný mlieť zadarmo a mal povinnosť odchovať ročne jedného brava (kundiša). Mlynármi v „nižnom“
mlyne boli najskôr Juraj Húska (asi * 1728 † 1768)
a Ján Malatinský (asi * 1741 † 1775). V 19. storočí
sa aj tento mlyn dával do prenájmu približne v rovnakých sumách nájmu. Prvým známym nájomcom
bol Martin Kubáň, ktorý mal mlyn najskôr v rokoch
1831–1835. Na čas získal mlyn Ján Urban (zmluvne
na roky 1838–1841), no už v roku 1839 získal nájom
Ignác Friedlander. Ale na roky 1841–1844 získala
nájom mlyna Anna, vdova po spomínanom Martinovi Kubáňovi. Azda ich synovia Ondrej a Samuel
Kubáňovci užívali potom mlyn v rokoch 1847–1853.
Sporadické zmienky o opravách mlynov nevieme
priradiť ku konkrétnym stavbám. V roku 1784 perceptor vyplatil všetky práce vykonané Matejom Ilavským za kompletnú renováciu mlynice a iné opravy
mlyna. V letných mesiacoch roku 1800 sa mali realizovať murárske práce na mlyne a oprava hrádzí
prívodného kanála.38
Vodná píla v Liptovskom Jáne predstavuje v období feudalizmu zaujímavý prvok protopriemyselnej
výroby. Vzhľadom k rozsiahlej banskej činnosti, ktorej sa rod Svätojánskych venoval už v stredoveku,
mohla píla vzniknúť už oveľa skôr, než máme o nej
priame písomné zmienky v roku 1652.39 Peter a Ján
Sentivániovci sa napriek nesúhlasu celého rodu pokúšali v roku 1657 postaviť v našej obci i stupu (mola
tusoria, vulgo stupy).40 Vodná píla bola znovu vybudovaná v roku 1698 na základe dohody medzi starým otcom Juraja ml. a starým otcom Juraja st. Sentivániovcov (1777). Počas posledného stavovského

LŽ-I, šk. 778, F. XXXVI, no. 4; šk. 1026, F. III, no. 4 (1762); šk. 1034, F. VIII, no. 4, 44 (1606–1607); záznam v elenchu Liptovskej stolice k súdnym spisom, F. VII, no. 28 (1649); Rod Sentiváni, šk. 1, i. č. 1 (c. 1655) – „molae que eiusdem possessionis
(L. J.) a parte superiori et inferiori, ad vicinitatem et contiguum, cis et trans aquam Ssciawnica … pratum Kudorovská alias
Kubarovská“; a tiež tamže, šk. 9, fasc. nájomné zmluvy.
Rod Sentiváni, šk. 11, i. č. 26, Kopiár súdnych písomností, s. 127–129; LŽ-I, šk. 1035, F. II, no. 11 (1659).
Originál dokumentu sa nezachoval, poznáme len záznam v elenchu Liptovskej stolice k súdnym písomnostiam – Citationes,
F. VIII, no. 26.
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povstania bola vodná píla (v údolí) opustená. Podľa
vyšetrovania, ktoré sa dialo krátko po roku 1711,
mala štvrtina píly patriť Martinovi Sentivánimu. Zaujímavý je údaj, že v čase mieru bola píla schopná vyrobiť 300 dosiek (asi bez väčšieho prerušenia práce, nutného na údržbu a opravy), pričom sto
dosiek bolo možné predať za osem zlatých. Z roku
1756 sa zachoval údaj o spracovaní 1200 dosák len
v jarných mesiacoch. Ako piliar (serator) sa v roku
1761 spomína Matej Mlinarčík, ktorý bol zamestnancom Melichara Sentivániho. Ďalšiu prestavbu
píly v roku 1768 realizovali Michal a Anton Sentivániovci, pričom je zrejmé z výpovedí svedkov, že
Michal do stavby investoval viac prostriedkov i času
ako Anton. Do stavby sa potom zapojil aj Gabriel
Sentiváni st., ktorý získal štvrtinový podiel na píle
v roku 1765. V tom čase bola táto píla, ktorá stála
vyše dediny, nazývaná ako „spoločná píla“ v správe rodu (serra aquatica communis), no bola v zanedbanom stave. Opravy píly za zúčastnili v roku 1768
tesár Pavko Sopko (asi * 1719) a želiar Adam Sopko
(asi * 1754). Gabriel Sentiváni st., podľa výpovede
41
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týchto poddaných, vtedy opravil len svoju štvrtinu
na vlastný náklad (svojim kelčikom) a celý svoj diel
dal nanovo pokryť. Tesár Pavko Sopko tu po oprave
zostal ešte pracovať a tri roky na píle „pílil kláty“. 41
Dobrý prehľad o umiestnení vodnej píly nachádzame v projekte regulácie Váhu medzi Svätým Jánom a Podturňou z roku 1802. Násypy v „dolnom“
oblúku mali odstaviť toto rameno rieky a všetku
vodnú energiu sústrediť k píle. Vpravo je zakreslený
pivovar (braxa), kde bola i pálenica. Vodná píla je
označená červeným písmenom (A), dom piliara (B).
Na mape vidíme i ďalšie budovy patriace k píle. Písmeno (E) označuje kanál privádzajúci vodu k píle.
Plte sa mali podľa projektu plaviť vedľajším kanálom
(F). Písmenom (O) sú označené rozsiahle priestory,
v ktorých sa skladovalo drevo. Mapu v roku 1802
vypracoval stoličný geometer Jozef Hracký, ktorý
v legende uviedol, že pílu vybudoval na mieste Pod
Vislavci Ondrej Zvada z Ružomberka.42 Pravdepodobne na tomto projekte je zachytená nová, „Nižná
svätojánska píla“, ktorej inventár v roku 1839 vypracoval lesný inšpektor Tomáš Ondruš. Inventár je

LŽ-I, šk. 773, F. XXVI, no. 10; tamže, šk. 776, F. XXXII, no. 2 (1768), tamže, šk. 778, F. XXXVI, no. 4 (1774); a tiež šk. 779,
F. XXXVII, no. 51 (1777); Rod Sentiváni, šk. 2, fasc. 1658–1859, s.d. „1711“.
LŽ-I, šk. 219, 1802, 15.–17. 11., 9.–10. 12., č. 46.

natoľko podrobný, že zachytil dokonca aj počet ohniviek na jednotlivých reťaziach. Medzi jednotlivými
položkami zaujmú názvy manipulačných vozíkov.
Kmene sa pohybovali na „pílnych vozoch“, na ktorých boli dopravované k rezaciemu zariadeniu, nazývanému i „gáter“. „Pílne, šrotárske, i švábsky“ voz
boli vyrobené zo smrekového dreva. Sklad dreva
(magazín) bol práve zrenovovaný, krytý a opravený novými doskami. Nové a riadne vyčistené boli aj
nové prívodné smrekové žľaby. Inventár zaznamenal i veľký lampáš, ktorý slúžil na nočné svietenie.
Súčasťou píly boli aj maštale pre ťažné zvieratá.Píla
sa v tom čase už dávala do prenájmu.43
Ťažba a spracovanie dreva patria na severnom
Slovensku k tradičným odvetviam. V urbárskych
„deviatich bodoch“ z roku 1770 predstavitelia obce
uviedli, že v rámci svojich poddanských povinností
Michal Medľa mal v panskom lese vyrúbať sto stromov, priblížiť na hromady k ceste a pomáhať pri
ich spracovávaní aj v čase ich prevozu na pílu. Jeho
pracovný záväzok mal trvať až do okamihu, kým
z kmeňov nebudú narezané dosky. Napriek možnostiam spracovávať drevo priamo v Liptovskom
Jáne, odbyt v blízkom okolí nemohol byť dostatočný, pretože vlastne všetky okolité lokality mali dreva
relatívny prebytok, preto sa museli odbytištia hľadať
v južnejších oblastiach krajiny. Drevo sa teda zbíjalo
do pltí a ako relatívne lacná surovina sa prepravovalo na Dolnú zem. Splavovanie dreva sa riadilo istými
pravidlami. Bolo napríklad zakázané hnať len voľne
narúbané kmene, čo spôsobovalo poškodenia brehov, mostov, ale aj vodných mlynov či píl (1786).
Zo sporu nájomcov krčiem v roku 1833 vyplýva,
že pltníkom pracujúcim v prístavisku pltí tolerovali
konzumáciu alkoholických nápojov. Právo splavovať
drevo z rodových majetkov sa postupne tiež stalo
43
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predmetom prenájmu. Na roky 1845 – 1848 získali výsadné postavenie Samuel Kolb a Jakub Stern.
Ťažbu dreva mohli na základe dohody realizovať aj
obyvatelia z Liptovského Jána. Z roku 1849 sa zachovala zmluva, ktorou sa Ján a Michal Holý, a tiež
Michal Medľa so spoločníkmi (s kamarátmi) dohodli na výrube a prvotnom spracovaní dreva (šlóga)
v panskej hore nazývanej „Salášek“.44
Pravdepodobne v spoločnom úžitku boli aj rybníky, o ktorých máme len niekoľko kusých správ. Priamu zmienku nachádzame len v roku 1744. V roku
1763 bol v priestore „píly vyše dediny“ určený istý
pozemok ako miesto „pod pustým rybníkom“. Podobne sa neskoršie (1800) spomína viacero rybníkov, ktoré ležali v smere tzv. Páterovej ulice a „vyšnej cesty“ vedúcej popod Sečno (v orig. Setšno)
do Závažnej Poruby.45
Určitou zvláštnosťou, ktorú v Liptovskom Jáne nachádzame, boli panskí remeselníci, ktorých si šľachtici v deľbách medzi sebou nerozdelili, ale po dohode zostávali v spoločnom úžitku celého rodu.
Robotné povinnosti odpracovávali najmä svojim remeslom. V roku 1620 bol spoločným kováčom Tomáš Kováč (aj 1644) a krajčírom Ján Slamka. Ján
Slamka sa spomína medzi spoločnými remeselníkmi
aj v roku 1651, kde však ani ostatní (František Jurové, Holý a Matej Macko) nemajú uvedené konkrétne zamestnania.
Kováč Holý býval v roku 1659 na Ježnovskej
usadlosti. Ján Durný bol v kováčskej službe spomenutý v roku 1770. Avšak už o rok neskôr boli
v dedine až štyria kováči, pričom každý bol v službe u iného šľachtica (Juraj Melna, Pavol Holý, Jozef
a Ján Zollerovci). Ostatná zmienka o kováčoch pochádza z roku 1782, kedy si od panstva kúpili uhlie, potrebné pre svoje remeslo Krištof Zoller, Matej

Rod Sentiváni, šk. 9, fasc. kontrakty, 5. 11. 1839.
LŽ-I, šk. 662, č. 42 (1770); šk. 751, LIII, no. 38 (1786); šk. 774, F. XXVIII, no. 41 (1761); Rod Sentiváni, šk. 11, fasc.
1792–1854 – zemepanský súd, zápisnica z 13. 2. 1833, č. 24; tamže, šk. 9, nájomné zmluvy (1845, 1849).
LŽ-I, šk. 745, XXXI, no. 37 (1744); šk. 834, F. LXX, no. 1 (1763); Rod Sentiváni, šk. 5, fasc. 1787–1864, inštrukcia z 22. 3. 1800.
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Melan, Ján Zoller a Pavol Holý. Drevené uhlie sa vyrábalo na mieste „za Jelovým pod Hrádkom“. Tretím potrebným remeslom bolo debnárstvo. Tomu
sa v panských službách venovali Ján Tomľa a Michal
Sokol (1770), neskôr istý Laurinc (1835).46
Podľa zachovaných dokumentov sa zdá, že
na rozdiel od predošlých hospodárskych aktivít,
ktorým sa rod Sentivániovcov venoval spoločne,
budovanie majerov a salašov, teda chov hospodárskych zvierat a oviec sa realizoval v réžii jednotlivých členov rodu. Svedčí o tom aj deľba salašov
(gaza tugurialis), uskutočnená v roku 1631. Pastieri,
ktorí veľkú časť roka prežili so stádami v prírode, sa
často zúčastňovali i na poľovačkách, ako pomocníci. Okrem dohľadu nad zverenými zvieratami sa venovali i spracovaniu koží. V roku 1653 nachádzame
zmienku o tom, že ovčiar Pavko Krivý bol zároveň
kušnierom (kožušníkom). V roku 1710 sa spomína
vybudovanie salaša v údolí nazývanom Buková. Iný
salaš nechal po roku 1735 v Škopovom postaviť Juraj Sentiváni (v tom čase direktor). Mali v ňom základňu Juraj Blahút (*1671) a Matej Maťko (*1664),
ktorí podľa svojej výpovede z roku 1747 pásavali panské ovce po grúňoch až smerom k Banskej
Štiavnici.47
Rovnako budovanie majerov, zameraných najmä
na živočíšnu výrobu bolo v réžii jednotlivcov. Zemania samozrejme chov neuskutočňovali osobne, ale
zamestnávali poddaných za plat, vyplácaný najmä
v naturáliách. Zmienky o majerníkoch (allodiator,
allodiatrix) sú pomerne časté. V tomto zamestnaní v minulosti pôsobili Juraj Majer (1648), Martin
Kunec (1714), Martin Topoščák (1716–1724), Matúš
Jonas (1746–1752), Ján Krcho (1753–1760), Matúš
Miriak a Juraj Cupra (1761), Ján Liška (1701–1766),
Vavrinec Krivánek (1768), Ondrej Múdry a Adam
Šmida (1777), Mária Dovalovcová (1715–1787),
46
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Juraj Tanek (1731–1790), Michal a Mária Krevovci
(1799) a Zuzana Zubíková (1783–1813). Chov hovädzieho dobytka bol rozptýlený, fakticky každý, kto
mal k tomu čo i len minimálne podmienky, pokúšal
sa odchovať aspoň jeden kus zvieraťa, pričom dochádzalo k premnožovaniu a kvôli nedostatku pasienkov musel byť chov regulovaný, ako je to doložené v inštrukcii z 22. marca z roku 1830. V rokoch
1763–1772 sa spomína chov koní, ktorému sa venoval Michal Sentiváni. Pri Kušnierovskej záhrade
(štepník) mal vybudovanú ohradu, v ktorej zimovával kone, kým nebolo možné vyviesť ich do extravilánu dediny.48

Zamestnanci v hospodárskej
správe jednotlivých šľachticov
Aj jednotliví členovia rodu mali vlastných správcov, ktorí vykonávali dohľad a niekedy i priamo riadili hospodárenie na príslušnom majetkovom dieli a určovali aj konkrétnu dennú pracovnú činnosť
poddaných (robotu). Zadefinovanie jednotlivých
funkcií nie je vždy jednoduché, pretože v písomnostiach nachádzame kuchára, ktorý musel rúbať
vedno s poddanými drevo, a iného kuchára, ktorý bol zároveň hlavným hospodárom. Záležalo teda
v mnohom i na priamych osobných vzťahoch a najmä povahových vlastnostiach a schopnostiach jednotlivých šľachticov, ako pristupovali k správe svojho majetku a dokázali rozpoznať a využívať schopnosti svojich správnych zamestnancov a podľa toho
im prideľovali robotu.
Spravidla najdôležitejším bol hlavný správca
šľachtického dvora, v zmysle hospodárskej jednotky (obytné a hospodárske budovy, poľnosti (polia), lúky a pasienky), ktorého nazývame „dvorský“

LŽ-I, šk. 1035, F. I, no. 26 (1620); F. II, no. 6 (1651); no. 11 (1659); Rod Sentiváni, šk. 14 (4. 5. 1782).
Rod Sentiváni, šk. 1, i. č. 1, (1631); LŽ-I, šk. 742, F. XXII, no. 5; šk. 765, F. V, no. 18 (1653); šk. 770, F. XIX, no. 42 (1747).
LŽ-I, šk. 748, F. XLIII, no. 13 (1772); šk. 774, F. XXIX, no. 45 (1763); Rod Sentiváni, šk. 5, fasc. 1787–1864 (1800).

(œconomus aulae, urednik, villicus, span, gazda).
Spravidla to bol poddaný, ktorého si zeman sám
vybral na základe jeho schopností. V rokoch
1647 – 1652 bol hlavným správcom Petra Sentivániho Gašpar Drobný. Vdove po Volfgangovi Sentivánim slúžil Pavol Vitáliš (1743) alebo u Jána Sentivániho syn Jána Cupru (1789). Ján Živera bol najskôr
v roku 1772 kuchárom a neskôr postúpil až na funkciu dvorského u Ladislava Sentivániho v roku 1777.
Ondriš Kropka bol zároveň kuchárom i hlavným
gazdom (1777). U Pavla st. Sentivániho boli v roku
1795 v službe naraz dvaja blízki príbuzní. Ondrej
Rezník (asi * 1745) bol dvorským a Pavol Rezník (asi
* 1756) kuchárom. Gabriel Sentiváni mal v rokoch
1765–1771 okrem dvorského zriadenú aj funkciu
jeho zástupcu. Ján Kašák bol označený ako zástupca špána (vice span – pozor nie podžupan, jeho otec
Martin Kašák zároveň slúžil ako kočiš. U rôznych
miestnych šľachticov nachádzame vo funkcii kočišov (agazo, auriga) Juraja Brnu (1739), Jána Cholvada (1746), Jána Balča a Juraja Ježného (1773), Jána
Oravca (1777), Jána Kluku (1792), Michala Chyškáňa (1795) a Jozefa Čániho (1849). Mali na starosti
nielen vozenie svojho „pána“, ale všetky činnosti
súvisiace s používaním záprahu – rôzne furmanky,
zvážanie dreva, úrody, starostlivosť o ťažné zvieratá
a vozy. Už spomínaných kuchárov si nechali šľachtici priamo vyučiť. Bývali to spravidla mladí chlapci, napr. v roku 1730 sa v tejto súvislosti spomína
Ján Komžil, syn Juraja Komžila, ktorý však po vyučení sa za kuchára od Ladislava Sentivániho utiekol. U rôznych zemanov ako kuchári slúžili Ondrej
Kumaj (1763), Ján Salaki (1768), Juraj Fazic (1773),
Ondrej Kôpka (1799) a Juraj Capko (1812). Dievčatá a ženy, ktoré boli v osobnej službe u šľachtičien,
figurujú v písomnostiach len ako slúžky (dievka služebná). Podľa zvyklostí mužskí členovia rodu zamestnávali zase mužov, napr. v roku 1743 bol sluhom, vo funkcii „komorníka“ u Mikuláša Sentivániho Peter Chovanec (*1701). V akejsi osobnej službe
u mladých šľachticov, ktorí spravidla navštevovali

rôzne štúdiá v iných mestách, bývali tzv. mládenci
(ephebus), ktorí plnili funkciu pobočníkov a pomáhali mladým šľachticom pri zaobstarávaní ubytovania, stravy, ošatenia. Prípadne dohliadali na ich
bezpečnosť pri rôznych zábavkách a kratochvíľach.
V roku 1773 bol v takomto postavení Štefan Horvát
u Jána Baána a Martin Csendes (Čendeš) u Ondreja
Borlóa. Ojedinelé nepriame zmienky z polovice 17.
storočia máme o obilníkovi (frumentarius) a kľúčiarovi (claviger), no zdá sa, že rozsah ich povinností
zväčša stačil pokrývať dvorský, a tak sa u Sentivániovcov tieto funkcie samostatne nerozvinuli.

Obecná samospráva
V období feudalizmu bola každá dedina chápaná
ako majetok – possessio, nie ako samosprávna jednotka – obec (communitas). Liptovský Ján bol šľachtickým majetkom, v ktorom rod vlastníkov nielen
priamo sídlil, ale postupne sa sem sústredili aj riadiace centrá správy všetkých majetkov rodu Sentiváni. Výskum obecnej samosprávy kuriálnych dedín
býva naproti poddanským obciam zložitejší najmä

Podpisy a pečate direktora a preceptora na jednom
dokumente (ŠA Bytča, Rod Sentiváni)
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šľachtickej vrstvy, ktorí priamo (osobne) vplývali „v dobrom či zlom“ na život v dedine, teda
na svojom majetku, potláčala rozvíjanie obecnej
samosprávy.

Obec

Žiadosť obce, podanie vo veci platov pri
stavbe Kasína (ŠA Bytča, Liptovská župa I.)
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pre nižší počet zachovaných údajov v archívnych
dokumentoch. K ostatným dedinám, ktoré patrili
Sentivániovcom, sa zachovali aj zo starších období
dokumenty z priamej produkcie týchto obcí, pretože pre vzdialenosť (napr. Važec, Štrba) bol písomný
styk nevyhnutný. Naproti tomu početná šľachtická vrstva, ktorá sídlila v Liptovskom Jáne, vydávala pokyny predstaviteľom obce priamo, často len
ústne. Kontakty „zemepanskej vrchnosti“ – zemana
a jeho poddaných boli veľmi osobné. Poddaní boli
nútení vo svojom správaní kopírovať aj vzťahy medzi svojimi „pánmi“, ktorí im nezriedka nariaďovali
proti svojim susedom vykonať skutky, ktoré sa priečili ich svedomiu – zajímanie dobytka, náradia, asistovanie pri prepadoch poddanských usadlostí patriacej „konkurenčnému“ šľachticovi, či vyháňanie
susedov z ich obydlí. Početnosť príslušníkov
49
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Pojmom obec označujeme všetkých dospelých
obyvateľov dediny. V Liptovskom Jáne do obce
samozrejme nepatrili šľachtici ani nimi menovaní
predstavitelia hospodárskej správy ich majetkov.
Celá obec bola predstaviteľkou samosprávy v dedine, ktorá si zo svojho stredu volila richtára a prísažných. Najstaršia zachovaná zmienka o obci, v zmysle obecnej samosprávnej jednotky, pochádza až
z roku 1786 „Obec Swatoganska“. Latinský zápis
„Communitas possessionis Szent Ivány“ poznáme
z roku 1833. Z mála zachovaných podaní obce vyplýva, že sa angažovala najmä v urbárskych sporoch voči zemanom, prípadne vo veci zvýšenia platov tých členov obce, ktorí pracovali na niektorých
verejných stavbách v okolí (stavba Kasína).49
Obec si zo svojho stredu volila richtára a prísažných, ktorí predstavovali obecnú radu – výkonný orgán samosprávy obce. Pri zvlášť významných
udalostiach obec vysielala zo svojho stredu popri
členoch rady aj svojich najskúsenejších spoluobyvateľov – tzv. starší z obce. Títo boli vysielaní vždy
ku konkrétnemu právnemu aktu, aby poskytovali
pomoc i svedectvo voleným predstaviteľom obce,
pretože nebolo možné, aby sa konania zúčastňovali vždy všetci obyvatelia obce. V roku 1770, v čase
tereziánskej urbárskej regulácie, obec delegovala
k spolupráci s predstaviteľmi stolice okrem richtára
a prísažných aj starších z obce (senioribus loci huius
incolis) Jána Krajčušku, Martina Ježného, Michala
Medľu, Martina Rišu a Adama Jonasa.50

LŽ-I, šk. 150, gk 15.–22. 5. 1786, č. 801; Rod SI, šk. 7, fasc. 1645–1867, sťažnosti poddaných; tamže, šk. 11, zem. súd,
13. 2. 1833.
LŽ-I, šk. 662, 1771, č. 42.

Obecná rada a richtár
Keďže Sentivániovci užívali svoje majetky spoločne, nechávali v každej svojej dedine zvoliť z navrhnutých kandidátov vždy len jedného richtára. Obecný richtár vykonával svoju funkciu jeden rok. Spravidla sa toto obdobie nezhodovalo s kalendárnym,
ale s hospodárskym rokom, ktorý začínal po skončení všetkých poľných prác 1. novembra. Poddaní
vnímali túto funkciu ako bremeno a snažili sa túto
povinnosť pretrpieť. V našej obci musel byť výkon
tohto úradu ešte zložitejší, pretože richtár bol pod
neustálym tlakom zo strany početných správcov
a faktický výkon jeho funkcie sa obmedzoval len
na hospodársku agendu – výber daní, a ďalej na dohľad nad výkonom robotných povinností. Jeho súdne právomoci boli minimálne a viacmenej ignorované početnou vrstvou tu bývajúcich šľachticov a ich
úradníkov (správcov).
Najstaršia zmienka o obecnom richtárovi pochádza pravdepodobne z 5. apríla 1559, kedy sa popri
obyvateľoch z Liptovského Jána spomína ako richtár Šimon Miko a prísažný Pavol Vančo (nie je však
priamo uvedené, že boli z Liptovského Jána).51 Potom takmer celé storočie nemáme žiadnu zmienku o richtárovi. Až 6. januára 1652 sa spomína,
že v dome nemenovaného obecného richtára (in
domo ordinarii iudicis praefatae possessionis Szentivany) sa konal súd s istým zlodejom. Podobne
sa súdne konanie 22. novembra 1652 uskutočnilo
v dome (richtára) Jána Slamku.52
Výkon funkcie richtára považovali poddaní za veľkú záťaž. Zemepanská vrchnosť sa snažila poddaných motivovať rôznymi úľavami, aby boli ochotní úrad richtára vykonávať. Zaujímavý doklad zatraktívnenia funkcie richtára nachádzame v deľbe
51
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majetkov medzi Sentivániovcami z roku 1659. Tu
je v článku šesť ustanovené, že pokiaľ by sa želiar
Havol, ktorý pripadol Valentínovi Sentivánimu, stal
obecným richtárom, všetky odpustené dane, dávky,
odvody a robotné povinnosti by sa Valentínovi Sentivánimu nahradili zo spoločnej, rodovej pokladne.
Podobne, ak by sa richtárom stal poddaný niektorého z ostatných Sentivániovcov, všetky straty, ktoré by z odpustenia poddanských odvodov richtára
vznikli, uhradili by sa príslušnému zemanovi zo spoločnej pokladne.53
Z vyšetrovania zemepanského súdu poznáme prípad, kedy v roku 1717 došlo v richtárovom dome
k streľbe a usmrteniu a zraneniu prítomných osôb.
V nedeľu 10. 10. 1717 prišiel do Liptovského Jána
stoličný hajdúch Šimko Trtáš, ktorý bol vyslaný vykonať exekúciu nedoplatkov daní a odvodov do stoličnej pokladne (do kassy widyečkeg). Už pri príchode do domu richtára Pauka Medľu (asi * 1658)
mu predviedol, že mal svoju pušku (splenta, ﬂinta)

Spoločná rodová pečať z roku 1836
(ŠA Bytča, Rod Sentiváni)

LŽ-I, šk. 764, Inq., Fasc. II, no. 28.
Rod Svätojánsky, šk. 11, Fasc. Kriminálne písomnosti 1652–1792.
LŽ-I, šk. 1035, Divisionalia, Fasc. II, no. 11; (za upresňujúcu diskusiu k interpretáci tohto zložito koncipovaného dokumentu
ďakujem kolegyni Mgr. Michaele Kerešovej).
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nabitú „gulkami, krškami“. Potom spoločne chodili
po dedine a vyberali peniaze od dedinčanov. Ján
Slamka (asi * 1653) spomenul, že keď k nemu prišli „peníze pýtat, … valaškou po chriptie (svedka
hajdúch) dobil tak, že i porisko na (svedkovi) polamal, (nadávajúc): paromova strela vašej materi,
počkajte, nevyndem zo Svatého Jána dotel, dokut koho, toho nezabijem!“ Po návrate sa richtár
usadil k svojej čeľadi, ktorá jedla v sieni, a hajdúch
si od richtárovej manželky pýtal jesť. Mária Urbanoviech, richtárova manželka, (asi * 1658) vypovedala, že exekútorovi „hnetky málo kapusty zohrala
a zohravše tuže kapustu na ohništi (v) pitvore i pojedol.“ Musel teda vidieť i počuť, že v pitvore sú ľudia. „Zatím tuže kapustu potrovil, vezel dnu do chyže a za stvol sebe sadnul a zavolal, aby jemu piva
dali.“ Ďalší svedok Ondrej Ďurný na vlastné oči videl, ako stoličný hajdúch „ﬂintu, kričíce na richtára
daj piva, daj piva! do dverí strelil“. Výstrel na mieste usmrtil Jána Cibuláka (asi * 1677 † 11. 10. 1717)
nazývaného Debnároviech, ktorý slúžil na richtárovej usadlosti (famulus). Richtárka bola postrelená
do ruky a mladej slúžke „po nechcet z palca odstrelil“. Stoličný hajdúch Šimon Trtáš bol uznaný
vinným. Súd rozhodol, že streľba nebola úmyselná. Na druhej strane musel ako trest zniesť dvesto
rán palicou v Jáne (11. 2. 1717); na nasledujúci deň
v utorok mal byť prevezený na trhy do Mikuláša,
kde mal verejne na výstrahu dostať ďalších sto palíc a na ďalší utorok posledných sto palíc. Celý čas
strávil v okovách a nebol popravený, len na záruku
dvoch obyvateľov z Palúdzky a Svätého Kríža.54
V súvislosti s urbárskou reguláciou a zjednocovaním poddanských povinností, pristúpilo sa aj
k úpravám výkonu funkcie obecného richtára. Zmeny vychádzali z legislatívnych návrhov z roku 1767
54
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a spolu s urbárom sa postupne uvádzali do praxe
v rokoch 1770–1771. Tereziánsky urbár sa venuje samospráve a najmä richtárovi v deviatej kapitole. Na úrad richtára mala zemepanská vrchnosť
navrhnúť troch kandidátov. Jedného z nich si potom obec v prítomnosti zemepanského úradníka
slobodne zvolila. Panstvo však mohlo richtára odvolať v prípade, že by sa dopúšťal „zlých skutkov“.
Úrad richtára nezahŕňal žiadnu trestnoprávnu imunitu. Odvolaného richtára nahradil nový, zvolený
spomenutým spôsobom. Urbár zakazoval, aby mal
richtár za výkon svojej funkcie daňové úľavy. Bol
zodpovedný za výber všetkých daní, ktoré sa týkali obce. Neskôr bolo postavenie richtára upravené
ešte v zákonnom článku č. 9 z roku 1836. Po revolúcii 1848–1849 bola richtárom odňatá súdna právomoc, ktorá potom patrila už len výlučne do kompetencie štátnych súdov.

Prísažní a notár
Podľa spomínanej tereziánskej úpravy mohla
obec sama voliť a odvolávať notára a prísažných
(boženíkov) „bez gruntowneho pana wedomy“. Zatiaľ čo v starších dokumentoch sa zachovala zmienka len o jedinom obecnom notárovi v Liptovskom
Jáne55 Jánovi Maťkovi, ktorý bol neskôr v roku 1842
richtárom, o prísažných sa zmieňuje už dokument
z roku 1559, kedy ako svedok popri richtárovi vystupoval pri deľbe majetkov medzi Sentivániovcami
prísažný Pavol Vančo.56 Obec ako svojho zamestnanca vydržiavala pre spoločné pasenie dobytka
obecného pastiera (pastor loci, bubulcus possessionis). V roku 1756 ním bol Martin Dovalovec (* 1711)
a neskôr Ondrej Janových (asi * 1721 † 18. 4.
1777).57

Rod Svätojánsky, šk. 11, kriminálne písomnosti, zápisnica z 10. 2. 1718.
Rod Svätojánsky, šk. 7, sťažnosti poddaných 1645–1867; LŽ-I, šk. 414, gk 12. a 19. 9. 1842, č. 1059.
LŽ-I, šk. 764, F. II, no. 28.
Tamže, šk. 773, F. XXVI, no. 2.

Richtári
1559 Šimon Miko
1652 Ján Slamka
1659 Havol (?)
1717 Pauko Medľa
1720 Martin Zajac58
1770 Ján Durný
1794 Martin Melna59
1795 Juraj Jonas
pred 1842 Michal Medľa
1842 Ján Maťko
1855 Ján Ježný
1857–1865 Ján Kompiš

Prísažní (boženíci)
1559 Pavol Vančo
1795 Juraj Medľa
1857 Michal Medľa a Ján Jonas

Notár
pred 1842 Ján Maťko

Zmienky o poddaných
v Liptovskom Jáne
v 16. a 17. storočí
Väčšina správ o nešľachtickom obyvateľstve kuriálnych dedín pochádza z dokumentov, týkajúcich
sa rôznych majetkovoprávnych sporov, ktoré vzájomne proti sebe viedli jednotlivé rody, prípadne
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šľachtici. Takto už z roku 1502 poznáme mená štyroch poddaných z Liptovského Jána: Peter Havol,
Juraj Ježný, Tomáš Dobák a Jakub Chelan, ktorí sa
dostali do zálohu Krištofovi Varkóčovi, kapitánovi
hradu a mesta Kežmarok.60 V polovici 16. storočia
jestvovali majetkové spory medzi Benediktom Sentivánim a Šimonom Smrečianskym, ktoré sa týkali
podielov vo viacerých dedinách. Prvá fáza konﬂiktu sa zavŕšila v roku 1541, kedy Benedikt Sentiváni násilne zaujal tieto sporné majetky, čo sa v Liptovskom Jáne týkalo poddanskej usadlosti, v ktorej býval Vavrinec Zámostný. Ten vo svojej výpovedi
v roku 1545 potvrdil, že Benediktovi odovzdával
všetky bežné odvody naturálií a peňažného cenzu.
Ďalej príležitostne ako dar dostával zemepán akési
koláče (tortas). Spor o túto usadlosť v Liptovskom
Jáne trval ešte v roku 1566.61 Podobne sa v rôznych
malých sporoch o užívanie častí chotára stretávame
s ďalšími menami poddaných z Liptovského Jána:
Imrich, poddaný Michala Bána (1570–1573) alebo
Benedikt (Beňuš) Ježný (1577).62
Poddaní sa spolu s majetkami, presnejšie poddanskými usadlosťami, ku ktorým boli v jednotlivých obdobiach viac či menej priamo pripútaní,
stávali predmetom majetkovoprávnych transakcií,
najčastejšie zálohovania alebo výmeny. Prakticky
sa v ich živote nemuselo zmeniť nič, okrem zemepanskej vrchnosti. Takto v roku 1581 Martin Baán
založil Pankrácovi Pongrácovi poddanskú usadlosť
v našej obci, v ktorej býval a na ktorej hospodáril
Štefan Jambrich. O rok neskôr sa predmetom zámeny majetkov medzi Stanislavom Baánom a Petrom
Sentivánim stala usadlosť Marka Drobného. V roku
1603 bol za 25 zlatých zase odovzdaný do zálohu

zomrel 1. 11. 1720.
asi * 1724.
Rod Svätojánsky, šk. 1, i. č. 1, 1502 z tejto nezákonnej inskripcie Tomáša Nádaždyho sa zachoval len regest.
LŽ-I, šk. 764, F. I, no. 46; Tamže, šk. 1029, F. I, no. 22, a tiež F. II, no. 10; Uvádza sa aj, že toto zaujatie sa uskutočnilo po úmrtí
Benedikta Smrečanského, až okolo Vianoc roku 1542.
Tamže, šk. 1029, F. III, no. 36 a 44.
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„Anno 1606 Aprilis 10. die.
Pan Gasspar mlaczj Swatojansky pany Auczbete Segney zaklada hudieho czloweka sweho v Swate[ho] Jana, Ssewcza, ktereho ma w tom dome, kde
Mjczerka messkala, a tak i tohoze Ssewcza a ten dom
gistj se wsseczkymj vzjtky y polj y zahradamj, to ma
gey mylost vzjwatj; a sumj mu dawa na toho sameho czloweka Ssweza ﬂ. 20; a wjmenytj sa, kdjkolwek
bude muoczj prjstatj, ale preza ma oznamjtj gednjm
mesyzom paney, gej mjlostj swrchu menowaney.
A druheho, huss v Swateho Jana, zaklada Rutka Matussa w sume ﬂ. 15, a to kedj ktorjeho bude muozj
wjmenjtj panj gej mjlost pustj a penjze wyzwenne.
A penjze prede mnow dala.
Coram me Michaelem Detrich m. p.“63
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želiar Jakub Melno.64 Zachované záložné listiny sú
najčastejšie v latinskom jazyku. Z tohto obdobia poznáme, v súvislosti s dejinami Liptovského Jána, len
jednu inskripciu v slovenčine, vydanú 10. 4. 1606.
Gašpar Sentiváni ml. ňou založil dvoch poddaných
Alžbete Ségneiovej za 35 zlatých.
V predchádzajúcich prípadoch obligácie neuvádzali dôvody, pre ktoré sa jednotliví šľachtici rozhodli zálohovať svoje majetky pre získanie hotovosti. Najčastejšie boli takto získané peniaze použité
na tzv. bežnú dennú spotrebu. Želiarsku usadlosť,
na ktorej hospodáril Gašpar Poliak, spolu s ďalšími
majetkami Hieronymus (Jeremiáš) Sentiváni založil
za 293 zlatých po vypuknutí Bočkajovho povstania
preto, aby si mohol zadovážiť výstroj a výzbroj potrebnú pre jeho účasť vo vojenskom ťažení. Bohužiaľ z tohto dokumentu sa nedozvedáme, na ktorej
strane sa bojov „najčastejšie“ zúčastňoval.65
S poddanými sa môžme ďalej stretnúť pri deľbách rodových majetkov. Počas deľby, ktorá sa
63
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uskutočnila v Liptovskom Jáne 1. 8. 1620, pripadli
Pavlovi Sentivánimu želiari Jurko Urbanových, Jančo Mackových a Petro Podsadený, Františkovi Sentivánimu poddaní Durný, Beňo, Stojko a Šveda; a nakoniec Melicherovi Sentivánimu Ondrej Zámostný,
Peter Zámostný a Vykonal. Všetci títo poddaní boli
želiari, čo znamenalo, že mali len dom s malým pozemkom v intraviláne. Svojim spôsobom majetková
držba tohto typu ani nepripúšťala existenciu sedliakov (disponujúcich s veľkými poddanskými usadlosťami), ale len želiarov a podželiarov, pretože podiely
niektorých členov zemianskych rodín boli rovnaké
i menšie ako rozsahy majetkov užívaných poddanými v poddanských dedinách. Želiari bývajú v Liptove
označovaní aj ako „komorníci“. Počas tejto deľby
sa ďalej Sentivániovci dohodli, že panský krajčír Ján
Slamka a panský kováč Tomáš Kováč zostanú nerozdelení v ich spoločnom úžitku.66 Pri deľbe poddanských usadlostí v roku 1675 sa uvádza, že poddaní boli rozdelení medzi jednotlivých šľachticov
na základe žrebovania (vedle luosu).67
Poddanská usadlosť, obytný dom, hospodárske
stavby, maštale, pozemky v intraviláne boli majetkom zemepána. Poddaní mali právo tento majetok
užívať. Nemohli ním disponovať ako majitelia, avšak
mohli scudzovať - predať užívacie právo inému poddanému so súhlasom zemepána. Trochu inak bolo
vnímané dispozičné právo pri zúrodňovaní novej
pôdy vytváraním kopaníc. Kopanice mohli vzniknúť
síce len so súhlasom alebo aj na podnet zemepána,
no poddaný, ktorý ju vytvoril mohol ňou voľne disponovať. Z roku 1648 poznáme spor o užívanie viacerých pozemkov, medzi nimi i kopanice, ktorú dávnejšie „vykopal“ Ján Zajac a potom ju užíval aj jeho
syn. Kopanica sa nachádzala „naproti Hrnčiarovým

Tamže, šk. 1034, F. VIII, no. 8.
LŽ-I, šk. 1033, F. VI, no. 9; tamže, F. VII, no. 30; tamže, šk. 1039, F. I, no. 5.
Tamže, šk. 834, F. LXX, no. 43 (príloha sub. no. 58, 1627).
Tamže, šk. 1035, F. I, no. 20.
Tamže, F. II, no. 20.

a šabľami, s ďalšími komplicmi, v noci prepadli Ježnovskú usadlosť. Tu surovo bili všetkých, ktorí sa
v tom čase v dome nachádzali a Martina Hegedüša,
zraniac ho mečom na hlave, zabili.69

Maľba znázorňujúca boj kurucov a labancov

pozemkom vedľa Števkovej záhrady“ neďaleko lúky
nazývanej „Trávnik u včely”.68
Od polovice 17. storočia nachádzame v dokumentoch už aj konkrétne udalosti zo života niektorých poddaných. Bizarný prejav zlo vôle sa viaže
k roku 1647, kedy Gašpar Drobný, dvorský Petra Sentivániho, sa snažil vyriešiť domnelé krádeže
dreva z panského lesa najskôr zhabaním sekery Jurajovi Krajčuškovi. Neskôr hnaný podozrením voči
ďalším poddaným – Jánovi Slamkovi a Petrovi Makoviech, nechal ich ohrady, zostavené zo žrdia – palíc (sepimentum ex palliculis confectum, vulgo natiniowy plot), ktoré chránili ich konopné a kapustné
záhradky a viedli až po parkánový múr kúrie, úplne
rozobrať a odviezť ako palivo do kuchyne kúrie. Treba pripomenúť, že v tomto období bývali hradené
aj polia, čím sa chránili najmä proti divoko žijúcim
zvieratám, najmä jeleňom a zajacom. V roku 1653
zase zemepanský súd riešil napadnutie pastiera
oviec Pavla Krivého. Ovčiar šiel chodníkom zo salaša, ktorý sa nachádzal na lokalite nazývanej „pod
Hrádkom“, keď na neho zavolal Pavol Sentiváni,
aby prišiel k nemu na pole, kde ho so svojimi kumpánmi bez zjavnej príčiny „bily a krwawili, od temiania az do podesswy“ a nadávali mu. O štyri roky
neskôr už služobníci toho istého Petra Sentivániho,
v tom čase zároveň podžupana Liptovskej stolice,
Juraj Mravec a Pavol Polák-Kučár vyzbrojení mečmi
68
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Poddaní pred urbárskou
reguláciou
Stavovské povstania, najmä to posledné pod vedením Františka II. Rákociho, manipulujúc s ideou
zmeny postavenia poddaných v Uhorsku, zlákalo mnohých chudobných ľudí pod jeho bojové zástavy. Z tohto obdobia plného zvratov sa zachovala vzácna zmienka o vykúpení sa z poddanstva
niekoľkých obyvateľov našej obce. Vo vyšetrovaní
v roku 1757, 90-ročný Juraj Hlatký z Liptovského
Mikuláša uviedol, že ešte „v časy kurucké“ (za spomenutého povstania) sa on sám, jeho otec i jeho
starý otec, vykúpili z poddanstva od Juraja Sentivániho ml. za 70 uhorských zlatých a odsťahovali sa
z Liptovského Jána. Časť rodiny používala aj meno
Valent-Hlatký.70
Sťahovanie sa nebolo podnecované len nepokojnými časmi a hospodárskym rozvratom krajiny.
K problémom výdatne prispelo i prechodné zhoršenie klímy, ktoré prinieslo opakovanú neúrodu. Sťahovanie sa poddaných, ktoré bolo do istej miery
možné po dohode so zemepánom, sa však v tomto období dialo živelne a prejavovalo sa útekmi.
V Liptovskom Jáne zostávali dlho opustené viaceré
usadlosti: Slamkovská, Kušnierovská, Kvapkovská,
a tiež Zajacovská (1735–1741). Poznáme aj niekoľko
konkrétnych zmienok o útekoch obyvateľov našej
obce. V roku 1731 to bol Martin Tomko. Niekedy
medzi rokmi 1731–1735 zase Ján Komzil, syn Juraja,
ktorého predtým jeho zemepán Ladislav Sentiváni

Tamže, šk. 765, Fasc. IV, no. 13.
Rod Svätojánsky, šk. 1, i. č. 1, 1652, 1685; LŽ-I, šk. 765, F. V, no. 18.
LŽ-I, šk. 773, F. XXVI, no. 24.
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nechal vyučiť sa za kuchára. Adam Trtáš, syn Pavla, ktorý bol poddaným Pavla Sentivániho utiekol
asi v roku 1742 a nakoniec poznáme ešte prípad
Jána Ježného, syna Gašpara Ježného, ktorý niekedy
medzi rokmi 1742–1744 opustil svoju usadlosť bez
súhlasu zemepána a odišiel niekam do Novohradskej stolice.71 Naopak do Liptovského Jána sa v tomto období uchýlil zase poddaný zo šarišskej dediny
Hromoš (okr. Stará Ľubovňa). V roku 1745 sa ho
podarilo jeho pôvodnej vrchnosti nájsť v našej obci,
kde žil pod menom Michal Vejo. Počas vyšetrovania
sa však ukázalo, že pôvodne sa volal Mikita Sarakuľa. Pred súdom ho totiž identifikoval jeho vlastný
brat Michal Sarakuľa z Hromoša (asi * 1683).72
Pokiaľ by sme sa zaujímali o komplexnejší pohľad na život poddaných v tomto období, mali by
sme k dispozícii len niekoľko súpisov. Nie sú to však
súpisy obyvateľov, prípade poddaných, ale len daňovníkov. Obyvateľstvo, ktoré neodvádzalo žiadne
dane, nebolo nikde evidované. K najstarším zachovaným patrí celouhorský daňový súpis z roku 1715,
v ktorom nachádzame len mená ôsmich poddaných: Ján Greguš, Ján Ježný, Martin Urban, Michal
Poliak, Martin Tomko, Pavol Medľa, Ondrej Durný
a Matej Forgáč. Neskoršie v istej deľbe časti majetkov v Liptovskom Jáne z roku 1741 sa spomína
až 21 a pol želiarskej usadlosti a traja podželiari
(quartarii).73 Zaujímavejší je stoličný daňový súpis,
ktorý sa venuje našej obci a poddaných tu rozdelil
do dvoch (daňovníckych) skupín. V prvej skupine tí,
ktorí platili dane tradičným spôsobom a boli označení ako „portoví“ (portalium incolarum conscriptio). Sem patrili: Ondrej Durný, Martin Ježný, Ondrej
Dovalovec, Michal Kiserád, Juraj Greguška, Michal
Zaťko, Pavol Kračaský a Juraj Medľa.
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Druhú skupinu predstavovali tzv. kurialisti (curialistae): Pavol Rúfus, Ján Varecha, Matej Gaško,
Matej Sokol, Pavol Gašperík, Matej Hutček, Ondrej
Tkáčik, Pavol Ježný, Ondrej Melna, Ján Rúfus, Michal Zaťko, Ján Zoller a Martin Beťko. V literatúre
sa označenie „kurialisti“ vzťahuje najmä na zemanov, ktorý vlastnili len malú usadlosť (nobiles unius
curiae). V našom prípade sa však, ako naznačujú
aj samotné mená, nejde o žiadnych šľachticov, ale
o poddaných, ktorí mali v úžitku, najčastejšie v prenájme, šľachtické kuriálne majetky. Mohli to byť
jednotlivé pozemky, či celá kúria alebo regálne práva, výčap a podobne. Z výnosov týchto majetkov
museli odvádzať ďalšiu daň a boli preto evidovaní
v daňových výkazoch Liptovskej stolice ako zvláštna skupina. V stoličnom archíve nachádzame ešte
jeden starší zoznam kurialistov z Liptovského Jána
(Curialistae possessionis Szent Ivány) v prehľade
za daňový rok 1745–46: Pavol Kiserád, Juraj Vojtko, Šimon Slosiarka a Tomáš Haško.74
Zo sporu z roku 1746 sa dozvedáme, že extravilánové časti chotára, nazývané poľanami, využívali ako spoločné pasienky zemania i chudoba (promiscuum usum pascuis), kde najmä v jarnom období nachádzali obživu pod dohľadom obecných
pastierov nielen čriedy koní, ale i rožného dobytka. V tomto smere nenachádzame typické spory o pasienky, aké sa v hojnom počte viedli medzi
zemepanskou vrchnosťou a poddanými na iných
majetkoch.75
Z roku 1762 poznáme niekoľko údajov o usadlostiach a ich rozmiestnení v dedine. Grešovská
usadlosť sa nachádzala povyše záhrady patriacej
ku kúrii Jozefa Sentivániho. Poniže Grešovskej ležal
želiarsky dom, v ktorom býval Juraj Jonas. Názvy

Tamže, šk. 770, F. XVIII, no. 15–17; a tiež F. XXVI, no. 25.
Tamže, šk. 770, F. XIX, no. 8.
Rod Svätojánsky, šk. 1, i. č. 1, 21. 8. 1741.
LŽ-I, šk. 52, gk 8. 7. 1746, a tiež tamže, šk. 58, gk 2. 10. 1752.
Tamže, šk. 770, F. XIX, no. 18.

želiarskych usadlostí sa už v tomto čase nezhodovali s menami ich obyvateľov. V pôvodne Havlovskej
usadlosti bývali Pavol Ježný, Martin Hudec a Ján
Hadvičák; v Hrnčiarovskej Michal Sokol a v Komzilovskej Pavol Balčo. Törökovská a poniže nej ležiaca
Buchtovská usadlosť boli opustené.76
Kým na konci 17. storočia sa poddaní potýkali
s priamym fyzickým násilím, v poslednom decéniu
pred urbárskou reguláciou to bolo daňové zaťaženie, ktoré sa v prípade nepredvídateľných udalostí
stávalo nezvládnuteľným bremenom. V roku 1761
žiadal Ján Tkáčik Liptovskú stolicu o nápravu daňových odvodov za zomrelého brata Pavla, s ktorým už dávnejšie hospodárili každý na oddelenom
hospodárstve. Po zosnulom bratovi „dost ništ jineho, okrem ženu svu samo piatu a dluhov zanechal“
nezdedil, lebo to čo zostalo, pobrali veritelia, ktorí
začali dlžobu prenášať už aj na neho, čo mu spôsobovalo vážne existenčné problémy.77
O daňové úľavy pre „ohnem skazených pohorelcov“ 6. 2. 1767 žiadala ponížene stolicu celá dedina
seba titulujúc ako: „Negmenši služebnicy obivatele Swato Jansky“. Zdôrazňovali, že ich spoluobyvatelia, ktorí vyhoreli, ako napr. v roku 1764 Ondrej
Durný a o rok neskôr Ján Melna a Martin Riša, síce
už malú pomoc dostali, no nestačila na obnovenie
ich hospodárstiev a preto nevedia odovzdať dane
v plnej výške. Okrem toho po smrti Martina Rezníka zostala jeho usadlosť (komora) pustá a napriek tomu, že sa jej ujal Michal Sochor, ktorý býval
v Uhorskej Vsi, nechcel im pomáhať a ako cezpoľný
sa odmietal podieľať na daniach, dávka, odvodoch
a robote. Preto žiadali, aby táto usadlosť nebola zarátaná do výrubu ročného odvodu dane, pretože
pozemky vysial vo svojej réžii sám zemepán.78
Poddaní mohli mať teda rôzne podmienky, to
všetko sa, s ideou zlepšenia postavenia poddaných,
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Mária Terézia, ako uhorská kráľovná vládla v rokoch
1741–1780

snažila osvietenská panovníčka Mária Terézia (a neskôr jej syn panovník Jozef II.) vyriešiť úplným zjednotením práv a povinností poddaných v celom
Uhorsku zavedením tzv. urbárskej regulácie.

Urbárska regulácia
Počas panovanie osvietenskej panovníčky Márie
Terézie sa vládnuca vrstva snažila udržať si svoje
mocenské postavenie v Uhorsku a to aj za cenu
dovtedy nepredstaviteľných drobných ústupkov
voči poddaným. Urbárska regulácia bola vlastne prvým pokusom zreformovať feudalizmus tak,
aby bol prijateľnejší pre širšie vrstvy poddaných,

Tamže šk. 1026, F. III, no. 4.
Tamže, šk. 70, gk 29. 7. 1761.
LŽ-I, šk. 83, gk 6. 2. 1767.
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na pleciach ktorých spočívalo daňové zaťaženie
a financovanie štátu.
V Liptovskom Jáne sa formálne začalo so zavedením regulácie 29. mája 1770. Vtedy za prítomnosti
predstaviteľov obce a zemepanskej vrchnosti (Sentivániovcov) najskôr zástupcovia Liptovskej stolice
vypočuli poddaných a zaznamenali ich dovtedajšie poddanské povinnosti (Fassiones colonorum ad
novem punctam interrogatoriam – tzv. odpovede
na deväť bodov). Richtár Ján Durný a starší z obce:
Krajčuška, Martin Ježný, Michal Medľa, Martin Riša
a Adam Jonas v prvom rade uviedli, že žiadny urbár nemajú a ani nikdy nemali. Odbavovanie poddanských povinností riadilo sa podľa obyčaje. Každý poddaný týždenne robotoval jeden deň tzv. pešou mužskou alebo ženskou prácou. Poddaný bol
povinný v čase od sviatku sv. Jakuba Apoštola až
do sv. Michala Archanjela, každý deň dvoch peších
robotníkov poslať na panské, pričom od „pána“ mal
nárok dostať jedno jedlo (chovu). Okrem toho boli
povinní spriasť tri pradená z panského ľanu a bieliť plátno. K všeobecným povinnostiam boli zaznamenané aj práce konkrétnych poddaných. Michal
Medľa mal v tom čase príkaz v panskom lese vyrúbať a pripraviť sto kmeňov, ktoré sa mali dostať
na panskú pílu a jeho robotná povinnosť sa skončila až vtedy, keď zo všetkého dreva budú narezané dosky. Ján Tomľa vyplácal cenzus v hotovosti
vo výške sedem zlatých, pretože bol panským debnárom a bol povinný svoje remeslo vykonávať pre
potreby zemepanskej vrchnosti. Na oboch menovaných sa vzťahovali povinnosti so spracovaním priadze a bielenia plátna. Vyňatí boli teda len z bežných
poľnohospodárskych robôt.
V ďalšom predstavitelia obce svedčili, že pre
rožný statok majú k dispozícii dostatok pasienkov
a pre pasenie koní si prenajímali ďalšie časti chotára od svojich zemepánov. Vyhlásili, že 2/3 chotára,
ktoré sú na rovine považovali za úrodné a ľahšie
sa obhospodarovali než hornatá tretina, ktorá je
„planšia“. Palivové i stavebné drevo mali k dispozícii
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zadarmo. Do Mikuláša majú asi hodinu cesty, kde
svoje výrobky, najmä z mlieka (mliečnost všelijaká)
môžu predať a získať tu peňažnú hotovosť. Mohli
si privyrobiť príležitostnými prácami, keď sa nechávali najímať na vozenie soli alebo na výrub stromov
v panských lesoch, na čo ich za plat v hotovosti
najímali v zimných mesiacoch predstavitelia rodu
Sentivániovcov. Mali možnosť privyrobiť si lámaním kameňa, ktorý potom mohli voľne odpredať.
Každý poddaný mal k dispozícii štrnásť pozemkov
rôznej veľkosti, ktoré boli rozmiestnené na rôznych
miestach chotára.
Mládzu na lúkach nekosili, pretože na lúčkach ležiacich „sem i tam medzi roľami“ tráva neskoršie
dozrievala a tak i seno sa neskôr zberalo. Pretože nevykonávali robotu so záprahom, ale len pešiu
a zemepanské hospodárstvo sa nachádzalo priamo
v dedine, cesta na panské a z panského domov sa
im do roboty započítavala. Richtár a starší z obce
nevedeli, či platili deviatok priamo alebo nepriamo.
Oznámili však, že v dedine je len jedna poddanská usadlosť pustá, kvôli požiaru a vymretiu obyvateľov. Usadlosť užívali priamo šľachtici. Na záver
predstavitelia obce potvrdili, že všetci obyvatelia
boli dediční (urečití) poddaní, a preto nemali slobodu sťahovať sa.
Podľa urbárskej tabuľky z 3. januára 1771 bolo
v Liptovskom Jáne jedenásť dedičných poddaných:
Ján Durný, Matej Maťko, Michal Medľa, Adam Jonas, Martin Ježný, Ján Krajčuška, Michal Sokol,
Martin Riša, Ján Tomľa, Juraj Greguš a Matej Melna. Títo hospodárili asi len na 2/3–3/8 výmere sedliackej usadlosti. Podľa prehľadu mal každý zeman
spravidla jedného, najviac dvoch poddaných.
Druhú skupinu poddaných tvorilo dvanásť želiarov, ktorí mali len dom (hoferi), nevlastnili žiadne
pozemky. Ďalšiu skupinu tvorili štyria panskí kováči, ktorí si svoje povinnosti odpracovávali remeslom.
Ján Kašák mal v úžitku šľachtické (kuriálne) pozemky a býval v šľachtickom dome. Asi okolo roku 1765
ho Gabriel Sentiváni vyňal spomedzi poddaných

a usadil ho vo svojom dome ako panského kočiša.
Kašiakov syn Martin zastával u tohto zemana hospodársku funkciu. Bol zástupcom správcu – špána.79
Prvý urbár začal pre obyvateľov Liptovského Jána
platiť od 3. 1. 1771. Urbár samozrejme nemohol
riešiť všetky situácie. Poddaní svoje záležitosti naďalej riešili pred zemepanským súdom. Napríklad
v roku 1781 si bratia Medľovci, Michal, Adam a Juraj rozdelili svoje pozemky so súhlasom zemepána tak, aby ich humná nepresahovali na susedné
parcely.80 Spory poddaných voči zemanom už riešila Liptovská stolica. Takto sa 17. mája 1786 sťažoval Michal Kiserád na Michala Sentivániho, ktorého
bol 17 rokov poddaným, no práve teraz ho vyhnal
z jeho usadlosti a to i napriek tomu, že žiadal nápravu nie len u svojho zemepána, ale i na stolici, ba
i u samotného panovníka. Zaujal i jeho kopanice,
ktoré vykopali jeho predkovia a na ktoré v žiadnom
prípade zeman nárok nemohol mať.81
Jednorázovo mohli poddaní, prípadne celá obec,
dostať rozkazom aj práce, ktoré neboli v urbári zakotvené, i keď je pravdepodobné, že bývali započítané do celkového počtu odpracovaných dní. Podľa
rozhodnutia rodového zhromaždenia z 22. marca
1800 dostala obec príkaz, aby hneď potom, „jak
náhle sneh a lad v takovej neco okape“ na Páterovej
ulici, ktorá viedla od rybníkov smerom do Poruby
popod Setšno, mali poddaní priviezť kameň a cestu
čo najrýchlejšie opraviť. Z roku 1803 poznáme zase
prehľad odpracovanej roboty poddaných z Liptovského Jána, ktorí v priebehu 18 dní odpracovali spolu 93 a pol dňa furmanky pri vození dreva na faru
a výstavbu mostov v dedine.82
Poddaní mohli svoju hospodársku základňu zväčšiť aj mimo urbárskou formou užívania šľachtickej
pôdy prostredníctvom nájmu. Takto na základe
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nájomnej zmluvy z 1. novembra 1832 prenechal
Baltazár Sentiváni svoje šľachtické majetky na šesť
rokov poddaným z Liptovského Jána. Nájom získali
Ján Vyšný Medľa, Martin Prostredný Medľa a Matej Nižný Medľa, Michal Krajčuška, Pauko a Matej
Jonasovci a Eva Krajčušková rod. Melnová. Poddaní takto disponovali všetkými budovami, oráčinami a lúkami, ktoré patrili Baltazárovi Sentivánimu.
Zoznam jednotlivých pozemkov obsahuje až 70
položiek. Zmluva obsahovala podrobné inštrukcie
k vysievaniu oráčin, hnojeniu, zásobovaniu zvierat
krmovinami aj na panskom majeri. Nájomcovia mali
vydržiavať majerníka a jedného mendíka. Pretože
zo šľachtických majetkov sa z titulu patronátneho
práva zabezpečovalo aj vydržiavanie fary, poddaní ako nájomcovia museli tieto odvody dodržať.
Z tohto dôvodu zmluvu signovali aj evanjelický kazateľ Ján Kalinčiak a rektor tunajšej evanjelickej školy
Ján Chalupka. Ročný nájom predstavoval sumu 196

Nájomná zmluva, podpisy poddaných a Jána Kalinčiaka
s Jánom Chalupkom (ŠA Bytča, Rod Sentiváni)

Tamže, šk. 662, č. 42; a tiež lepšie zachované exempláre v KS-Ružomberok, šk. 200.
Rod Svätojánsky, šk. 1, i. č. 1, 1781.
LŽ-I, šk. 150, gk 15.–22. 5. 1786, č. 801.
Rod, Svätojánsky, šk. 9, i. č. 18, fasc. urbárske záležitosti.
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zlatých „na striebre na dwacjatnikách“ (20 grajciarové mince), ktoré vyplácali ročne v dvoch termínoch, vždy po 98 zlatých. Zmluva obsahovala sankcie za nedodržiavanie jej podmienok a bolo možné
ju po troch rokoch vypovedať.83
Na druhej strane iní poddaní sa museli kvôli daňovému zaťaženiu vzdať aj svojich urbárskych usadlostí. Ján Melna 3. augusta 1846 oznámil Liptovskej
stolici, že nebol schopný splácať zo svojho malého
hospodárstva predpísané dane. On ani jeho synovia neboli schopní ďalej gazdovať, pretože väčšina
pozemkov, ktoré patrili k ich 3/8-ovej usadlosti kvôli porciám (dane) museli pozakladať. Preto za 800
zlatých postúpili usadlosť obyvateľom Závažnej Poruby, Martinovi Kráľovi a Matejovi Medľovi, ktorí
týmto prevzali nie len všetky úžitky, ale aj urbárske
povinnosti. Usadlosť mala potom stolica zdaňovať
k Závažnej Porube a nie k Liptovskému Jánu.84

Obyvatelia v zrkadle
cirkevných matrík

Dejiny v zrkadle dokumentov

V ostatnom čase sa obyvatelia čoraz viac zaujímajú o každodenný život svojich predkov. Snažia
sa zistiť čo najviac o rodinách, z ktorých pochádzajú. Genealógovia tvoria najpočetnejšiu skupinu bádateľov v slovenských archívoch. Tí skúsenejší
neskôr začnú pracovať aj so starším spisovým materiálom, ktorý obsahuje mnoho zaujímavých údajov. Najstaršie informácie o veku obyvateľov našej
obce nachádzame v dokumente z roku 1648, kde
v spore o kopanicu naproti Hrnčiarovým zemiam
vypovedali ako svedkovia Juraj Stephani, 50-ročný
83
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poddaný Kataríny Baánovej, a tiež 45-ročný Gašpar
Ubných. Na inom mieste vystupovali v tom istom
spore Jakub Medľa s manželkou Žofiou a synom
Ondrejom.85 V roku 1747 zase 85-ročný svedok Peter Hugáň spomenul, že už od detstva býval v Liptovskom Jáne.86
Samozrejme najviac využívaným prameňom ku
genealogickému výskumu sú cirkevné matriky, ktoré sa pre rímskokatolícku farnosť zachovali od roku
1709. Tieto „katolícke“ matriky zaznamenávali obvyklé úkony spočiatku spoločne aj pre evanjelikov,
ktorých fara sa vyčlenila až v roku 1783 odkedy
sa začali viesť samostatne „evanjelické“ matriky.
Záznamy zachytávajú údaje o pokrstení (narodení), sobášoch, pochovaní (úmrtí), konvertovaní, či
birmovaní.87
V prehľade výskytu priezvisk vidíme, že niektoré mená sa vyskytujú len ojedinele, prípadne len
v krátkom časovom období. Je to dôkaz vysokej
migrácie nešľachtického obyvateľstva, ktorá je v takomto rozsahu typická pre kuriálne dediny. Na základe matrík vieme zistiť najmä informácie o tých,
ktorí sa do našej obce prisťahovali, najčastejšie
v súvislosti so vstupom do manželstva. Napríklad
Mária, manželka želiara Pavla Mráza, pochádzala
z Galovian (asi * 1738 † 1813). Na miestnom cintoríne bolo pochovaných aj niekoľko osôb pôvodom
z katolíckeho Poľska. Jakub Lukowczyk, ktorý prišiel do dediny 1. 4. 1714 okolo 11-tej hodiny, krátko na to zomrel asi vo veku 40 rokov. V roku 1723
to bol zase 58-ročný Ján Šoltýsoviech, 50-ročná
Alžbeta Duczongová v roku 1737 a nakoniec v roku
1742 desaťročný chlapec Daniel z Poľska. V roku
1714 zomrela v dedine asi rok stará Žofia, dcéra

Tamže, nájomné zmluvy, 1833–1837.
LŽ-I, šk. 429, č. 965.
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Najstaršie matriky od roku 1709 sú uložené v Štátnom archíve v Bytči, pri nasledujúcom texte nevytvárame odkazy, pretože
je možné zápisy vyhľadať podľa dátumu.

istého Ota z Moravy. Väčšina týchto osôb Liptovským Jánom len prechádzala a patrila k chudobným vrstvám obyvateľstva. Pravdepodobne už trvalejšie sa mohli na konci 18. storočia v dedine zdržiavať príslušníci rómskeho etnika, čoho dôkazom
je zápis o pochovaní 94-ročnej cigánky Kataríny Rácovej, ktorá zomrela v roku 1777.
V matrikách nachádzame aj cenné údaje o najchudobnejších obyvateľoch Liptovského Jána, ktorí
inak nebývali zaznamenaní pre svoju nemajetnosť
v iných, napr. daňových písomnostiach. Mnohí z nich
sa zdržiavali pri fare, kde sa v rokoch 1735–1747
spomínal chudobinec (xenodochium, hospitium).
Tu sa zdržiavali Martin Moravčík a Matej Gaško,
obaja zomreli vo veku asi 70 rokov. Najčastejšie boli
nazývaní mendíkmi, ktorí sa živili žobraním chleba
a jedla od dverí k dverám (ostiatim paenem queritans). Nie vždy farár alebo obyvatelia dediny poznali ich úplné mená. Napríklad v roku 1728 bola
40-ročná mendíčka zapísaná len krstným menom
Žofia. Ako mendík bol pochovaný v Liptovskom
Jáne v roku 1834 aj 40-ročný Ján Teofil Förster,
manžel Zuzany Kailovej, farbiarky (tinctorissae) zo
Spišského Podhradia, ktorý podľahol zjavnému nádorovému ochoreniu (tumor in toto corpore). Zaujímavé sú aj prípady dvoch miestnych mendíkov.
V roku 1789 zomrel 73-ročný Mikuláš Čajka, ktorý veľkú časť svojho života slúžil ako stoličný hajdúch s riadnym platom, no na staré kolená skončil
ako žobrák. Podobne „dopadol“ aj Ján Huraj (asi
* 1730 † 1790), ktorý bol špánom, hospodárom
u Potorňajovcov vo Svätom Petre. Zamestnávatelia
v tom čase nepočítali s penziou a snáď bolo i nepísaným pravidlom, že „zamestnanci“ sa mali na starobu zabezpečiť tak trochu i „na vlastnú päsť“. Pri
úmrtí 40-ročného Ján Buríka v roku 1844, ktorý
slúžil ako vojak, nenachádzame žiadnu poznámku.
Okrem už spomenutých zamestnaní, ktoré vychádzali z podnikania Sentivániovcov vo vlastnej réžii, jestvovali v dedine i ďalšie zamestnania – remeslá. K najstarším patrilo hrnčiarstvo. To jestvovalo už

pred prvou polovicou 17. storočia (1648) a hrnčiar
(figulus) sa spomína aj k roku 1753, kedy práve zomrel hrnčiar Matej. Výrobe obuvi (cothurnarius) sa
venoval Michal Beláni, ktorý bol manželom zemianky Márie Bolvanskej ( † 1809). Krajčírstvom si privyrábali bratia Adam a Ján Hlatký ( † 1848 obaja),
a tiež Ján Uličný (asi * 1827 † 1849).
Temnú kvalitatívnu úroveň každodenného života
spoznávame podľa vysokej úmrtnosti. Deti do dvanásť rokov tvorili najohrozenejšiu časť populácie.
Zomrelo prakticky každé druhé dieťa pred dovŕšením dvanástich rokov a každý tretí novorodenec.
Z toho vyplývalo i iné vnímanie dieťaťa a jeho neistého postavenia v rodine. Situáciu sa snažili riešiť
i úrady školením pôrodných babíc, ktoré pri pôrodoch asistovali. V Liptovskom Jáne bola pôrodnou
babicou Anna Slabejková, manželka Michala Záhoru (asi * 1751 † 1816). No i tak záležalo najmä
na zdravotnom stave rodičky a novorodencov, ktorí
aj vo vyššom veku museli čeliť bez očkovaní a ďalšej medikamentóznej podpory rôznym epidémiám
detských nákazlivých chorôb. Napríklad od leta
roku 1791 až do zimných mesiacov na začiatku roka
1792 podľahlo kiahňam množstvo detí v našej obci.
Podobne v rokoch 1795–1796, 1800, 1805, 1807,
1813, 1818–1819, 1823 a 1830. Populáciu sužovali
i rôzne dyzentérie (1817). Deti často zomierali i pre
nedostatočnú starostlivosť zo strany ťažko pracujúcich rodičov (1791, 1795, 1807). Mohla to byť i strata mlieka u matky (1795), alebo nedostatočne výživná strava (1810), ktoré viedli k nedostatočnému
telesnému vývoju, zakrpatenosti a celkovému zoslabnutiu (1847, 16-ročné dievča). Malú šancu prežiť mali i telesne a duševne postihnuté deti. V roku
1831 zomrelo hluché dievča vo veku 17 rokov.
Časť úmrtí dospelých by sme dnes zaradili medzi smrteľné pracovné úrazy. V lete 1812 polámalo
mlynské koleso 48-ročnú Zuzanu Bolvanskú (rotu
molaris fracta). Pri výkope bol v roku 1769 zavalený
(opressus glebae) 45-ročný Ondrej Málik. Podobne,
na následky stlačenia (oppressus laesus est), v roku
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1815 zomrel 61-ročný Matej Holý. K nejasným príčinám úmrtia patrí smrť 20-ročnej mladej ženy,
ktorá v roku 1831 podľahla následkom úderu (icterus). Častým miestom úrazov bol les. V roku 1729
bol v horách nájdený mŕtvy 60-ročný Juraj Kompiš
a neskôr v roku 1753 i Jozef Birovský. Priamo zavalený drevom bol 70-ročný Pavol Juráš v roku 1808,
podobne i 18-ročný mladík v roku 1819 i 36-ročný Michal Rúfus v roku 1821 a 1822 Ján Medľa
32-ročný. Aj zlomenina sa mohla stať príčinou úmrtia. V roku 1799 jej podľahol 23-ročný muž. Zlomeniny a rôzne zranenia stáli život i niekoľko žien
vo vyššom veku (1796, 1789, 1806). Pokúšať osud
sa v roku 1797 nevyplatilo Jánovi Vodilovi, ktorý si
pri páde pod vplyvom alkoholu spôsobil zlomeninu, na následky ktorej zomrel. So zvláštnou príčinou úmrtia sa stretávame v roku 1803 v súvislosti
s panským drábom Matejom, ktorý trpel infekčným
streptokokovým ochorením pokožky, ktoré sa prejavovalo najčastejšie na tvári, nazývanom tiež ľudovo „ruža“ (erysipelus). Pravdepodobnejšie je však
úmrtie na starobu, keďže nemal zapísaný ani vek,
ani priezvisko.
Matriky zaznamenali i obete „dopravných nehôd“. Pri stroskotaní plte (per naufragium) sa utopil v roku 1731 dvojročný Martin Švéda. Začiatkom
decembra bol pochovaný 54-ročný Ján Kluka, kočiš
u Abafiovcov, ktorý zomrel na následky zlomenín.
V období rokov 1754–1850 nachádzame až štrnásť zápisov o utopení sa v Sentivánim chotári.
Zatiaľ čo v iných lokalitách sú to najčastejšie deti,
ktoré sa stali obeťami jarných povodní, tu sa tak
stalo len štyrikrát: v roku 1790 päťročný Ján Zaťko, 1833 šesťročný Jozef Mišura, 1836 len dvojročný Alexander, syn zemana Petra Vitáliša a v roku
1843 trojročná Eva Holá. Dňa 11. 8. 1754 bol v Liptovskom Jáne pochovaný Karol Hegner, lekár z Mikuláša, ktorého mŕtve telo vylovili z Váhu. Z Východnej zase pochádzal 22-ročný Ján Rezník, ktorý bol za podobných okolností pochovaný v roku
1772. V roku 1788 sa pri mlynských kolesách utopil
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74-ročný pastier Adam Sopko. V roku 1808 „padol do vody“ 76-ročný Juraj Dropa. Rovnako zomrel i 48-ročný Vilhelm Schmidt v roku 1810, ktorý
pochádzal z pruského Sliezska. V lete 1813 vo vlnách Váhu skončil život 27-ročného zemana Petra
Sentivániho, ktorý bol synom Gašpara Sentivániho
a Zuzany Baánovej. Nešťastnou zhodou okolností
sa utopili i dve nositeľky rovnakého mena 60-ročná
Eva Medľová sa utopila v roku 1814; o trinásť rokov
neskôr zase 32-ročná Eva, manželka Mateja Medľu.
V jeseni roku 1850 sa utopili v Liptovskom Jáne dvaja muži. Najskôr v septembri takmer 20-ročný Ján
Dianiš, neskôr v novembri 60-ročný Tomáš Onderič,
lesný inšpektor rodu Sentiváni.
Z rokov 1787–1838 poznáme z matrík päť násilných príčin smrti. V roku 1787 vykrvácal na následky zranení 42-ročný Alexander Andreánsky, ktorý
bol pravdepodobne pobodaný, rovnako ako v roku
1788 Martin Beťko 53-ročný a 1792 Ondrej Sochor. Vyslovene zavraždený bol Matej Pivko, manžel Anny Iľanovskej, pôvodne z Porúbky, ktorý bol
v Jáne pochovaný v roku 1830. Zabitý kyjakom mal
byť 15-ročný Michal Greguš v roku 1838.
Ako vraždu, v tomto prípade vraždu justičnú,
môžme vyhodnotiť upálenie 73-ročnej Kataríny
Gažoviech, ktorá bola vykonštruovane obvinená
z čarodejníctva a upálená (combusta per lictorem).
Pôvodný zápis o pochovaní bol pozmenený tým, že

Záznam v matrike o upálení Kataríny Gažoviech (ŠA
Bytča, Zbierka cirkevných matrík, Rímskokatolícky
farský úrad Liptovský Ján)

Graf porovnáva počet zomrelých v jednotlivých mesiacoch rokov 1846–1848 počas hladomoru

slovo „pochovaná“ bolo vyškrtnuté, keďže reálne sa
po spálení tela žiadny pohrebný obrad nekonal. Jej
smrť je zapísaná na 16. novembra 1722. V archíve
Liptovskej stolice sa k tomuto prípadu nenašli ďalšie
písomnosti. Samotný záznam v matrike je stručný,
nie je vylúčené ani to, že jej telo bolo spálené v súvislosti s nejakou epidémiou. Na rozdiel od tohto
vedomého spopolnenia, ďalšia 70-ročná žena zhorela pri požiari jej domu v roku 1802 (usta incendio). Nešťastná náhoda ukončila aj život 32-ročnej
šľachtičnej Márie Rakovskej, manželky Michala Sentivániho st., ktorá zomrela na následky zasiahnutia
bleskom 18. júna 1777 (fulmine icta).
Najviac úmrtí však v obci spôsobil na sklonku feudalizmu hladomor v roku 1847, ktorý nasledoval
po fatálnej neúrode v predošlom roku.
Počet úmrtí v roku 1846 predstavuje „bežný“
stav. No už júni 1846 sa ukazovali isté nedostatky v zásobovaní obyvateľstva, ktoré viditeľne v septembri kulminovali. V jeseni sa čiastočne situácia
upokojila potom, ako bola zozbieraná slabá tohoročná úroda. No v mesiacoch marec a apríl už muselo byť obyvateľstvo po zime bez dostatočných
zásob vyčerpané. Úmrtnosť kulminovala v mesiaci

jún, avšak až do zberu úrody v jeseni roku 1848
bola situácia mimoriadne vážna.
Úmrtné záznamy v matrikách pôsobia prirodzene
veľmi pochmúrne. Na druhej strane mnohým obyvateľom Liptovského Jána sa podarilo dožiť vysokého veku. I keď v niektorých prípadoch nie je možné uvádzaný vek overiť, je nesporné, že nasledujúci
obyvatelia sa dozaista dožili vysokého veku:
102 rokov Mária Gašperová, rod. Melnová
(† 25. 9. 1805),
96 rokov Anna Straková († 18. 2. 1738),
94 rokov Katarína Rácová († 4. 12. 1772),
94 rokov N. D. Rozália Kubíniová, rod. Sentivániová
(† 1. 1. 1836),
93 rokov Eva Zaťková, rod. Beťková
(† 11. 12. 1829),
92 rokov a šesť mesiacov Michal Klimo najst.
(† 1. 8. 1841),
92 rokov Dorota, vdova po Michalovi Hlatkom
(† 21. 5. 1724),
92 rokov S. D. Helena Sentivániová, rod. Zmeškalová
(† 20. 7. 1804),
92 rokov Matej Melna († 22. 6. 1808),
91 rokov Ondrej Bryndza († 2. 3. 1838).
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Zostavený na základe záznamov v matrikách zosnulých a spisového materiálu z rokov 1502–1850.
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Abafi (1783)
Abafiová (1797)
Agnet, – ie – (1727–1778)
Achim (1792–1797)
Alman (1831–1849)
Ambróz, – zi (1727–1734)
Andel, Angel (1714–1754)
Andreanský (1780–1797, 1837)
Antal (1741)
Antoloviech (1658)
Antoška (1759, 1818–1850)
Baán de Trscenna (1714–1734,
1779–1787)
Baánová (1836)
Baďová (1831)
Bajetýnová (1768)
Balašik, – ž – (1728–1758)
Balčo (1753–1846)
Bárdy (1760)
Bariak (1719–1736)
Barošová (1823)
Bátori (1801)
Belnai (1800–1842)
Benická (1848)
Benko (1829)
Beno, – ň – (1620, 1714–1734)
Berger (1846)
Besník (1761)
Beťko (1735–1850)
Biačko (1658)
Bielený (1740–1775)
Bielych (1712)
Birovský (1753)
Bišša (1761)
Blahút (1747)
Blaško (1734)
Bloch (1846)
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Bludy (1716)
Bobček (1768)
Bobula (1724)
Borsuk (1806)
Bosý (1712–1745)
Briacka (1735)
Brinca (1795–1810)
Brinča (1728)
Brna (1725–1778)
Brna-Hološ (1806)
Bryndza (1833–1846)
Brtáň (1559, 1724–1848)
Brtáň-Kušnierovie (1847)
Brziak (1831)
Budaši (1763)
Budašiová (1794)
Budatyová (1796)
Buchta (1741)
Burik (1844)
Capko (1812–1846)
Capkoviech (1724)
Cibulák-Debnároviech (1717)
Cigán (1772)
Cupra (1652, 1722–1847)
Cviková (1777)
Cvikoviech (1715)
Czuba (1651)
Czur (1559)
Čabaka (1846)
Čajka (1742–1793)
Čáni (1849)
Čendeš (1776)
Čižmárik-Novák (1714)
Črevko (1733–1738)
Čunka, – nga (1771–1839)
Čurný (1790–1845)
Damiel (1740)

Debnár (1776–1794)
Deluck (1784)
Dianiš (1824–1850)
Dobák (1502–1559)
Dombrauský (1846)
Domko (1559)
Dovalovec (1717–1787)
Draškóciová (1740)
Drobný (1582–1648, 1745)
Dropa (1748–1846)
Dubovec (1714)
Dubravský (1828–1847)
Duconga (1737)
Duda (1846)
Dudka (1805)
Duolig (1757)
Durčáni (1724)
Durna (1791)
Durný (1620, 1715–1848)
Dušík, – s – (1764–1788)
Dutka (1764)
Ďudeš (1753)
Ďuriš alias Luštík (1724)
Dzur (1819)
Elexa (1559)
Fábri (1846)
Fajka (1779–1783)
Fiačan (1846–1847)
Figulus (1753)
Forgáč (1715)
Forgáčová (1778–1850)
Fornetová (1800–1828)
Franc (1846)
Fridrichová (1778)
Frniak (1778, 1846–1849)
Fuitko (1791–1847)
Furinda (1835–1846)

Gabajová (1844)
Gabona, – ňák (1794–1836)
Gacprdová (1818–1845)
Gagar (1742)
Gajan (1804–1819)
Gajaný, – ík (1778–1783)
Gajdinský (1790–1812)
Gajdoš (1767, 1812–1840)
Gajdošová (1792–1794)
Galičká (1832)
Galko (1779)
Galo (1846)
Gašparoviech (1728–1733)
Gašparík, K – , – er – , (1745–1849)
Gašper, C – (1805–1823)
Gažík (1783–1843)
Gažoviech (1722)
Gergeli (1718)
Gero (1833)
Giláni (1819)
Glaubic (1812)
Gogar-Šipka (1747)
Gombár (1748)
Goško (1744–1757)
Greguš (1715–1846)
Grešo, – ko (1651–1659, 1741)
Hadvičiak, – džák (1733–1849)
Hajduda (1756)
Halaj (1753)
Halušková (1832)
Handár (1846)
Handrk (1775)
Harajová (1845)
Haško (1648–1767)
Havol (1502–1666, 1741)
Hegedüs (1658)
Hlatký, – d – (1559, 1724–1848)
Hlatký-Petrovie (1800)
Hlavajčík, – ček (1757–1799)
Hlavaj (1833–1835)
Hlavatý (1803–1837)

Hlavný (1823)
Holba (1754–1781)
Holbus (1817–1840)
Holeci (1798)
Hološ (1788–1791)
Holovič (1753)
Holý (1651–1850)
Horáček (1831–1850)
Horáčková (1791)
Hošková (1846–1849)
Hrdko (1831)
Hriškov (1728)
Hrnčiar (1648, 1741)
Hrnčiarik (1770)
Hrubý (1770–1827)
Hrtko (1741, 1846)
Hudček, – št – , – eče – , Hudčtiek
(1727–1845)
Hudec (1762)
Hudštek-Zelienka (1837)
Hugaň, Huďan (1734–1850)
Hulek (1806–1807)
Huljak (1841)
Huraj (1790)
Huska (1748–1828)
Huska-Kasar (1815)
Hyban (1721–1761)
Hyroš (1846)
Chelan (1502)
Chlebo (1779–1839)
Chološ (1649)
Cholvat, – d, H – (1712–1761)
Chovanových (1744)
Chrškáň (1787)
Chudý (1820–1844)
Chutvai (1725–1727)
Chynorániová (1793)
Chyškáň (1758–1795)
Ilanský, – ľ – , – vs – , – nov – (1761 – 1812)
Ilanovská (1842)
Ilenovský (1559)

Ipold (1772–1773)
Ivaniš (1778)
Jambrich (1581, 1736–1828)
Jamriš (1728)
Jančušová (1840)
Janovčík (1842–1847)
Janových (1777)
Jaroš (1648–1722)
Jaroši (1763)
Jaško (1744–1832)
Jekaš (1770)
Jeleník (1774–1788)
Jendík (1644)
Ježný (1502–1577, 1713–1850)
Ježno (1658–1659)
Jonas (1760–1846)
Jóová (1780–1821)
Juráš (1748–1847)
Jurečka (1845)
Kandera (1756–1775)
Kanúrová (1777)
Kaňák (1805)
Kasár (1827)
Kašiak (1767–1846)
Kašovie (1761–1825)
Kavinský (1737–1738)
Kazár (1731–1792)
Kermiet (1783)
Kicinková (1718–1741)
Kinstner (1847)
Kiserád (1675–1847)
Klimko (1714)
Klimková (1713)
Klimo (1741–1848)
Klinko (1719–1737)
Klinovský (1777–1841)
Kluka (1774–1810)
Kmeť (1844–1846)
Kmoško (1783–1808)
Kňažík (1715, 1760)
Kočiš (1793)
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Kogel (1809)
Kohút (1780)
Kochláčková (1784)
Kokošová (1733)
Kolár (1725, 1762)
Koleda (1788–1794, 1830)
Kolediak (1846)
Komár (1841)
Kompiš (1719–1850)
Komzil,–el (1651–1726)
Končil (1741)
Konvit (1811–1823)
Kordes (1817)
Kordza (1747)
Korenár (1831–1847)
Koreň (1847)
Kostoláni (1831)
Košer (1746)
Kotuč (1747)
Kováč (1620–1644, 1813)
Kováčik (1831)
Koza (1834)
Kozák (1824)
Kozáková (1715)
Kôpka (1747–1783, 1834)
Kračaský (1752)
Krajči (1795–1832)
Krajčo (1648–1668)
Krajčuška (1652–1846)
Králik (1828)
Kráľ (1648, 1787–1799)
Krátky (1794–1845)
Krčmárik (1846)
Kreutz (1846)
Krevo (1783–1838)
Krcho (1747–1830)
Krišmoviech (1713)
Kriváň, – nko (1749–1775)
Krivonka-Laurinc (1827)
Krivošová (1823)
Krivý (1653)
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Krupa (1778–1782)
Kršák (1754)
Kubáň (1722, 1813–1846)
Kubek (1834)
Kubíni (1760)
Kubíniová (1746–1836)
Kubovčík (1815–1843)
Kudora (1652–1655)
Kuchárová (1775–1777)
Kujan (1716–1734)
Kulhavý (1736–1840)
Kulich (1741)
Kunčiak (1772)
Kunec (1714)
Kupka (1757)
Kuruc (1834–1837)
Kušnier (1741)
Kutiš (1651)
Kuzma (1832)
Kvanta (1827)
Kvapko (1741)
Lancoš (1727)
Langová (1714–1740)
Laurinc, – v – (1559, 1790 – 1848)
Lavotová (1819)
Lehotská (1784–1846)
Levko (1768–1774)
Lindaj (1760–1786)
Liskoviech (1732)
Liška (1757–1792)
Lovisz (1835–1842)
Lubelan (1724)
Lukáč (1780, 1835–1847)
Lukeník (1783–1846)
Lukovczyk (1714)
Luštík (1737, 1792–1810)
Mačik (1733)
Macko (1620–1659, 1773)
Majer (1648)
Majerík (1753–1767)
Majlátová (1841)

Malatinský (1773–1775)
Málik (1769–1836)
Maňák (1718–1747)
Marči (1782)
Marko (1832)
Marno (1747–1749)
Maro (1775–1798)
Matejkoviech (1712)
Matejovie (1763)
Matis (1736)
Maťko (1745–1847)
Medľa (1648–1849)
Melna (1714–1850)
Melno (1603)
Mervaldt (1831)
Meškan (1791)
Mešková (1838)
Miklo (1712)
Miko (1559)
Mišík (1834)
Mišík-Čunga (1847)
Mišovie (1806–1840)
Mišoviech (1740)
Mišovská (1732)
Mišovček (1733–1787)
Mišura (1761, 1825–1838)
Mlynarčík (1772–1817)
Mlynček (1808–1847)
Morákoviech (1719)
Moravčík (1717–1803)
Mozerová (1777)
Mravec (1658, 1732–1847)
Mráz (1795–1813)
Mrnčo (1800–1811)
Múdry (1767–1769)
Muchová (1733)
Mukovček (1846)
Murín (1780–1843)
Nádeják (1719–1735, 1763)
Nagy (1714)
Nahalka (1748–1755, 1805–1847)

Nemešáni (1796 – 1849)
Neupauer (1848)
Nický (1820)
Niňaj (1778, 1835–1846)
Novák (1714–1719, 1802–1850)
Obrcian – Vretenár (1834)
Obrt (1714)
Ohanka (1805)
Okál (1748–1758)
Okoličániová (1761–1797,
1833–1845)
Oravec (1658, 1756–1839)
Orčík (1834)
Oško (1754–1773)
Otlíková (1757–1759)
Ozimek (1658)
Paluďajová (1780–1809)
Papaj (1792–1828)
Paško (1760–1795)
Paško-Ševčík (1777)
Pauer (1838)
Paulec (1789)
Pavlík (1771, 1814–1819)
Pavúr-Kuchárik (1832)
Perašin (1735–1740)
Perašinová (1833)
Perdek (1761, 1799)
Peterajová (1778)
Petráňová (1778–1787)
Petrík (1727–1728, 1791)
Petrovček (1758–1846)
Pičura (1761)
Pilátová (1786)
Pinka (1799)
Pirečeková (1736)
Pišša, – o (1745–1846)
Pivko (1559, 1779–1849)
Platy (1776–1806)
Platyová (1818–1849)
Plauček (1780)
Plevčák (1750)

Podsadený (1620)
Polčička (1758)
Poliak, Polák (1604–1745, 1846)
Polák-Kučár (1652–1658)
Pongrác (1760)
Pongrácová (1714, 1841)
Porubský (1797–1812)
Potorňajová (1723, 1777–1793,
1818–1822)
Poukorabovská (1788)
Prepletan (1675–1743)
Priehradný (1806–1821)
Prisol, – š – (1746–1777)
Provazník (1710)
Ptáčik (1777–1778)
Puchala-Gajan (1713)
Pussa (1741)
Račkovičová (1777)
Rádyová (1849)
Rajtko (1764, 1814–1846)
Rajtúch (1787–1793)
Rakovská (1775–1777)
Randová (1786)
Rapavý (1787–1788)
Realtová (1774)
Repa (1792–1806)
Repček, – ík (1798–1850)
Repček-Huraj (1838)
Remo (1787–1789)
Révai (1823–1834)
Révaiová (1767–1777, 1841–1842)
Revická (1777–1779)
Reznik (1763–1849)
Richterová (1784)
Riša (1744–1795)
Rokytai (1813)
Rúfus (1737–1850)
Rusňak (1727–1736)
Rust (1788)
Sadliš (1754–1787, 1823–1839)
Sálaty (1786–1816)

Sališ (1776–1848)
Sarakuľa (1745)
Scharmerová (1788)
Schmidt (1810)
Schmidtová (1776–1778)
Sedlmarínová (1786)
Serafinová (1778)
Silvaiová (1733)
Skajnár (1772)
Skandík (1831)
Sklenka (1713–1748)
Skubík (1849–1850)
Slabej (1773–1835)
Slamka (1620–1763)
Slatkáň, – d – (1731–1774, 1847)
Slezák (1777)
Slosarik, – ia – (1823–1848)
Slosiarka (1745–1746)
Smrečan (1675–1739)
Snežnický (1794)
Sochor (1739, 1786–1792)
Sokol (1717–1793)
Sokolajová (1812)
Sopko (1727–1850)
Sprengerová (1814)
Stančo (1773 – 1777)
Stanislav (1823–1846)
Stanko (1803)
Stankoviansky (1658)
Stankovský (1686)
Starých (1559)
Stojak (1754, 1813)
Stojčík (1822)
Stojko (1620)
Stračák (1732–1734)
Straka (1719–1761)
Strašila (1648–1714)
Sulek (1796)
Surovček (1847)
Šagát (1737)
Šariš (1749)
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Šavlík (1841)
Šebo (1745–1746)
Šedivých (1777)
Šiarník (1817–1845)
Šikiňák (1776)
Šikorák, – iki – (1749–1753)
Šimko (1791)
Šimkoviech (1725)
Šimo (1806)
Šimovček (1768, 1836–1847)
Šimovie (1794–1821)
Širčičová (1717)
Šivera (1757)
Školský (1738)
Škrabák, – ro – (1756–1847)
Škrek, Škrečko (1724–1761)
Škrinár (1776)
Škvarka (1748–1787)
Škvariak (1846)
Šlosiar (1757–1758)
Šmida (1761–1817)
Šmidek (1833–1845)
Šoltýs (1753–1842)
Šomody (1776)
Šoučík (1842)
Špetka (1835)
Špitálnik (1768)
Šramko (1816–1817)
Števko (1648)
Štitík (1822–1831)
Štrban (1742)
Šuchtárová (1825)
Šuna (1831)
Šupala (1715–1741)
Šuster (1817)
Šveda (1620, 1724–1738, 1805)
Takáč (1758, 1846)
Tanek (1790–1795)
Taranda (1763)
Tášiková (1845)
Telka (1843)
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Teplan (1780)
Textor (1658)
Tichý (1793–1828)
Tkáč, – ik (1659, 1718–1801)
Tkáčik-Straka (1804)
Tomčík (1767–1774, 1846)
Tomka (1808–1813)
Tomko, – ček (1715–1768)
Tomľa (1744–1846)
Trepáč, – k (1806–1834)
Tretiaková (1789)
Trnka (1839–1849)
Trnovský (1804–1824)
Trpčo (1741)
Trtaš (1716–1755)
Tvrdoš (1761)
Ťapkoň (1734–1846)
Ubných (1648)
Uličný (1838–1849)
Urban (1620, 1712–1847)
Valaštík (1741)
Valko (1781)
Valových (1750)
Vančo (1559)
Varecha (1724–1843)
Vejo (1728–1846)
Veselý (1777)
Vidových (1559)
Virčák (1716)
Vitáliš (1841)
Viznerová (1810–1824)
Vodila (1743–1850)
Vojtko (1741–1778)
Vozarik (1800)
Vrabec (1733)
Vrba (1770)
Vrbanský (1784)
Vrtík, – l – (1779–1809)
Vyskoč (1754–1789)
Vyberčíová (1808–1809)
Výborný (1760)

Vykonal (1620)
Wagner (1833)
Wagnerová (1795)
Zaborec (1738)
Zahor (1816)
Zajac (1648–1753)
Zámostný (1541–1651)
Zapka (1722)
Zaťko (1714–1848)
Zaťko-Škanda (1845–1846)
Zaťko-Trnkaj (1756)
Zátrepka (1769–1771)
Zelenský (1715–1722)
Zelienka (1821)
Zelienka-Laurinc (1816)
Zlejší (1808)
Zmeškalová (1804)
Zoller (1724–1849)
Zoller-Škrek (1731)
Zomboriová (1760)
Zubaj (1717–1772)
Zubík (1813)
Zurik (1761)
Ždanský (1795)
Žiak (1779)
Žilka (1845)
Živera (1791–1836)
Žufa (1757–1783)

ZEMIANSKE RODY
Sentiváni z Liptovského Jána
Región Liptova bol už od stredoveku, a určite aj
oveľa skôr, zviazaný s dianím v Čechách a na Morave, ale aj iných okolitých štátnych celkov. Aj pôvod názvu, ktorý jazykovedci odvodzujú od slovanského základu ľub-, časť historikov spája s českými
dejinami. Podobný pôvod majú aj ďalšie miestopisné názvy v Liptove: Ľupča, Ľubochňa, Ľubeľa a iné.
Názov Liptov je teda vytvorený privlastňovacím
vzťahom a doslovne by mal znieť ako „Ľubotov“,
„Ľubtovov“ i „Ľubtov“.
Vznik názvu je jasný, ale kde hľadať základ ľub-,
ktorý aj keď pôvodne súvisí so slovesom ľúbiť, má
v tomto prípade úplne iný význam. Časť historikov
sa prikláňa k názoru, že ide o celkom jasný význam.
Keď si prezrieme zoznamy staršej českej šľachty,
nájdeme tu dva príbuzné rody Loubský a Ježovský.
Obidva ako prídomok používali obec Luby. Obec sa
nachádza na Klatovsku, odkiaľ obidva rody pochádzali. Loubskí vymreli na konci 16. storočia a Ježovskí na konci 17. storočia. Z archívnych dokumentov nie je známe, kedy mohli predkovia týchto
rodov prísť na územie dnešného Liptova a nepoznáme ani pohnútku, ktorá ich k tomu viedla.
Z Česka pochádzali bratia, alebo príbuzní Beuch,
Hauch a Polko, ktorí v roku 1230 dostali územie
patriace pôvodne k majetku Uhorskej Vsi. Podľa
neskorších výskumov pochádzali zo šľachtického
rodu sídliacom niekde v západnej časti Českého
kráľovstva (pravdepodobne v okolí Plzne). Podľa
niektorých názorov českých historikov išlo o predkov rodu Černínovcov z Chudenic. Mohlo by ísť
o synov, či blízkych príbuzných Černína z Chudenic, najvyššieho komorníka českého kráľovstva
v rokoch 1193–1212, ktorý musel emigrovať pre
oddanosť Vratislavovi, synovi kráľovnej Adléty.

Traja menovaní slúžili v kráľovskom vojsku Ondreja II. ako žoldnieri. Územie významnej osady Uhorská Ves (Mogyorfalu) dostali za bližšie nešpecifikované vojenské zásluhy. Hauch v rokoch 1230 až
1235 založil dnešnú Ondrašovú (Howkfolua). Polko
(Polek) vlastnil časť územia Uhorskej Vsi na ľavom
brehu Váhu a v rokoch 1230–1235 dostal osadu
Hybe. Osud Beucha nie je známy, ale pravdepodobne bude jeho meno spojené s územím Boce a Bocianky (Beuchna). Staršia literatúra ich považovala za predkov viacerých liptovských zemianskych

Erb rodu Sentivániovcov
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rodov. Prof. Ferdinand Uličný vo svojej štúdii o osídlení Liptova a aj niektorí iní autori neskôr túto hypotézu nepotvrdili.
Za predka rodu Sentivániovcov sa považuje komes Bohumír. Územie Vezveres, na ktorom neskôr
vznikla dedina Liptovský Ján, získal v roku 1263.
Podľa niektorých prameňov bol synom českého rytiera Vavrinca, ktorý prišiel do Uhorska za vojenskou službou a pravdepodobne bol členom vojenskej posádky v Uhorskej Vsi. On aj jeho potomkovia
mali v rámci Uhorska štatút hostí (hospites), ktorý
ich staval vyššie nad pôvodné obyvateľstvo.
V rokoch 1285 a 1286 spomínanú donáciu na majetok Vezveres potvrdil aj kráľ Ladislav IV. a zároveň
Bohumíra a jeho brata Serafína (ich ďalší dvaja bratia Rečko a Krupec vlastnili majetky v Turci) na ich
vlastnú žiadosť vyňal z počtu hostí a aj so synmi
(Bohumír ich mal šesť a Serafín dvoch) ich povýšil
do šľachtického stavu. Podmienkou tohto povýšenia bola ich účasť na kráľovských vojenských výpravách. Šľachtický stav Bohumíra a Serafína spolu
s potomkami ich postavil na úroveň ostatnej domácej šľachty a získali tým aj možnosť zúčastňovať sa
na správe krajinských záležitostí.
Priamym zakladateľom rodu Sentivániovcov je
Bodo (1260–1343), jeden zo šiestich synov šľachtica Bohumíra. V roku 1287 komes Bohumír získal
výsadu viesť svojich ozbrojencov pod vlastnou zástavou, čo dokazuje, že už pred týmto rokom mohol disponovať vlastným erbom. Pravidelná účasť
Bohumíra v kráľovskom vojsku bola v tom čase veľmi nákladná.
Z Liptova sa jeho potomkovia veľmi rýchlo rozšírili aj do iných stolíc Uhorska. V 14. storočí mali už
majetky aj mimo územia dnešného Slovenska. Už
v ranom období sa s členmi rodu stretávame v Peštianskej, Belehradskej a Báčskej stolici. Usadili sa
postupne aj v iných častiach Uhorska. Rod mal vo
vlastníctve aj rozsiahle lesy, ktoré sa nikdy nerozdelili medzi jednotlivých členov, ale boli spravované
pod správou direktora, najstaršieho voleného člena
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rodu ako rodinný komposesorát. Ku komposesorátu v Liptove patrili tieto obce: Svätojánska Boca,
Liptovský Ján, Závažná Poruba, Liptovská Porúbka,
Štrba, Uhorská Ves, Važec a neskôr aj Malužiná.
V bockých baniach sa dolovalo zlato, striebro, meď,
olovo a železná ruda. Výskyt drahých kovov v chotári neskoršieho mestečka prilákalo nových osadníkov, ktorí sa v snahe čo najrýchlejšie zbohatnúť
zaslúžili najviac o získanie banského práva v listine
Štefana V. v roku 1270. Medzi podnikavcami, ktorí
získali na Ľupčianskom majetku baňu a začali tu ťažiť boli aj hornoliptovskí šľachtici Bohumír a Serafín,
vlastniaci časť bývalého veľkého územia Uhorskej
Vsi. Kráľ však od nich v roku 1279 majetok odkúpil
a nechal im ako odškodné majetok v Bobrovci.
Direktorovi rodu boli v rámci komposesorátu
podriadení všetci ostatní úradníci: lesný inšpektor, lesný strážca, lesní a hájnici. Správcom baní
a banským sudcom zároveň bol Bergrichter, Berghauptmann, iudex montium. Účtovníctvo mal

Štylizovaná podoba zakladateľa rodu
Bohumíra

Martin Sentiváni (*1815 † 1895)
liptovský hlavný župan, nositeľ Radu sv.
Štefana

Karol Sentiváni (* 1802 † 1877)
gemerský župan, poslanec uhorského
snemu

na starosti perceptor. (Väčšina písomností komposesorátu je v súkromných rukách členov rodu žijúcich v Maďarsku, časť v Štátnom archíve v Bytči.)
V 16. storočí sa väčšina členov rodu priklonila
k reformnému náboženskému hnutiu, ale v polovici 17. storočia sa niektorí vrátili k pôvodnému náboženstvu. V tomto storočí nastala aj maďarizácia
rodu, ktorá vyvrcholila v 19. storočí, keď väčšina
rodu pomaďarčila.
Sentivániovci sa uplatnili vo viacerých sférach
verejného života. Patrili od začiatku k významnej
šľachte a neustále získavali nové majetky a privilégiá. V roku 1449 im gubernátor Ján Huňady udelil
právo meča.
Už v 15. storočí sa v rámci rodu vyčlenili dve
samostatné rodové línie – Štefanova a Balážova
(1445–1486). Štefan zo Svätého Jána sa spomína
v roku 1464 ako svedok v jednom z pozemkových
sporov, ktoré sa riešil pred župným súdom v Liptovskej Mare. Štefanovi potomkovia rozšírili rod v ďalších troch líniách: Petrovej (1520), Andrejovej (1465)
a Žigmundovej (1500).
Z Petrovej vetvy sú známi: Michal Sentiváni
(1570), liptovský podžupan, jeho syn Peter Sentiváni (1600), liptovský podžupan a vnuk Michal Sentiváni (1606), rovnako liptovský podžupan. Petrov
syn Gašpar Sentiváni bol uznávaným odborníkom
v oblasti baníctva. V rokoch 1564–1566 spravoval zemiansky banský úrad vo Svätojánskej Boci
a pričinil sa o rozvoj tunajšieho baníctva. V stoličných funkciách pracovali aj Michalovi (1606) potomkovia. Medzi najvýznamnejších členov rodu
nepochybne patrí Michalov syn Martin Sentiváni (*1633 † 1705) profesor, kancelár a rektor trnavskej univerzity. Jeho brat Ján Sentiváni (*1626
† 1697) bol liptovským podžupanom, úradníkom
oravského panstva a vyslancom snemu. Vo funkcii
podžupana Liptovskej stolice sa potom vystriedali aj jeho syn Wolfgang (*1660 † 1712) a jeho syn
František (*1693 † 1759). Ďalší Wolfgangov syn
Michal Sentiváni (*1701 † 1756) bol kapitánom
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stoličných hajdúchov a jeho syn Štefan Sentiváni
(*1725 † 1773) vstúpil do jezuitskej rehole, stal
sa doktorom filozofie a ako univerzitný profesor
v Trnave prednášal rétoriku, cirkevné právo, gréčtinu a filozofiu. Bol aj literárne činný.
Zo spomínanej Andrejovej (1465) vetvy sa vytvorili ďalšie rodové vetvy: Rafaelova (1595), ktorá vymrela v polovici 18. storočia a vetvy jeho synovcov Mikuláša (1662), Jána (1699), Petra a Michala. Michal Sentiváni (1668–1680) je známy ako
zemplínsky podžupan. Mikuláš (1668–1680) je zakladateľom šarišsko-spišskej vetvy, Peter Sentiváni, resp. jeho syn Gašpar (1686) je zakladateľom
boršodskej vetvy a Ján Sentiváni (1699), resp. jeho
syn František (1709) je zakladateľom tekovskej vetvy rodu. Potomkovia jeho brata Juraja (1709) ostali
žiť v Liptove. Jeho vnuk Pavol Sentiváni (*1749) bol
liptovským podžupanom a jeho syn Vincent Sentiváni (*1793 † 1865) bol notárom Liptovskej stolice. Vincentov synovec Kazimír Sentiváni ml. (*1814
† 1895) sa zúčastnil revolúcie 1848–1849 v hodnosti honvédskeho plukovníka. Zo šarišsko-spišskej
vetvy je najznámejší Karol Sentiváni (*1765 † 1838)
bol vojakom a slúžil v Nádasdyovskom pluku, kde
bol kapitánom. Vyznamenal sa v bojoch proti Turkom, Talianom a Napoleonovi pri Lipsku. Za tieto
zásluhy dostal rád Márie Terézie a od roku 1819 bol
veliteľom pevnosti Leopoldov, kde žil až do smrti.
Z potomkov vetvy Michala (1668–1680) je známy
Eugen Sentiváni (*1815 † 1868), liptovský župan,
ktorého vo svojej funkcii potvrdil aj L. Košút. V roku
1849 na jeho príkaz uväznili slovenských vlastencov
J. B. Guotha a G. F. Belopotockého.
Do dnešnej doby prežili potomkovia vetvy Gabriela Sentivániho (*1714 † 1777). Z tejto vetvy je známy Gabrielov pravnuk Adolf Sentiváni
(*1817 † 1897) najprv zástanca slovenčiny, navrhol
slovenčinu ako rokovaciu reč župných zasadnutí,
zúčastnil sa na vyhlásení Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši. Neskôr sa pridal na stranu maďarského tábora. Jeho brat Gustáv Sentiváni
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(*1821 † 1855) bol finančným úradníkom Liptovskej stolice. Potomkovia jeho syna Gejzu Sentivániho (*1847 † 1894) žijú v Hurbanove a usilujú sa
získať aspoň časť majetkov v Liptovskom Jáne.
Potomkovia Žigmundovej vetvy (1500) žili v Liptove a Gemeri. Jeden z jeho potomkov Jozef Sentiváni Gemerský (*1817 † 1905) sa staral o rodinné
majetky, je považovaný za propagátora cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, postavil si chatku
na Štrbskom Plese, z ktorej neskôr vznikla turistická útulňa, neskôr tu postavil reštauráciu a kaviareň,
v roku 1901 to všetko predal štátu. Postaral sa aj
o ochranu kamzíkov vo Vysokých Tatrách. V snahe
udržať rod a zabrániť vymretiu jednej vetvy, adoptoval syna Jozefa (*1884 † 1941), ktorý neskôr zriadil v obci kúpele – Svätojánske Teplice. Termálnu
vodu vďaka nemu poznali aj za hranicami medzivojnového Československa. Počas vojny boli zničené
a nakoniec zanikli. Aj napriek snahám zachovať jánsku vetvu rodu sa to nepodarilo. Dr. Jozef Sentiváni
najml. (*1910 † 1988) bol jediný mužský potomok
a sám tiež synov nemal, rod vymrel po meči. Arpád
Sentiváni a Zoltán Sentiváni z gemerskej vetvy rodu

František Sentiváni,

Bonaventúra Sentiváni,

* 30. júna 1731

* 1764 † 1811

Marek Sentiváni,
* 1769 † 1848

Anzelm Sentiváni,
* 1792 † 1854

Karol Sentiváni,
* 1803 † 1871

Alžbeta Forgáčová (rod. Sentivániová),
† 1838

Medard Sentiváni,

* 1766

Katarína Sentivániová (rod. Jezernická),
*1808 † 1881 (manželka Anzelma)

Matilda Sentivániová
* 1808 † 1881

Baníctvo
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Na základe listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1285
dostal komes Bohumír a jeho potomkovia, zemania
z Liptovského Jána, právo dolovať a ryžovať zlato v potoku Bocianka. Najstarší písomný doklad o ťažbe zlata
v Bockej doline je z roku 1342, keď obyvatelia Hýb našli
pri kutaní zlatú žilu a v doline otvorili baňu. Na majetkoch rodiny Sentivániovcov nad dnešnou Vyšnou Bocou
vznikla prvá banícka osada, ktorá v 16. storočí zanikla.
V priebehu 16. storočia pravú stranu potoka Bocianka
vlastnila kráľovská komora a ľavú stranu Sentivániovci.
Banská osada na majetkoch zemianskeho rodu sa až
do roku 1927 nazývala Svätojánska Boca (Szent-Iványi
Boca). Podľa zachovaných dokladov boli na svätojánskej
strane už v roku 1554 bane, ale aj stupy, huta, hámor,
mlyn, tajch, hostinec, banícke domy a domy banských
podnikateľov. Od roku 1552 banské záležitosti na Bociach spravoval kráľovský banský úrad s právomocou
pre Liptov a pohronskú oblasť. Sentivániovci si v roku
1560 zriadili vlastný banský úrad, ktorý plnil zo začiatku
aj funkcie súvisiace so správou baníckej dediny. Pôsobenie banského sudcu vo Svätojánskej Boci dokumentujú zachované účtovné knihy banského súdu z rokov
1588–1602. Podľa záznamov sa najviac zlata vyťažilo
v roku 1558 a to 60 kg. Z tohto obdobia sa zachovala
aj banská mapa štôlne Boží dar z roku 1569 a je aj najstaršou banskou mapou na Slovensku. Výnosnosť zlatej
žily klesala a už na konci 16. storočia sa banská činnosť
aj na Svätojánskej Boci utlmila. Ku spomaleniu dopomáhali aj časté spory Sentivániovcov s ťažiarmi na Boci.
Banská činnosť v oblasti Svätojánskej Boce sa začala
prebúdzať na začiatku 18. storočia. Spolu so zvýšením
banskej činnosti sa začal rozvoj banských a hutníckych
podnikov v okolí. V roku 1765 boli založené železné
hute pri Svaríne a medené hámre v Malužinej. V roku
1792 bola ako kráľovské komorské vlastníctvo založená huta Maša (Frischfeuer) medzi Liptovským Hrádkom

a Kráľovou Lehotou. S touto činnosťou súvisel významný počin, akým bol preklad Banského poriadku cisára
Maximiliána II. z roku 1703 pre potreby Sentivániovcov,
ktorý urobil v roku 1759 Ján Vozáry. Sentivániovci čoraz
viac zaťažovali Bocanov na svojom území poddanskými
povinnosťami, pričom nerešpektovali, že boli slobodní.
Proces úpadku baníctva pokračoval od konca 18.
storočia aj počas 19. storočia. V druhej polovici 19. storočia zanikali jednotlivé banské diela. Posledný výkaz
o ťažbe zlata a striebra sa zachoval z roku 1861. Bývalí
baníci hľadali prácu v okolitých lesoch a podnikoch
alebo odchádzali do iných hornouhorských baní, ale aj
do Nemecka, Francúzska a USA.
V oblasti Bocí, Jánskej doliny, ale aj na svahoch Ďumbiera sú dodnes pozostatky banských ciest, ťažobných
jám a štôlní, ktoré sú čiastočne zasypané. Pri štôlňach
a jamách sa nachádza množstvo kvalitnej železnej rudy
a v okolí pozostatky základov obydlí a zariadení. Banské
objekty sa nachádzajú vo výške 1750 až 1850 m n. m.
Najvýdatnejšie náleziská i najvyššie položené banské
budovy, zariadenia a cesta sa nachádzali v jánskom
Krčahove. Ďalšie miesta sú na svahoch Králičky, Besnej
a na Ludárovej holi. Vyťaženú rudu bolo treba očistiť
od hlušiny a zaviezť na skládky, kde ju rozbíjali, drvili
a tavili. Najdlhšia trasa viedla z jánskeho Krčahova. Banská cesta viedla severným smerom po vrstevnici na Hrtan. Tu zrejme oddychovali, keďže ďalej je cesta mimoriadne prudká. Po prejdení tohto úseku nasledoval kamenný závoz s názvom Suroviny a Rapkastá. Za týmto
nasledoval miernejší terén, ale potom ich znova čakala
ťažká cesta popri potoku Bystrá, ktorý museli niekoľkokrát prebrodiť. Cesta pokračovala pred Bystrú, kde sa
rozdvojovala. Prvá, staršia, pokračovala do Svidovského sedla a do Malužinej. Po vybudovaní hute na Maši
rudu vozili dole Jánskou dolinou cez brod pri Podturni
do Maše, kde boli dve taviace hute a jeden hámor.

Botík, J.: Vyšná a Nižná Boca, vlastivedná monografia, Lúč, Bratislava 2004, s. 28–31; Ratkoš, P.: Počiatky hornoliptovského baníctva do konca XVI. storočia, In. Historický zborník MS, č. 5, Martin 1947; Ratkoš, P.: Výsadné a chotárové listiny Kráľovskej Boce, In.
In. Historický zborník MS, č. 5, Martin 1947; Ratkoš, P.: Počtové knihy zemianskeho banského súdu na Boci (1588–1602), In. Blanár,
V.: Zo slovenskej historickej lexikológie, Bratislava 1961; Slivka, K. – Hrbek, R. – Boroš, M.: Dejiny Horného Liptova, L. Hrádok 1969.
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sa dali na politickú dráhu. Zoltán bol cisársko-kráľovský komorník a rodinný genealóg.
Spišská vetva rodu používala od roku 1721 aj druhý prídomok „z Betlanoviec“. Kráľ Karol III. povýšil z tejto vetvy 15. januára 1721 Jána Sentivániho
(*1676) s manželkou Klárou Geltovičovou a deťmi
Jozefom, Annou a Júliou do barónskeho stavu. Dostal barónsky titul aj napriek tomu, že sa pred tým
v roku 1704 pripojil ku kurucom, bol adjutantom
v Berčéniho jednotke, neskôr plukovníkom strážneho oddielu Rákociho osobnej gardy a v roku 1711
bol veliteľom pechoty na hrade Mukačevo. Jeho kariéra sa zavŕšila funkciou hlavného župana v Berehove, Užskej stolici.
Ladislav Sentiváni (* 1656 † 1713) z vetvy Michala (1606) bol významný protireformačný činiteľ. Zastával funkciu prešovského kapitána a komorského
radcu. Bol žalobcom na krvavom Caraffovom súde
v Prešove v roku 1687. Za svoje zásluhy bol 7. septembra 1692 spolu s manželkou Annou Melcerovou a deťmi Jozefom Ignácom, Ruženou, Annou
a Alžbetou povýšený do barónskeho stavu. Obe
barónske vetvy rodu Sentivániovcov však v priebehu storočí vymreli.
Najstaršia podoba rodového erbu Sentivániovcov
je známa z roku 1342. Erb rodu je podobný s erbmi Bánovcov, Potornajovcov a Smrečániovcov. Tvorí
ho listová koruna nad ktorou je kolmo postavené
rameno s trúbkou a hviezdička. Hlavné figúry sú aj
klenotom erbu. Novohradská vetva rodu zaviedla
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do pôvodného erbu aj pštrosie perá. Sú známe viaceré varianty erbu.88

Smrečáni zo Smrečian
Smrečániovci majú spoločného predka s Bánovcami, Potornajovcami, Pongrácovcami a aj Sentivániovcami. Zakladateľom rodu Smrečániovcov bol
Mikuláš, jeden zo šiestich synov Bohumíra I. Bol
jedným z tých, ktorých kráľ Ladislav IV. dňa 8. mája
1286 prijal medzi uhorskú šľachtu. Smrečany sa stali hlavným sídlom rodu pri deľbe majetkov už asi

Erb rodu Smrečániovcov

FORGON, M.: Gömör – Kishont vármegye nemes családai I – II. Kolozsvár, Gámán J. 1909, II, s. 270 – 272; HORÁNSZKY,
P.: Adatok liptóvármegyei családok történetéhez. Budapest, Fodor A. 1941, s. 7; HORÁNSZKY, P.: A liptószentiványi
Szent Ivany család leszármazása. Budapest, Fodor A. 1940; ILLÉSSY, J. - PETTKÓ, B.: A királyi könyvek. Budapest 1895, s.
209, 283; KEMPELEN, B.: Magyar förangu családok. Budapest 1931, s. 271; KEMPELEN, B.: Magyar nemsi almanach. Az
1867 – 1909 – ben magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok. Budapest 1910, s. 128; NAGY, I.:
Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal I – XIII. Pest, Friebeisz I. 1857 – 1868, X, s. 623 – 641; NOVÁK,
J.: Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí. Martin, Osveta 1980, s. 233 – 234; NOVÁK, J.: Rodové erby
na Slovensku II. Peťkova zbierka pečatí. Martin, Osveta 1986, s. 144 – 146; SIEBMACHER, J. - CSERGHEÖ,G.: Wappenbuch
des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans Krone. Nürnberg, Bauer und Raspe 1885 – 1892, s. 629,
tb. 442; SZLUHA, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, Heraldikai kiadó 2000, s. 666 – 722.
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v roku 1299. Pretože rozloha majetkov potomkov
Bohumíra I. bola veľká, Smrečániovci, Sentivániovci
a Bánovci sa spojili, utvorili komposesorát a rodové
majetky spravovali spoločne.
Členovia rodu pôsobili väčšinou v Liptove, až
v priebehu 18. a 19. storočia niektorí odišli aj
do iných stolíc Uhorska. V 18. storočí sa stretávame s príslušníkmi rodu aj v Hontianskej, Šarišskej,
Spišskej, Turčianskej a Zvolenskej stolici. Od 19.
stor. sa rod rozšíril aj do Novohradskej, Oravskej,
Nitrianskej, Peštianskej, Užskej a Sabolčskej stolice.
Väčšina členov rodu zastávala rôzne funkcie
v rámci župnej správy. Z nich si osobitnú pozornosť zasluhujú viacerí Smrečániovci. Ján Nepomuk
Smrečáni (* 1784 † 1854) mal veľký majetkový
podiel v Uhorskej Vsi a spomína sa v dokumentoch
ako „gruntovný pán Uhorskej Vsi“.
V roku 1867 sa stal hlavným županom Oravskej
stolice jeho syn Dárius (* 1816 † 1888), ktorý dal
vymenovať za podsudcu okresného súdu v Dolnom
Kubíne Pavla Országha Hviezdoslava. Dáriovho
syna Juraja (* 1848 † 1906) vymenovali za podžupana. Je to jediný známy prípad, keď naraz pôsobí ako hlavný župan otec a ako podžupan jeho
syn. Juraj sa stal hlavným županom v roku 1888.
Aristid bol v rokoch 1900–1906 županom Liptova.
Známy je aj maliar Edmund (* 1875 † 1954) Dvaja
Smrečániovci získali vysoké cirkevné posty. Pavol
(* 1846 † 1908) dosiahol hodnosť varadínskeho
biskupa a Ľudovít (* 1851 † 1903) hodnosť jágerského arcibiskupa.
Najpoužívanejším rodovým erbom je modrý štít, v ktorom je na zlatú listovú korunu kolmo
89
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postavená zlatá poštová trúbka a červenoodeté rameno, medzi nimi je zlatá hviezdička. Štítové znamenie je aj klenotom erbu. Prikrývadlá sú zlatomodré a strieborno-červené.
V Matiašovského zbierke je erb Smrečániovcov
prekreslený presne tak, akým je reb Sentivániovcov. O erboch rodov, ktorých pôvod sa odvodzuje
od Bohumírových synov, je potrebné vedieť, že forma aj obsah ich erbov sa prelína a že nie je možné ich od seba jednoznačne odlíšiť. Detailný rozbor
erbov všetkých rodov (Bánovcov, Podturniancovcov, Pongrácovcov, Sentivániovcov, Smrečániovcov)
nám azda pomôže bližšie rozpoznať ich rozdielnosť
a osobitosť, ktorá však pravdepodobne bude dobovo podmienená.89

Baán z Trsteného
Prapredkom rodu bol Vavrinec, písomne doložený v roku 1242. Prvými známymi členmi rodu boli
až synovia Bohumíra II. (1286–1343). Prvú donáciu na majetky v Liptove dostali od Belu IV. v roku
1263 a do šľachtického stavu boli povýšení Ladislavom V. 8. júla 1286. Trestené (v maď. Nádasd),
ktoré používali ako prídomok, získali v roku 1368.
Priezvisko Baán sa objavuje až v 15. storočí, konkrétne v roku 1477. Z členov rodu sa stal známy Michal, liptovský podžupan v roku 1533. V druhej polovici 16. storočia používali členovia rodu prídomok
v slovenskej podobe „Baán de Trstena“. Okrem
neho sa na konci 16. storočia spomínajú aj Martin z Trsteného, Tomáš a Stanislav, vdovec po Helene Majténiovej. Príslušníci rodu žili najmä v Liptove.

HORÁNSZKY, P.: Adatok liptóvármegyei családok történetéhez. Budapest, Fodor A. 1941, s. 7; KEMPELEN, B.: Magyar nemes
családok I–XI. Budapest, Grill K. 1911–1932, X, s. 197–198; MAJLÁTH, B.: Liptómegyei törzsökös családok. Turul, 8, 1890,
s. 14, 17, 23; NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal I–XIII. Pest, Friebeisz I. 1857–1868,
X, s. 771–773; NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku II. Peťkova zbierka pečatí. Martin, Osveta 1986, s. 132–143; SIEBMACHER,
J. - CSERGHEÖ,G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans Krone. Nürnberg, Bauer
und Raspe 1885–1892, s. 640, tb. 449, SZLUHA, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, Heraldikai kiadó 2000, s.
723–74; TÓTH, S.: Sáros vármegye monographiája I. Budapest, Sáros vm. 1909, s. 447–448, tb. XXXVIII.

V 18. storočí sa spomínajú v Tekovskej župe, Šariši
a Zemplíne. Okrem mnohých župných funkcií boli
Baánovci činní ako statkári a vojenskí hodnostári.
Medzi členmi rodu boli aj tabulárny sudca, ministerský radca a kráľovský notár.
Erb Baánovcov potvrdzuje ich spoločný pôvod.
Tvorí ho modrý štít. V ňom zo zlatej otvorenej listovej koruny vyrastá červeno odeté rameno v pästi
držiace koniec zlatej stuhy, upevnenej pod nátrubkom zlatej trúbky. Nad korunou sa medzi ramenom
a trúbkou je zlatá hviezda. Ako nosiči štítu sa niekedy objavujú dvaja baníci.90

Nemešáni z Beňušoviec
Nemešániovci z Beňušoviec žili v Liptovskom Jáne
od 17. storočia. Neskôr Pružinskovci dlhodobo prenajali svoju kúriu v Uhorskej Vsi aj príslušenstvom
Karolovi Nemešánimu z Beňušoviec (*1765 † 1828)
a jeho manželke Žofii Klinovskej. Táto rodina sa presťahovala do Uhorskej Vsi. Karol Nemešáni sa ešte
narodil v Liptovskom Jáne Jozefovi Nemešánimu
a Márii Revickej. V Jáne sa manželom v roku 1797
narodil aj syn František.91

Ňári z Bedegu a Branča
Rod pochádza z obce Bedeg v Torontálskej stolici. Prvý známy člen je Havel, ktorý je doložený
v roku 1485. Už jeho syn sa manželstvom dostáva
do kontaktu s Liptovom. Bartolomej Ňári, ktorý žil
na začiatku 16. storočia v Branči, si za manželku
90
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Podoba Ňáriovského erbu podľa Matiašovského zbierky,
Liptovské múzeum v Ružomberku

vzal Eufrozínu Pongrácovú. Do Liptova sa Ňáriovci dostávajú pravdepodobne až v 19. storočí, a to
niekoľkonásobným manželstvom s dámami z rodu
Pongrácovcov. Karol (*1799) sa oženil s Františkou
Pongrácovou a jeho brat Emanuel (*1804) si vzal
za manželku Vincentku Pongrácovú. Významný bol
sobáš ich synovca Júliusa. Ako manžel Matildy Sentivániovej využíval zemepanské práva v obci.
Ňáriovci už v roku 1535 získali barónsky a v rokoch
1632 a 1655 i grófsky titul. Do povedomia sa dostali
najmä blízkym príbuzenstvom s Turzovcami.92
Najznámejší je barónsky erb rodu z roku 1535.
Tvorí ho červený štít, v ktorom zo zlatej listovej koruny vyrastá zlatý dvojchvostý korunovaný lev s tromi striebornými ružami v pravej prednej končatine.
Štítové znamenie je aj klenotom erbu. Prikrývadlá
sú zlato-červené.

HORÁNSZKY, P.: Adatok liptóvármegyei családok történetéhez. Budapest, Fodor A. 1941, s. 5, Horánszky, Liptó vm.,
s. 32– 40, KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok I – XI. Budapest, Grill K. 1911–1932, I, s.154, XI, s.231, NAGY, I.:
Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal I – XIII. Pest, Friebeisz I. 1857–1868, I, s.154, SIEBMACHER,
J. - CSERGHEÖ,G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans Krone. Nürnberg, Bauer
und Raspe 1885 – 1892, s.22, tb. 17, SZLUHA, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, Heraldikai kiadó 2000, s.
59 – 71.
VÍTEK, P. , MARTINICKÝ, M., LAUČÍK, P., PAVELICA, M.: Uhorská Ves, Dejiny obce, Obecný úrad Uhorská Ves 2010, s. 40 – 41.
NOVÁK, J. - VÍTEK, P.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku II, Liptovská stolica, Hajko & Hajková, Bratislava 2004, s. 88 – 8.
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Územie niekdajšej Liptovskej stolice, ktoré sa
dnes rozkladá na území okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš a čiastočne Poprad, tvorilo v minulosti jednu zo samosprávnych jednotiek Uhorského
štátu. Na severných hraniciach kráľovstva ležiaca
stolica patrila medzi tie, kde žilo v mnohých dedinách a mestách početné šľachtické obyvateľstvo.
Svojím privilegovaným postavením a pozemkovou
držbou sa zaraďovalo k miestnej elite. Šľachta si popredné miesto udržala od stredoveku až do 19. storočia, kedy ju finančne začali prevyšovať príslušníci
vznikajúcej vrstvy priemyselníkov. Preto vôbec neprekvapuje, že prevažnú väčšinu svetskej architektúry Liptova predstavujú kúrie a kaštiele, rozosiate
v niekoľkých obciach.
Označenie šľachtických sídiel rezidenciami za sebou ukrýva rôznorodé typy stavieb, ktoré sa budovali z dreva, kameňa alebo tehál. V stredoveku
väčšinu objektov zhotovili z dreva – dostupného
a zároveň aj najlacnejšieho materiálu v hlbokých lesoch okolitých hôr. Iba úzka skupina bohatých jednotlivcov si mohla dovoliť trváce kamenné stavby,
stelesňujúce ich postavenie. Od začiatku 16. storočia zažívali liptovské dediny výrazné zmeny svojej
panorámy. Drevené domy, blížiace sa svojou podobou ľudovým, vo veľkej miere nahrádzali kamenné a od 18. storočia aj tehlové objekty. Tie sa stali
nositeľmi nových umeleckých trendov renesancie,
baroka či klasicizmu v rôznorodej miere prispôsobené miestnym provinčným pomerom bez výrazného umeleckého centra v zemepanských mestách
alebo na aristokratickom dvore.
Okrem druhu stavebného materiálu sa rezidencie
rozlišovali aj pomenovaním. Používali sa dve označenia s jasným významom pre vtedajších ľudí a to
kaštieľ a kúria. Za pojmom kúria sa ukrývali prízemné objekty postavené z dreva aj pevného materiálu.
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Pri kúrii sa rozprestieral hospodársky dvor obkolesený hospodárskym objektmi, ktorých počet závisel
od zámožnosti majiteľa. Objekty mali rôznu umeleckú úroveň, odrážajúcu spoločenské a majetkové postavenie jednotlivca. Naproti tomu kaštiele
vznikali z pevných materiálov iba pre najbohatších
a spoločensky najvyššie situovaných jedincov s rozsiahlymi areálmi hospodárskych budov s pivovarmi,
pálenicami, stajňami, maštaľami a stodolami.
Všetky šľachtické sídla v obci boli postavené ako
kúrie, štyri z nich boli neskôr prestavané na kaštiele
a to: Štefana II. (Ňáryovská), Žigmunda I. (Kasíno),
Juraja VI. (Klimovská) a Jána X. (Marcovsko-Eduardovská). Tunajšie kúrie sú výnimočné predovšetkým
svojim počtom, čo má svoje historické opodstatnenie. Ich stavebníkmi boli príslušníci jedného šľachtického rodu z Liptovského Jána, ktorý sa od 13. storočia natoľko rozrástol, že bolo potrebné neustále
budovať nové obydlia pre jeho členov. Tak ako plynuli storočia menila sa aj forma rodového priezviska
od foriem zo Svätého Jána, Swathojansky, Szent-Ivány (táto podoba sa požívala takmer 300 rokov) až
po Szent-Iványi od 19. storočia. Z toho dôvodu sa
v texte použili dve formy priezviska a to Svätojánsky do 15. storočia a po pomaďarčení v 16. storočí
forma Sentiváni, ktoré sú s súlade s dnešnými pravidlami slovenského pravopisu.
Zakladajúci členovia rodu zo Svätého Jána v období 13. a 14. storočia obývali jednoduché drevené
stavby, vybudované pravdepodobne na kamennej
podpivničenej podmurovke. Všetky svoje prostriedky radšej použili na stavbu miestneho kamenného
kostola svätého Jána Krstiteľa, ktorého krypty sa
stali rodovým pohrebiskom na dlhé stáročia. Bez
bližších architektonicko-historických výskumov nemožno povedať, či už v 14. storočí vznikla v Liptovskom Jáne istá kamenná kúria. Ak však existovala,

určite sa neveľmi líšila od zatiaľ najstaršej šľachtickej stavby z územia Liptova – odborne zdokumentovanej kúrie v zatopených Parížovciach. Kúriu si dali postaviť členovia rodu z Parížoviec v prvej tretine 14. storočia v podobe jednopriestorovej
trojpodlažnej blokovej kúrie. Polozahĺbený suterén
využili na skladovacie priestory a obranu objektu, zvýšené prízemie slúžilo ako jeden veľký obytný priestor s trámovým stropom a tretie znížené
podlažie obsahovalo obranné prvky.93

Obdobie 15. storočia
V čase vládnutia Žigmunda Luxemburského v Liptovskom Jáne žil Mikuláš II. zo Svätého Jána spolu
so svojimi dvomi bratrancami. Spoločne sa snažili
o zveľadenie zdedených statkov, a tým aj o povznesenie vlastných finančných príjmov. Každoročný príjem pre nich predstavovali poplatky od dedičného
richtára (šoltýsa) v Štrbe, ktoré nechali zvýšiť, čo
sa nezaobišlo bez sporov so spolumajiteľmi dediny – šľachtickými rodmi zo Smrečian a z Trsteného. Omnoho výnosnejším boli príjmy z dolovania
drahých rúd na Boci. Bratranci sa úzkostlivo bránili
proti šľachticom z Kráľovej Lehoty, ktorí neoprávnene obsadzovali ich povrchové priekopy na dolovanie zlata.94
Vylepšené výnosy z baní a od šoltýsa pravdepodobne poslúžili na výstavbu gotickej kúrie,
ktorej existenciu by mohol potvrdiť iba výskum
v dnešnom objekte so súpisným číslom 68. Po smrti jedného z bratrancov ostala kúria v rukách Mikuláša II. Svätojánskeho a Beňadika II. Svätojánskeho,
ktorí si ju rozdelili na dve polovice. Deľba sa konkrétne zmienila iba o okolitých pozemkoch. Územie
93
94

1) kúria Štefana III. Svätojánskeho, 2) kúria Blažeja I.
Svätojánskeho, 3) kúria Andreja II. Svätojánskeho, 4)
kúria Žigmunda I. Svätojánskeho
Legenda k mape:
vodný tok
cesty
poddanské a hospodárske usadlosti
cirkevné vlastníctvo
vlastníctvo Petrovej línie Štefanovej hlavnej rodovej línie
vlastníctvo Andrejovej línie Štefanovej
hlavnej rodovej línie
vlastníctvo Žigmundovej línie Štefanovej
hlavnej rodovej línie
vlastníctvo Rafaelovej línie Blažejovej
hlavnej rodovej línie

v intraviláne obce od kúrie smerom ku kostolu pripadlo Mikulášovi II. a v tejto časti sa pri rezidencii
nachádzala zeleninová záhrada. Priestor od kúrie
smerom na severný okraj intravilánu pririekli Beňadikovi II., pričom v tesnom susedstve kúrie mal
ovocnú záhradu. V spoločnom užívaní ostal vodný mlyn stojaci na potoku Štiavnica, pričom príjmy z mletia múky si rozdelili na dve rovnaké časti.
Výsada slobodného mletia múky patrila k takzvaným menším regálnym právam šľachty, na základe

KRIŽANOVÁ, Eva. Kaštiele v zátopovej oblasti. In HRUŠOVSKÁ, Marta (ed.). Monumentorum tutela: Ochrana pamiatok.
Bratislava: Obzor, 1987, s. 226.
MÁLYUSZ, Elemér - BORSA, Iván. A Szent-Iványi család levéltára 123 – 1525. Budapest: Magyar Országos Levéltár kiadványai,
1988, regest č. 62, 69, s. 35, 37. SZLUHA, Márton. Liptó vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika Könyvkiadó, 2000,
s. 668.
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ktorého potom do miestneho mlyna museli prísť
mlieť všetci poddaní oboch bratrancov.95
O podobe samotnej kúrie si môžeme za súčasného stavu poznania urobiť predstavu iba na základe
porovnania s inými objektmi. Jednou z možností je,
že sa približovala kúriám, ktoré sa zachovali na Orave z neskoršieho obdobia, ale predstavujú výrazný
medzistupeň medzi drevenou a murovanou kúriou.
Kamennú časť stavby tvorila vysoká podmurovka, čiastočne zahĺbená do terénu, so skladovacími
priestormi. V pivnici mohli obyvatelia domu uchovávať aj vzácne listiny pre prípad požiaru, čo vo vtedajších nepokojných časoch občasných husitských
vpádov nebolo nič nezvyčajné. Na poschodí boli
drevené obytné priestory – vstupná sieň, komora,
rôzne veľký počet menších svetlíc a palota. Palota predstavovala v každej kúrii najväčšiu a spoločensky najdôležitejšiu svetlicu. Ako druhá prichádza do úvahy možnosť, že i poschodie vybudovali
z kameňa.
Rozdelená kúria sa stala dejiskom zavrhnutiahodnej udalosti. Beňadik II. Svätojánsky a Mikuláš II.
Svätojánsky sa neustále medzi sebou hádali a vypukla medzi nimi nesmierna nesvornosť. Navzájom
si škodili a spôsobovali si rôzne materiálne újmy, či
už na zariadení kúrie alebo pri prácach na poliach.
Napätie sa neustále stupňovalo až po roku 1436
prerástlo do ohavného zločinu, keď pri jednej z hádok Beňadik II. zavraždil Mikuláša II. Vec sa vyriešila
zaplatením stanovenej pokuty za zabitie šľachtica
a Mikulášovi synovia naďalej žili pod jednou strechou so svojim strýkom.96
Beňadik II. Svätojánsky a jeho manželka sa však
nedočkali žiadneho mužského potomka, a preto sa
95
96
97
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rozhodli, že celý svoj majetok odkážu synom zavraždeného Mikuláša II. Svätojánskeho. Po Beňadikovej smrti sa niekedy v polovici storočia celý rodový majetok sústredil v rukách Mikulášových synov –
Jána III. Svätojánskeho, Štefana III. Svätojánskeho,
Petra III. Svätojánskeho, Andreja I. Svätojánskeho,
Dionýza Svätojánskeho a Blažeja I. Svätojánskeho.
Najstarší Ján III. sa vybral na štúdia na niektorú zo
stredovekých univerzít, aby získal vzdelanie a stal sa
kňazom. Správcom celého majetku sa aj za mladších bratov stal Štefan III., neskôr jedna z dôležitých
osobností stredovekej Liptovskej stolice.97
V polovici storočia nastali ťažké časy anarchie,
typickej pre vtedajšie boje medzi stúpencami zosnulého kráľa Vladislava I. a neplnoletého Ladislava
Pohrobka. Vtedy medzi sebou na území Liptovskej
stolice o moc súperili Peter Komorovský a Pongrác
zo Svätého Mikuláša. Štefan III. Svätojánsky sa rozhodol pre Pongráca a stal sa jeho služobníkom,

Magyar Országos Levéltár (ďalej MOL), fond (ďalej f.) Diplomatikai Levéltár (ďalej DL) (Q szekció), Családi levéltárak (P
szekcióból), Szent-Ivány család (Q 174), signatúra (ďalej sign.) DL 65328.
MOL, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Szent-Ivány család (Q 174), sign. DL 65315. MÁLYUSZ - BORSA,
A Szent-Iványi, ref. 94, regest č. 88, s. 45.
MOL, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Szent-Ivány család (Q 174), sign. DL 65315. MÁLYUSZ - BORSA,
A Szent-Iványi, ref. 94, regest č. 114, s. 53.

vo vtedajšej terminológii nazývanom familiárom.
Štefan III. si tak zabezpečil vplyvného ochrancu
a na oplátku sa musel zúčastniť budovania Pongrácovej pevnosti v Liptovskom Mikuláši po roku
1454. Po výmene predstaviteľov liptovského župana za Petra Komorovského sa Štefan III. stal terčom
viacerých súdnych sporov, ktoré proti nemu viedli
Komorovského familiári.98
Medzitým zomreli dvaja bratia Štefana III. Svätojánskeho a on ostal zastupovať ostatných preživších
bratov. V zlatých baniach na Boci sa prešlo k hlbinnej ťažbe, čím sa zvýšili príjmy, a preto Štefan III. aj
v záujme svojich bratov vyplácal ženské príslušníčky
rodu z ich vlastníctva, aby sa bane nedostali do cudzích rúk. Zvýšené dôchodky z baní však pohltila
katastrofa, ktorá sa udiala okolo roku 1468. Vtedy šľachtic Štefan z Ráztok, sídliaci v opevnenom
kostole v Liptovskej Mare podnikol pustošivý vpád
do dedín Závažná Poruba a Liptovský Ján. V oboch
dedinách odviedol dobytok a zničil všetky hnuteľné aj nehnuteľné veci, pričom sa hodnota spôsobených škôd vyšplhala na 2 000 zlatých.99
Počas skazonosného vpádu asi vyhorela aj stará
rodová kúria z čias Štefanovho otca. Pri následnej
oprave škôd Štefan III. Svätojánsky pravdepodobne s použitím časti starých konštrukcií nechal vybudovať reprezentatívnu neskorogotickú kúriu. Ako
mohla vyzerať sa môžeme iba domnievať, ale jej
podoba sa azda blížila v približne rovnakom čase
prestavanej kúrii v Parížovciach. Vstup do parížovskej kúrie tvoril umelecky stvárnený portál, za ktorým sa rozkladala rozsiahla sieň s krbom. Sieň
od seba oddeľovala slávnostnú palotu a menšiu
98
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Kúria Blažeja I. Svätojánskeho (Nemešovsko-Barnovská)

obytnú svetlicu. Interiér i exteriér paloty zdobilo
sieťovanie a presvetľovali ho veľké kamenné okná.
Časť vnútorných priestorov kúrie zdobili nástenné
maľby. Opravená rezidencia sa zakrátko stala aj významným politickým centrom stolice, keď Štefan III.
v rokoch 1475 až 1477 zastával funkciu liptovského
podžupana.100
Pôsobenie Štefana III. Svätojánskeho ako podžupana predstavovalo vrchol jeho politickej kariéry.
V rovnakom čase sa dospelosti dožil Štefanov najmladší a zároveň jediný žijúci brat Blažej I. Svätojánsky. Štefan svojho mladšieho brata začal vťahovať
do svojich rozhodnutí a súrodenci sa stali uznávanými autoritami. Obaja sa stali kráľovskými ľuďmi
zastupujúcimi panovníka pri rôznych majetkových
aktoch na území Turčianskej a Liptovskej stolice.
Po vyhnaní Komorovského z Liptova Blažej I. pravdepodobne vstúpil do služieb liptovského župana Mateja z Czecze, majiteľa hradu v Liptovskom
Hrádku, verného stúpenca Mateja Korvína. Bratia sa tak mohli priamo obracať pri riešení sporov

ENGEL, Pál. Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457 I. Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1996, s. 428.
MOL, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Szent-Ivány család (Q 174), sign. DL 65321.
MÁLYUSZ – BORSA, A Szent-Iványi, ref. 94, regest č. 114, s. 53. MOL, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból),
Szent-Ivány család (Q 174), sign. DL 65384.
MOL, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Fejérpataky család (Q 72), sign. DL 64888, 64890. HÚŠČAVA,
Alexander (ed.). Archív zemianskeho rodu z Okoličného. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1943, listina č. 91.
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s ostatnou miestnou šľachtou priamo na panovníka do Budína alebo iných významných krajinských
hodnostárov.101
Súrodenci sa rozhodli predísť prípadným budúcim vzájomným nedorozumeniam a niekedy v 70.
rokoch 15. storočia sa uskutočnila deľba majetku patriaceho k dosiaľ jedinej rodovej kúrii. Bratia
pritom vychádzali zo staršieho rozdelenia majetku
medzi ich otcom a strýkom. Niekdajšiu otcovskú
časť Mikuláša II. Svätojánskeho si ponechal Štefan
III. Svätojánsky a bývalý strýkovský podiel Beňadika II. Svätojánskeho dostal Blažej I. Svätojánsky.
Výsledkom deľby bolo definitívne rozdelenie obce
na dve časti – v južnej časti sa usadili potomkovia
Štefana III., podľa ktorého sa označovali za členov
Štefanovej hlavnej rodovej línie a v severnej časti
žilo potomstvo Blažeja I., od ktorého sa odvodzovala Blažejova hlavná rodová línia.
Súčasťou nezachovaného textu deľby bolo pravdepodobne aj ustanovenie, tak ako to bolo zvyčajné, že starší brat Štefan III. Svätojánsky si za svoje
sídlo zvolil starú rodovú kúriu. Mladší brat Blažej
I. Svätojánsky dostal možnosť slobodne sa rozhodnúť, či zostane bývať s bratom, alebo si postaví novú kúriu. Blažej I. si zvolil druhú možnosť
a na svojej vydelenej časti vybudoval vlastnú kúriu (dnes súpisné číslo 58). Na základe výskumov
v dvoch iných objektoch v Liptovskom Jáne sa možno domnievať, že rezidenciu tvorila murovaná suterénna časť, na ktorej stála drevená konštrukcia.
Bratia naďalej nažívali vo vzájomných dobrých
vzťahoch a požívali úctu a vážnosť. Po prevzatí
panstva Hrádok novými majiteľmi azda ich synovia
vstúpili do služieb nových pánov – mocného rodu
101
102
103
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Zápoľských. Vďaka tomu sa mohli opierať o podporu v rôznych záležitostiach. Osobnú ochranu v majetkovoprávnych záležitostiach im písomne zaručil
nielen dedičný spišský župan a palatín Štefan Zápoľský, ale aj jeho pozostalá vdova poľská kňažná
Hedviga Tešínska.102
Synovia bývalého liptovského podžupana Štefana
III. Svätojánskeho postupne prevzali od otca správu
rodových majetkov a prevzali štafetu v získavaní výhodných správnych pozícií a v budovaní kontaktov
s vplyvnými vtedajšej doby. Po otcovi zdedenú južnú polovicu dediny si rozdelili na tri časti, čo viedlo
k výstavbe ďalších dvoch kúrií, ktoré podchytil aj architektonicko-historický výskum. V poslednej tretine storočia si vlastnú kúriu (dnes súpisné číslo 164)
postavil najstarší Štefanov syn Andrej II. Svätojánsky, zakladateľ Andrejovej línie, Štefanovej hlavnej
rodovej línie. Na základe výskumov sa jednoznačne
preukázalo, že kúriu tvorila zvýšená podpivničená
podmurovka, na ktorú dosadala bližšie neznáma
drevená stavba.103
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Po smrti Andreja II. Svätojánskeho prevzal okolo
roku 1500 štafetu správy rodových majetkov jeho
mladší brat Žigmund I. Svätojánsky. V tom čase sa
ťažba zlata v Boci dostávala do pozornosti ťažiarskych spoločností z Banskej Bystrice, ktoré sa snažili narušiť dolovanie tejto vzácnej rudy baníkmi
v službách šľachtického rodu Svätojánskych. Žigmund I. nakoniec v roku 1515 vyjednal so zástupcami banskobystrických ťažiarov dohodu o vzájomnom rešpektovaní slobodného získavania drahých
rúd. Žigmund I. využil svoj príslušný príjem z banského podnikania na stavbu vlastnej blokovej kúrie s kamenným suterénom a drevenou nadstavbou
s obytnými priestormi. Kúria sa stala prvotným sídlom Žigmundom I. založenej Žigmundovej línie Štefanovej hlavnej rodovej línie.104
V období tesne pred katastrofou v Moháči, ktorá znamenal koniec stredoveku v Uhorsku, zostal zo synov Štefana III. nažive už iba najmladší
Peter IV. Svätojánsky, ktorý prevzal rozhodujúcu
úlohu v rode po nebohom bratovi Žigmundovi I.

Kúria Žigmunda I. Svätojánskeho (Kasíno) neskôr
prestavaná na kaštieľ
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Svätojánskom. V roku 1525 sa Peter IV. dožadoval vrátenia sumy 200 zlatých, ktoré kedysi požičal jeho brat Ladislav II. Svätojánsky, pôsobiaci ako
farár v Liptovskom Jáne. Tak ako starší bratia netrpel ani najmladší finančným nedostatkom, ale napriek tomu si nepostavil vlastné obydlie, keďže býval v otcom prestavanej kúrii. Vďaka tomu sa kúria
stala sídlom Petrom IV. založenej Petrovej línie, Štefanovej hlavnej rodovej línie.105

Obdobie 16. storočia
Po katastrofálnej porážke uhorských vojsk osmanskou armádou v roku 1526 začali v Liptovskom
Jáne dorastať príslušníci novej generácie rodu Sentiváni v ovzduší šíriaceho sa humanizmu a renesancie. Nové myšlienkové prúdy výrazne ovplyvnili aj
svetskú architektúru a podnietili rozsiahlu modernú renesančnú výstavbu alebo prestavbu starších
šľachtických kúrií. Stavebné zásahy do urbanizmu
obce však na určitý čas zastavilo nepriaznivé obdobie občianskej vojny medzi dvomi uhorskými kráľmi – Ferdinandom I. Habsburským a Jánom Zápoľským. Na druhej strane bola situácia v Liptovskej stolici priaznivejšia ako v stoliciach na území
dnešného Maďarska a juhu Slovenska. Tamojšia
šľachta musela čeliť postupujúcim Osmanom a ich
vojenským vpádom, od čoho boli liptovskí šľachtici
uchránení.
Spočiatku členovia rodu Sentiváni stáli na strane
kráľa Jána Zápoľského, ktorý vlastnil neďaleký hrad
v Liptovskom Hrádku. Vernosť rodu podmieňovala nielen susedstvo s týmto panstvom, ale pravdepodobne aj skutočnosť, že aspoň časť príslušníkov
rodu pôsobila v službách Zápoľského otca Štefana
Zápoľského. Postupne ako rástla moc panovníka
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Ferdinanda I. a jeho vojsko obsadzovalo územia
patriace spojencom Zápoľského, začali aj príslušníci
rodu Sentiváni z pragmatických dôvodov udržania
svojho postavenia a majetkov prechádzať na stranu
habsburgovského vládcu. Neprajný čas občianskej
vojny ukončil až v roku 1538 mier vo Veľkom Varadíne, na základe ktorého sa oblasť Liptovskej stolice
dostala pod kontrolu Ferdinanda I.
Stabilizácia pomerov po podpísaní mieru sa zákonite prejavila v zlepšení situácie v banskom podnikaní v doline Boce, kde mali svoje bane predstavitelia
rodu Sentiváni. Možnosť dolovať na ich rodových
územiach v doline prenechali podnikavým mešťanom z Kremnice, Partizánskej Ľupče, či Bardejova.
Investície do ťažby zlata a rozšírenie dobývacieho
priestoru po roku 1550 priniesli šľachticom zvýšené poplatky za užívanie baní, ktoré si mohli medzi
sebou podeliť. Dostatok finančných prostriedkov
umožnil pribúdajúcim mužským členom rodu osamostatniť sa a podujať sa k výstavbe nových renesančných kúrií alebo prestavbám zdedených rezidencií. Priaznivé obdobie v dolovaní rúd pretrvalo
takmer do polovice 17. storočia a v tomto období
pribudlo v Liptovskom Jáne najviac kúrií za celé sledované obdobie.106
V tomto čase došlo k prvej majetkovej deľbe medzi príslušníkmi Blažejovej hlavnej rodovej línie, čím
vznikol podnet na stavbu novej rezidencie. Stavebníkom novej kúrie (dnes súpisné číslo 72) sa stal
Michal III. Sentiváni, ktorý opustil rezidenciu svojho prastarého otca Blažeja I. Sentivániho. Hodnota novostavby „veľkého dedičného domu“ pri neskoršom predaji bola 150 uhorských zlatých. Základ
kamennej stavby tvoril suterén s väčšou a menšou
pivnicou, na ktorom stálo prvé nadzemné podlažie
s dnes už neexistujúcou nárožnou vežou. K veži sa
106
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1) kúria Gašpara VII. Sentivániho a Petra VII.
Sentivániho, 2) kúria Jána VI. Sentivániho,
3) kúria Štefana IV. Sentivániho a Petra VI.
Sentivániho, 4) kúria Krištofa I. Sentivániho, 5)
kúria Michala III. Sentivániho, 6) kúria Štefana VIII.
Sentivániho, 7) kúria Beňadika IX. Sentivániho
Legenda k mape:
vodný tok
cesty
poddanské a hospodárske usadlosti
cirkevné vlastníctvo
vlastníctvo Petrovej línie Štefanovej hlavnej rodovej
línie
vlastníctvo Andrejovej línie Štefanovej hlavnej
rodovej línie
vlastníctvo Žigmundovej línie Štefanovej hlavnej
rodovej línie
vlastníctvo Rafaelovej línie Blažejovej hlavnej rodovej
línie

pripájala časť obytných priestorov na druhom nadzemnom podlaží. Ku kamennej časti sa pripájali aj
drevené objekty a celý areál obklopovala záhrada
s včelínom a budovou pivovaru.107

ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia (2. časť). In KUFČÁK, Emil - POVAŽANOVÁ,
Valéria - PETRÁŠ, Milan (ed.). Liptov 8: Vlastivedný zborník. Martin: Osveta, 1985, s. 185.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Štátny archív Bytča (ďalej ŠABY), f. Liptovská župa I. (ďalej LŽ I.),
kartón (ďalej k.) 1035, inventárne číslo (ďalej i. č.) 1613, 1614. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 700.

Kúria Michala III. Sentivániho (Rutkajovská)

Kúria Štefana VIII. Sentivániho (Pištovská neskôr
Ľubovská)

Kúria Beňadika IX. Sentivániho (kúpele)

108
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Vnútorné členenie obytných priestorov vychádzalo z princípov renesančnej dispozície, ktorá sa uplatnila v istých obmenách aj v ostatných
objektoch v Liptovskom Jáne. Za hlavným vstupom sa nachádzala rozsiahla sieň, kde sa nachádzali schody vedúce na druhé nadzemné podlažie
a do priestoru, odkiaľ sa vchádzalo do oboch spomínaných pivníc. Z siene sa prechádzalo do veľkej
svetlice s trámovým stropom, spojenej so zaklenutou miestnosťou – sklepom. Vo východnom trakte
ešte existovala veľká kuchyňa. V západnom trakte, prístupnom taktiež zo siene, bola menšia svetlica s trámovým stropom s pripojeným sklepom
a menšia kuchyňa. Na druhom nadzemnom podlaží sa nad veľkou svetlicou na prízemí nachádzala
ďalšia veľká svetlica. Do veže nazývanej „basticka“
situovali menšiu svetlicu, z ktorej sa prechádzalo
do komory.108
Okrem spomenutej kúrie doplnili urbanizmus
obce ešte dve novostavby ďalej sa deliacich línií Štefanovej hlavnej rodovej línie. Štefan VIII. Sentiváni
(* 1525) z Petrovej línie odišiel z kúrie svojho starého otca Petra IV. Sentivániho a usadil sa vo vlastnej
kúrii (dnes súpisné číslo 90). Podobné rozhodnutie
o opustení rodného sídla urobil aj Beňadik IX. Sentiváni (* 1564 † 1617) zo Žigmundovej línie, ktorý
odišiel z kúrie svojho prastarého otca Žigmunda I.
Sentivániho do novovzniknutej rezidencie (dnes súpisné číslo 97, 99).109
K dotvoreniu renesančnej premeny urbanistickej
štruktúry obce prispeli nielen nové rezidencie, ale aj
prestavby starších neskorogotických objektov, nezodpovedajúcich nárokom svojej doby a ani postaveniu majiteľov. Staršia stavba (dnes súpisné číslo

MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 1035, i. č. 1613, 1614. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 700.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 923, i. č. 1484. MOL, f. Urbaria et conscriptiones (ďalej UC), fascikel (ďalej fasc.) 99, numero (ďalej
no.) 6, pagina (ďalej pag.) 1. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 670, 696, 697. V prípade kúrie so súpisným číslom 97, 99
ide o korigovanie publikovaných údajov o jej stavebníkovi v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej stolici. JANURA,
Tomáš. Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši, 2008, s. 77.
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164) Andreja (II.) Sentivániho z kameňa a dreva prešla po polovici storočia dvomi zásadnými obnovami
azda za čias Andrejovho syna Štefana (IV.) Sentivániho a Štefanovho syna Petra (VI). Sentivániho.
Po nich nadobudla kúria súčasnú podobu, pričom
koncom storočia dostavali nárožné poschodové polygonálne veže.
Renesančne prebudovanú kúriu s vežami, označovanú v prameňoch ako „horný dom“, pri neskoršej deľbe ocenili na 400 zlatých. Určená hodnota rezidencie predstavovala štvornásobne vyššiu
sumu, akou ohodnotili inú kúriu (dnes súpisné číslo
132), patriacu taktiež príslušníkom Andrejovej línie.
Interiér vynovenej renesančnej kúrie sprístupňovala priestranná sieň, z ktorej sa na západnej strane
vchádzalo do zaklenutej svetlice a kuchyne. Ku kuchyni priliehala malá komora a „čierna izba“ s otvoreným ohniskom. Na východnej strane siene sa
rozprestierala veľká a menšia svetlica s drevenými
trámovými stropmi. Pravdepodobne steny oboch
posledne menovaných priestorov pokrývalo drevené ﬂádrovanie, zvyšujúce tepelnú izoláciu. K veľkej svetlici sa pripájala ešte jedna menšia svetlica
a všetky spomínané svetlice spočívali na podpivničenom suteréne s dvomi skladovacími priestormi.110
Moderná štýlová obnova neobišla ani niekdajšiu
rezidenciu (dnes súpisné číslo 68) Petra IV. Sentivániho, ktorej rozsah zostáva zatiaľ neznámy, nakoľko sa v objekte neuskutočnil žiadny architektonicko-historický výskum. Na základe historických
poznatkov možno predpokladať, že asi s použitím
murív neskorogotickej kúrie bol postavený niekedy
110
111

112
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v poslednej tretine storočia renesančný prízemný
objekt. Náklady potrebné na renováciu sídla pravdepodobne spoločne zdieľali Gašpar VII. Sentiváni
(* 1560), pravnuk Petra IV. a Peter VII. Sentivániho,
vnuk Petra IV.111
Najveľkolepejšia prestavba celého storočia sa
udiala v roku 1588, keď bývalú azda neskorogotickú kúriu (dnes súpisné číslo 58) Blažeja I. Sentivániho nechali prestavať Ján VI. Sentiváni a jeho
manželka Žofia Pottornyayová. Obnovená rezidencia spĺňala všetky nároky na nielen súkromné sídlo,
ale zároveň domov druhého najvyššieho stoličného
predstaviteľa – liptovského podžupana. Skvostnými priestormi podžupanovej kúrie sa stala vstupná
sieň a najväčší spoločenský priestor akéhokoľvek
zámožného šľachtica – palota. Palotu zaklenuli valenou klenbou s lunetami so štukovo profilovanými rebrami, usporiadanými do obrazca pravidelnej
sieťovej klenby. V plochách polí medzi rebrami vytvorili bohato profilované terče s rozetou. Ostatné
svetlice honosného sídla pravdepodobne prekrývali
a zároveň okrášľovali drevené trámové stropy.112
Kúriu Jána VI. Sentivániho obkolesovali dve záhrady – zeleninová nazývaná štepnica a ovocná s prevládajúcimi jabloňami. Medzi najcennejšie predmety vnútorného vybavenia patrili cínové
predmety – misy, kanvice na víno, fľaše a taniere. Zo
skla boli vyrobené tri poháre ľudovo nazývané „pivnica“. Ostatné predmety dennej potreby nezaznamenali, nakoľko nemali veľkú hodnotu. Rezidencia
zároveň slúžila ako hospodárske centrum správy
majetkov, ktoré tvorili štyri sedliacke usadlosti a 28

MV SR, ŠABY, f. Rod Svätojánsky (ďalej RS), k. 1, i. č. 1. APÚ, f. ZVS, Pálovský kaštieľ, sign. T 5410. SZLUHA, Liptó vármegye,
ref. 94, s. 680.
SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 670, 671. V prípade dnešného kaštieľa so súpisným číslom 68 ide o spresnenie publikovaných údajov o stavebníkoch v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej stolici. JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109,
s. 66.
MOL, f. Magyar Kancelláriai Levéltár (ďalej MKL), Libri regii (ďalej LR) 33, pag. 303. KRESÁNEK, Peter. Liptovský Ján, Kaštieľ
(heslo 62). In RUSINA, Ivan et al. Dejiny slovenského výtvarného umenia: Renesancia: Umenie medzi neskorou gotikou
a barokom. Bratislava: Slovenská národná galéria, SLOVART, 2009, s. 710. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 700.

želiari, žijúci v Liptovskom Jáne, Uhorskej Vsi, Závažnej Porube a Liptovskej Porúbke. Kvôli samostatnosti pri výrobe a oprave rôznych železných predmetov usadil podžupan na svojom panstve kováča
a na zabezpečenie odevov krajčíra.113
Ján VI. Sentiváni požíval veľkú vážnosť aj začiatkom nasledujúceho 17. storočia, kedy zažil povstanie Štefana Bočkaja (Bocskai). Počas jeho priebehu
zostal na strane cisára napriek tomu, že mu hrozilo reálne nebezpečenstvo vyplienenia majetkov
povstaleckými vojskami. Vernosťou Viedni si získal úctu popredného uhorského aristokrata Juraja
Thurzu, ktorý taktiež odmietol prestúpiť na stranu
rebelov. Prestížne postavenie Jána VI. sa prejavilo
i tým, že ho Thurzo v roku 1612 pozval na svadbu svojej dcéry Barbory Thurzovej s Krištofom Erdődym do Bytče. V sídelnom zemepanskom meste palatína sa mal možnosť stretnúť s poprednými
a vplyvnými osobnosťami Uhorska.114

Obdobie 17. storočia
Členovia rodu Sentiváni zažili v priebehu pohnutých čias stavovských povstaní a postupujúcej protireformácie obrovské zmeny. Dejinné zvraty výrazne poznačili ďalší vývoj a vtiahli jednotlivcov do celoštátneho politického diania, pričom neraz jeden
Sentiváni zastával iný názor ako druhý s úplne protichodným a vzájomne nezlučiteľným presvedčením.
Rôznorodosť postojov sa najviac prejavila v kritických momentoch, kedy sa jednotliví Sentivániovci
museli rozhodnúť, na čiu stranu sa pridať, čo neraz
ovplyvnilo ich ďalší osud v pozitívnom alebo negatívnom smere. Na druhej strane sa vnútorným činiteľom ovplyvňujúcim vývin stal vzrastajúci prirodzený prírastok rodu. Ten spôsobil ďalšie rozdrobenie
113
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1) kúria Michala IV. Sentivániho, 2) kúria Mateja II.
Sentivániho, 3) kúria Mikuláša IV. Sentivániho, 4) kúria
Daniela I. Sentivániho, 5) kúria Rafaela V. Sentivániho,
6) kúria Jána ml. XII. Sentivániho, 7) kúria Ladislava V.
Sentivániho, 8) kúria Gašpara VIII. Sentivániho, 9) kúria
Juraja VI. Sentivániho, 10) kúria Jána X. Sentivániho,
11) kúria Petra XI. Sentivániho, 12) kúria Gabriela I.
Sentivániho, 13) kúria Jána ml. XII. Sentivániho, 14)
kúria Melichara II. Sentivániho
Legenda k mape:
vodný tok
cesty
poddanské a hospodárske usadlosti
cirkevné vlastníctvo
vlastníctvo Petrovej línie Štefanovej hlavnej rodovej
línie
vlastníctvo Andrejovej línie Štefanovej hlavnej rodovej
línie
vlastníctvo Žigmundovej línie Štefanovej hlavnej
rodovej línie
vlastníctvo Rafaelovej línie Blažejovej hlavnej rodovej
línie
vlastníctvo Blažejovej hlavnej rodovej línie, od 17.
storočia Gašparovej línie Blažejovej hlavnej rodovej línie

MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 1035, i. č. 1614.
PÁLFFY, Géza. A Magyar Királyság és a Habsburg monarchia a 16. században. Budapest: MTA Történettudomány Intézete,
2010, s. 372. RADVÁNSZKY, Béla. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században III. Budapest: Knoll Károly,
Akademiai Könyvvárusnál, 1879, s. 12.
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pozemkového majetku a roztrieštenie príjmov
z baní, čo v konečnom dôsledku viedlo k prvej vlne
odchodu rodových príslušníkov do iných uhorských
stolíc.
Napriek prevratným udalostiam sa vzhľad Liptovského Jána zásadným spôsobom zmenil. Majetkové deľby medzi členmi rodu vytvorili predpoklady
na ďalšie obohatenie intravilánu obce o sedem murovaných šľachtických rezidencií, čo už viac nebolo
v nasledujúcich storočiach prekonané. Stavba nových sídiel mala predísť konﬂiktom pri spolunažívaní vzrastajúceho počtu pokrvných príbuzných pod
jednou strechou. Do ich výstavby sa pustili Sentivániovci, ktorí ostali v rodovej dedine a neodišli inam,
ako viacerí z ich príbuzenstva. Pri budovaní objektov sa už nemohli natoľko spoliehať, že použijú príjmy z postupne upadajúceho baníctva na Boci, ale
museli uzatvárať výhodné sobáše, či vstúpiť do služieb stolice, majiteľov hradných panstiev, aristokratov alebo panovníka.
V službách Liptovskej stolice pôsobil Gašpar VIII.
Sentiváni, ktorý sa v prvej tretine storočia zúčastnil niekoľkých uhorských snemov, kde mal možnosť
115
116
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získať viaceré kontakty na popredných predstaviteľov vtedajších elít. V prostredí snemového mesta Bratislava sa zoznámil s vyspelou renesančnou
šľachtickou a meštianskou architektúrou. Gašpar
(VIII.) sa potom v rámci svojich možností pokúsil
preniesť videné staviteľské vzory do výstavby vlastnej kúrie (dnes súpisné číslo 132) nazývanej „dolný dom“. Hodnota novej šľachtickej rezidencie bola
po stavebníkovej smrti stanovená na sto zlatých, čo
predstavovalo štvornásobne nižšiu sumu hodnoty
jeho rodnej kúrie (dnes súpisné číslo 164), z ktorej
sa Gašpar VIII. odsťahoval.115
Po ďalšom delení majetkov medzi príslušníkmi
Žigmundovej línie, Štefanovej hlavnej rodovej línie
sa vyčlenila časť pozemkov v intraviláne. Nadobudnutý voľný priestor pripadol Jurajovi VI. Sentivánimu (* 1607), ktorý tu dal pravdepodobne postaviť
vlastnú kúriu (dnes súpisné číslo 155).116
Začiatkom storočia sa pravdepodobne udiala
veľká prestavba najstaršej rodovej kúrie na jednoposchodovú (dnes súpisné číslo 68), čo môže v budúcnosti potvrdiť alebo vyvrátiť podrobný architektonicko-historický výskum objektu. Na základe
viacerých historických indícií možno vysloviť predpoklad, že iniciátorom rozsiahleho prebudovania
rezidencie bol Michal IV. Sentiváni, po ktorom sa
zachoval kamenný epitaf v miestnom kostole. Michal IV. začínal svoju kariéru v službách majiteľa neďalekého panstva Hrádok – Štefana Hosútoty (Hosszútóthy), ktorý ho v testamente odmenil za verné
služby. Od svojho patróna dostal sud vína a zároveň
Michala IV. ustanovil za spoluvykonávateľa závetu,
čo bolo prejavom veľkej úcty. Okrem pôsobenia
u Hosútotyho sa jeho služobník stal aj podžupanom Liptovskej stolice. Michalova druhá manželka Katarína Kubíniová bola dcérou Magdalény Esterházyovej, sestry Mikuláša Esterházyho, ktorý sa
neskôr stal vplyvným aristokratom a ambicióznym

MOL, f. MKL, LR 8, pag. 89 – 92. MV SR, ŠABY, f. RS, k. 1, i. č. 1. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 680, 681.
MOL, f. UC, fasc. 99, no. 6, pag. 1. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 697.

Kúria Gašpara VIII. Sentivániho (Oravcovská)

Kúria Jána X. Sentivániho (Marcovsko-Eduardovská)
neskôr prestavaná na kaštieľ

palatínom Uhorského kráľovstva. Tento výhodný
sobáš a získané prestížne príbuzenstvo pomohlo
v kariére Michalovým synom.117
Po prestavbe rezidenciu v prameňoch označovali ako „murovaný kamenný dvojpodlažný dom
postavený na spôsob kaštieľa“. Novovzniknuté sídlo predstavovalo najväčšiu šľachtickú rezidenciu
117

118
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v Liptovskom Jáne, v ktorej sa mohla nachádzať
aj miestna humanistická šľachtická škola, jestvujúca v 17. storočí. Rozľahlá sieň na prízemí a palota na poschodí poskytovali dostatok priestoru aj
na zasadnutia Setivániovcov pri riešení spoločných
rodových záležitosti. Kúriu obklopovala zeleninová
a ovocná záhrada. Nakoľko sa v objekte sústreďovala správa majetkov, nachádzajúcich sa v Liptovskom Jáne, Uhorskej Vsi, Liptovskej Porúbke a Závažnej Porube, nesmel chýbať v jeho blízkosti majer
so stodolami a maštaľami. Príjmy obohacovali poplatky za používanie spoločného rodového mlyna
a zisk z predaja šindľa, ktorý sa vyrábal na spoločnej vodnej píle, stojacej na potoku Štiavnica.118
V krátkom čase po predošlej kúrii prebehla veľká obnova najstaršej kúrie Žigmundovej línie rodu,
z ktorej vznikla jednoposchodová renesančná kúria (dnes súpisné číslo 169) označená v prameňoch
ako „šľachtický dvojpodlažný kamenný dom“. Iniciátorom rozšírenia pôvodného sídla bol Daniel I.
Sentiváni († 1656). Pri kúrii sa rozprestierala jedna
záhrada a budova majera so stodolou a viacerými
maštaľami, kam sa zvážal deviatok od poddaných
v Liptovskom Jáne, Liptovskej Porúbke, Nižnej Boci,
Važci a Štrbe. K objektu prislúchal presne stanovený podiel spoločného vodného mlyna a vodnej
píly na šindle. Súčasťou kolektívne užívaných rodových práv, vzťahujúcich sa aj na majiteľov tejto kúrie, bola možnosť slobodne ťažiť drevo, chytať ryby
a pásť dobytok.119
Okolo polovice storočia nastúpila ďalšia generácia
rodu Sentiváni, ktorá sa po uskutočnení majetkových

MOL, f. UC, fasc. 119, no. 20, pag. 15. MOL, f. MKL, LR 8, pag. 89 – 92. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 670, 671. V prípade prestavby na kaštieľ ide o korigovanie publikovaných údajov o jej stavebníkovi v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej stolici. JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109, s. 66.
MOL, f. UC, fasc. 119, no. 20, pag. 15. REZIK, Ján - MATTHÆIDES, Samuel. Gymnaziológia: Dejiny gymnázií na Slovensku.
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971, s. 154, 155.
MOL, f. UC, fasc. 119, no. 20, pag. 13, 14, fasc. 99, no. 6, pag. 1. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 697. V prípade
prestavby na kaštieľ ide o korigovanie publikovaných údajov o jej stavebníkovi v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej
stolici. JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109, s. 70.
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Kúria Gabriela I. Sentivániho (Tomášovská)
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delieb snažila osamostatniť aj prostredníctvom
vlastnej rezidencie. Pri ich budovaní mohli využiť
posledné rentabilné obdobie ťažby drahých kovov
v baniach na Boci. Okrem prirodzeného vydolovania rudných žíl a nutnosti hľadať nové vo väčších
hĺbkach, sa pod úpadok baníctva v druhej polovici storočia podpísali stavovské povstania, prinášajúce obdobie hospodárskej nestability a ohrozenia
120
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ľudských životov. Výsledkom spojenia menovaných
faktorov bolo, že práve v polovici storočia zaznamenalo budovanie nových sídiel svoje maximum.120
Načrtnuté priaznivé podmienky využil Ján X.
Sentiváni, ktorému pripadli pozemky na severnom
okraji Liptovského Jána po deľbe majetku nebohého otca Gašpara VIII. Sentivániho, už spomínaného
snemového vyslanca Liptovskej stolice. Vzájomná
bratská deľba sa uskutočnila v roku 1644 a niekedy po tomto dátume si nechal Ján X. postaviť prízemnú kúriu (dnes súpisné číslo 25), čím stavebne
uzavrel až do 18. storočia severnú hranicu intravilánu rodovej dediny.121
O otcovský majetok Gašpara IX. Sentivániho sa
medzi sebou podelili aj Gašparovi traja synovia.
Od bratov, získajúcich dve už existujúce kúrie ako
samostatné obydlia, sa osamostatnil Peter XI. Sentiváni a v tesnom južnom susedstve najstaršej rezidencie (dnes súpisné číslo 58) Blažejovej hlavnej
rodovej línie si postavil vlastnú kúriu (dnes súpisné
číslo 60). Novostavba renesančnej kúrie zachovávala v obytnej časti vnútornú dispozíciu používanú už
v 16. storočí. Vchodové dvere viedli do vstupnej siene, po ktorej obvode sa rozprestieralo päť svetlíc,
pričom reprezentačnú palotu umiestnili vo východnom uličnom trakte.122
Rafael V. Sentiváni rozdelil svoj majetok medzi
dvoch synov už v priebehu svojho života v roku
1651, aby zabránil prípadným súrodeneckým nezhodám. Rafaelov majetok sa zväčšil aj o imanie
jeho príbuzných z Blažejovej hlavnej rodovej línie,
a tak mali jeho synovia výhodné hospodárske podmienky. Navyše Rafaelov syn Gabriel I. Sentiváni
si polepšil materiálne vyhliadky výhodným sobášom s Máriou Gyürkyovou, príbuznou podžupana
Zvolenskej stolice Gašpara Gyürkyho. Manželia sa

SLIVKA, Koloman – HRBEK, Róbert – BOROŠ, Matej. Dejiny Horného Liptova. Liptovský Mikuláš: Mestský národný výbor
v Liptovskom Hrádku a Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, 1969, s. 112.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 1035, i. č. 1613. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 681
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 740, i. č. 1126. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 700, 701.

po spomenutej deľbe rozhodli osamostatniť z otcovskej domácnosti a nechali vybudovať novú kúriu
(dnes súpisné číslo 70).123
Nesmierne zaujímavou a vplyvnou osobnosťou
rodu sa stal Ján ml. XII. Sentiváni (* 1626 † 1697).
Za kariérnym postupom možno vidieť výhodný sobáš jeho otca Michala IV. Sentivániho, čím sa starou
matkou Jána ml. XII. stala sestra uhorského palatína Mikuláša Esterházyho. Avšak okolo polovice storočia ešte nikto nemohol tušiť, ako sa vyvinie osud
mladého šľachtica. Ján ml. XII. sa v tom čase pravdepodobne podujal k výstavbe novej kúrie (dnes
súpisné číslo 109) na dosiaľ nezastavanom pozemku na riečnom ostrove vytvoreným potokom Štiavnica, patriaci príslušníkom Štefanovej hlavnej rodovej línie.124
Ján ml. XII. Sentiváni sa v druhej polovici storočia
výrazne názorovo vyhranil proti inej časti rodových
príslušníkov, stojacich na strane povstalcov. Vernosť uhorskému panovníkovi sa však ambicióznemu šľachticovi veľmi vyplatila a spomedzi všetkých
Sentivániovcov žijúcich v Liptovskom Jáne dosiahol
najdôležitejšie majetkové a spoločenské postavenie. Vstupenkou do vyšších kruhov sa mu stalo pôsobenie v správe oravského komposesorátu za čias
direktora Juraja Ilešháziho (Illésházy), verného stúpenca cisára Leopolda I. Ján ml. XII. to nakoniec dotiahol až na post kapitána Oravského hradu, zodpovedajúceho za obranu hradu. Bez jeho vedomia
nikto nemohol vstúpiť a ani opustiť hradný areál,
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nakoľko mal v rukách kľúče od všetkých hradných
brán.125
Vernosť habsburským cisárom neradi videli niektorí ďalší príslušníci rodu a snažili sa robiť napriek aj
bratom Jána ml. XII. Sentivániho. Najhoršie z nich
obišiel Jánov brat a zároveň liptovský podžupan Peter ml. XII. Sentiváni, ktorého v roku 1658 napadol v jánskej krčme istý Štefan Sentiváni126 a pobil
sa s ním. Keď chcel po incidente Peter ml. opustiť
priestory výčapu, vo dverách mu zastal cestu nejaký Holota a vytasil svoj kord. Nakoniec podžupana
pustil von, ale pred budovou sa strhla ďalšia bitka
a Petra ml. postrelili do nohy.127
Problémy so Štefanom Sentivánim pretrvávali aj
naďalej a spurný šľachtic sa nevyhýbal ani menším
či väčším slovným alebo fyzickým potýčkam priamo s Jánom ml. XII. Sentivánim. Pri jednej z hádok
došlo asi k ostrej výmene názorov, pri ktorej Ján
ml. XII. zavraždil Štefana. Liptovská stolica začala

MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 1035, i. č. 1614. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 701. V prípade výstavby kúrie ide o korigovanie
publikovaných údajov o jej stavebníkovi v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej stolici. JANURA, Vidiecke šľachtické,
ref. 109, s. 66.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 1018, i. č. 1562. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 673.
ČERVEŇOVÁ, Katarína. Hradný kapitán, kasteláni, drábi a ich podiel na obrane Oravského hradu v 17. – 18. storočí. In Vojenská história, 2012, roč. 16, č. 1, s. 29, 31. ČERVEŇOVÁ, Katarína. Oravský komposesorát a jeho úradníci. Postavenie zemepanských úradníkov v 17. storočí, s. 3 (pripravené do tlače v rámci zborníka z konferencie Fenomén úradníctva v našich
dejinách). SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 673.
Zatiaľ sa nepodarilo presne zaradiť tohto šľachtica do zverejnenej genealogickej tabuľky rodu.
MV SR, ŠABY, f. RS, k. 1, i. č. 1.
77

Dejiny v zrkadle dokumentov

okamžite konať a chystala sa skonfiškovať vrahov
majetok. Vplyvné Jánove kontakty mu zabezpečili beztrestnosť, pretože v roku 1666 dostal od cisára Leopolda I. milosť. Pri jej udelení zohľadnil
všetky vrahove zásluhy pri riešení rôznorodých záležitostí kráľa a neotrasiteľnú vernosť panovníkovi.
V omilostení Leopold I. uviedol, že celá záležitosť
sa odohrala už dávnejšie a Ján ml. XII. Štefana zabil v sebaobrane. Panovník vystríhal predstaviteľov
Liptovskej stolice, aby nepodnikali akékoľvek kroky
vedúce k zhabaniu majetku.128
Postavenie Jána ml. XII. Sentivániho upevnila
cirkevná a univerzitná kariéra najmladšieho brata
Martina I. Sentivániho (* 1633 † 1705), ktorý vstúpil do Leopoldom I. uprednostňovaného jezuitského rádu. Po teologických štúdiách v Trnave a Viedni
ho vysvätili za kňaza a začal prednášať na univerzitách v Trnave, Košiciach, Grazi, Mníchove a viedenskom Pazmáneu. Istú dobu bol členom dvora ostrihomského arcibiskupa a vrchol kariéry predstavovala funkcia prefekta univerzitnej tlačiarne v Trnave
a na istú dobu hodnosť rektora tej istej univerzity.
Martinove kontakty v najvyšších kruhoch preferovanej katolíckej cirkvi mali vplyv na ďalší hodnostný
postup Jána ml. XII.129
V roku 1679 Ján ml. XII. Sentiváni pravdepodobne ťažko ochorel a pre istotu spísal svoj testament,
v ktorom si želal, aby ho pochovali do krypty jánskeho kostola bez akýchkoľvek ceremónií. Do lode
svätostánku mali jeho potomkovia nechať na jeho
počesť zhotoviť epitaf s uvedením všetkých dosiahnutých hodností a funkcií. Majetok sa po jeho smrti nemal v žiadnom prípade rozdeliť, iba s výnimkou vyčlenia statkov pre najstaršieho syna. Každej
128
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z dvoch dcér odkázal tritisíc zlatých. Druhá manželka Ernestína Pongráczová mala byť dočasnou
správkyňou majetku synov a pokým ostane vdovou
môže slobodne nakladať so sumou tisíc zlatých. Ernestíne nariadil postarať sa o svadby dvoch dcér, ak
sa to pošťastí.130
Napriek obavám Ján ml. XII. Sentiváni prežil a mohol sa tešiť ďalšiemu hodnostnému postupu, znamenajúcemu vrchol vlastnej kariéry. V roku 1685
ho za zásluhy voči cisárskemu dvoru a Leopoldovi
I. vymenovali za dvorana vo Viedni. V získaní najvyššej hodnosti mu pomohol neochvejne nekompromisný postoj jeho synovca Ladislava VI. Sentivániho po potlačení povstania Imricha Thökölyho,
ktorý sa stal v roku 1687 tajomníkom Prešovského
krvavého súdu nad povstalcami. V tom istom roku
získal Ján ml. Sentiváni titul uhorského kráľovského
radcu.131
Na druhej strane pomyselnej barikády v rovnakom čase stál Melichar I. Sentiváni, syn spomínaného Daniela I. Sentivániho, ktorý nechal prestavať
staršiu kúriu. Melichar I. pravdepodobne spočiatku

MOL, f. MKL, LR 13, pag. 396.
MAŤOVČÍK, Augustín (ed.). Slovenský biografický slovník V. zväzok R – Š. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 206, 207.
MV SR, Slovenský národný archív, f. Hodnoverné miesto Turčiansky konvent, Protocollum Q 1678 – , folio 134, 135, k. P 102.
SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 673.
MOL, f. MKL, LR 18, pag. 271. MOL, f. MKL, LR 19, pag. 96. KÓNYA, Peter. Za Boha, vlasť a slobodu!: Pohnuté osudy
kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 310, 337.

pôsobil v radoch radových povstalcov Imricha Thökölyho, ale neskôr sa stal jeho služobníkom na poste
fiškála. Pri prechode cisárskeho vojska Liptovským
Jánom v roku 1684 vyrabovali cisárski vojaci Melicharovu kúriu (dnes súpisné číslo 169), odkiaľ zobrali potraviny a dobytok.132
V dynamických časoch druhej polovice 17. storočia uzavrela v Liptovskom Jáne stavebný vývoj posledná novostavba renesančnej epochy. Po uskutočnení majetkovej deľby medzi členmi Rafaelovej
línie, Blažejovej hlavnej rodovej línie sa odčlenila
ďalšia časť pozemkov v intraviláne obce. Na zelenej lúke si nechal postaviť novú kúriu (dnes súpisné číslo 130) Melichar II. Sentiváni, ktorý sa po jej
dokončení odsťahoval zo svojej rodnej kúrie (dnes
súpisné číslo 70).133
Istú predstavu o oblečení a cenných predmetoch
členov rodu Sentivániho si možno urobiť na základe pozostalostného súpisu hnuteľnosti Mateja II.
Sentivániho a jeho manželky Alžbety Rakolubszkej.
Cenné predmety si v roku 1662 po smrti rodičov
rozdelili ich potomkovia, žijúci v najstaršej rodovej kúrii (dnes súpisné číslo 58) Blažejovej hlavnej
rodovej línie. Medzi predmety, ktoré sa používali
pri slávnostnom stolovaní, patrila strieborná soľnička za päť uhorských zlatých, strieborný pohárik za štyri uhorské zlaté, strieborný pokál s vrchnákom. Z Matejových osobných predmetov sa
do súpisu dostal zlatý prsteň za tri uhorské zlaté,
strieborný prstienok za rovnakú sumu, striebrom
„okutá“ šabľa a k nej prislúchajúca strieborná pošva za jeden uhorský zlatý a 50 denárov. V zozname sa nezabudlo ani na šľachticove slávnostné šaty
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s 15 kusmi strieborných gombíkov a strieborným
opaskom. Po nebohej Alžbete zostal perlový čepiec
za dva uhorské zlaté 18 denárov, iný perlový čepček
s agrafou134 za tri uhorské zlaté, perlová korunka,
18 agrafov a napokon sedem rífov čipiek.135

Obdobie 18. storočia
Začiatkom nového osvieteneckého veku sa odohralo posledné stavovské povstanie Františka II. Rákócziho, ktoré poslednýkrát rozdelilo členov rodu
Sentivániovcov na otvorených odporcov cisára
a jeho stúpencov. Do služieb povstalcov okrem iných
vstúpili aj Juraj ml. X. Sentiváni (* 1667 † 1747)
a Michal XIV. Sentiváni. Po prechode cisárskych
vojakov a vytlačení povstalcov z územia Liptovskej
stolice využili všeobecnú amnestiu pre rebelov zložiacich prísahu vernosti panovníkovi. Obaja v priebehu jesene roku 1709 zvážili, že nebudú ochotní
emigrovať a stratiť svoje majetky, a preto predstúpili pred cisárskeho generála Heistera. Do jeho rúk
zložili prísahu cisárovi a mohli sa vrátiť do svojich
obydlí v Liptovskom Jáne.136
Vernosť cisárovi zachoval počas povstania syn
Jána ml. XII. Sentivániho – Wolfgang I. Sentiváni
(* 1660 † 1712) pôsobiaci v čase rebélie vo funkcii riadneho podžupana Liptovskej stolice. Wolfgangove priame mužské potomstvo sa v priebehu nastupujúceho storočia spolu s jednou vetvou rodu
Okoličáni stali politicky i mocensky najvplyvnejšími
rodmi Liptovskej stolice, rozhodujúcimi o jej fungovaní. Ich veľkou výhodou bola katolícka viera, ktorá až do čias Jozefa II. predstavovala dôležitú časť

MOL, f. UC, fasc. 119, no. 20, pag. 13, 14, fasc. 99, no. 6, pag. 1. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 696.
MOL, f. UC, fasc. 52, no. 61, pag. 7. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 711. V prípade výstavby kúrie ide o spresnenie
publikovaných údajov o jej stavebníkovi v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej stolici. JANURA, Vidiecke šľachtické,
ref. 109, s. 72.
Agrafa je spona slúžiaca na spínanie odevu alebo ozdoba pokrývok hlavy.
MV SR, ŠABY, f. RS, k. 1, i. č. 1.
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podmienok na zastávanie úradov v stoličnej alebo
štátnej správe.137
Angažovanie sa na výkone moci v stoličných úradoch zaručilo potomstvu Wolfganga I. Sentivániho
stály finančný príjem, a preto sa nemožno čudovať,
že sa barokové novostavby a prestavby rezidencií
v Liptovskom Jáne spojili s Wolfgangovými potomkami. Druhú možnosť finančného polepšenia predstavovalo uzavretie výhodného manželského zväzku. Ostatní členovia rodu Sentiváni si museli vystačiť
príjmom z vlastnej správy majetkov alebo predaja
stavebného dreva zo spoločne spravovaných lesných komplexov, nakoľko dolovanie drahých kovov
na Boci sa dostalo do úplného úpadku a stagnácie.
Poslednou možnosťou zlepšiť svoje postavenie bol
odchod z rodovej obce a presťahovanie sa do južných uhorských stolíc, kde Sentivániovci zväčša majetok vyženili.138
V novom barokovom období na rozdiel od čias renesancie v Liptovskom Jáne vznikli už len dve nové
kúrie, pričom obe boli postavené začiatkom druhej tretiny 18. storočia. Obidve barokové rezidencie
sa na najbližších sto rokov stali jedinými šľachtickými novostavbami v obci. Prvú z kúrií (dnes súpisné číslo 22) vybudovali na nezastavanom priestore „Kussnjierovskej záhrady“, čím sa definitívne až
do druhej polovice 20. storočia stavebne uzavrela severná hranica intravilánu obce. Sídlo si nechal
postaviť Michal ml. XX. Sentiváni (* 1714 † 1770)
po uskutočnení majetkovej deľby v rámci Gašparovej línie, Blažejovej hlavnej rodovej línie.139
Druhú z kúrií (dnes súpisné číslo 128) nechal postaviť Michal XVIII. Sentiváni (* 1701 † 1766), syn
Wolfganga I. Sentivániho. Stavba reprezentovala úspešný úradnícky postup, ktorý sa začal v jeho
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1) kúria Michala XVIII. Sentivániho a Wolfganga
II. Sentivániho, 2) kúria Daniela III. Sentivániho, 3)
kúria Melichara V. Sentivániho, 4) kúria Jána XXIII.
Sentivániho, 5) kúria Gabriela V. Sentivániho, 6)
kúria Pavla X. Sentivániho, 7) kúria Ladislava XIV.
Sentivániho, 8) kúria Jána XXIII. Sentivániho, 9)
vlastníctvo členov Petrovej línie, Štefanovej hl.
rodovej línie, 10) kúria Pavla XII. Sentivániho, 11) kúria
Alexandra IV. Sentivániho, 12) kúria Melichara IV.
Sentivániho, 13) kúria Wolfganga II. Sentivániho, 14)
kúria Jozefa VII. Sentivániho, 15) kúria Michala ml.
XX. Sentivániho, 16) kúria Michala XVIII. Sentivániho
Legenda k mape:
vodný tok
cesty
poddanské a hospodárske usadlosti
cirkevné vlastníctvo
vlastníctvo Petrovej línie Štefanovej hl. rodovej línie
vlastníctvo Andrejovej línie Štefanovej hl. rodovej línie
vlastníctvo Žigmundovej línie Štefanovej hlavnej
rodovej línie
vlastníctvo Rafaelovej línie Blažejovej hl. rodovej línie
vlastníctvo Blažejovej hlavnej rodovej línie, od 17.
storočia Gašparovej línie Blažejovej hl. rodovej línie

JANURA, Tomáš. Liptovské šľachtické stoličné úradníctvo v 18. storočí: Dizertačná práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 169. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94,
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dvadsiatom roku života zvolením do pozície podnotára Liptovskej stolice. Vlastnú rezidenciu Michal
XVIII. dal vybudovať pravdepodobne v čase, keď
v rokoch 1725–1740 zastával post slúžneho východného okresu. Pri ďalších stoličných reštavráciách alebo priamych menovaniach hlavným županom získal funkcie domáceho a vojenského pokladníka. Po osemročnej úradníckej pauze dosiahol
v roku 1758 vrchol svojej stoličnej kariéry, keď mu
zverili hodnosť zastupujúceho podžupana, ktorým
ostal až do obdobia krátko pred vlastnou smrťou.140
Zvyšnú časť barokových stavebných počinov stelesňovali prestavby renesančných kúrií, aby sa prispôsobili požiadavkám svojej doby. Do renovácie
kúrie (dnes súpisné číslo 109) svojho starého otca
Jána ml. XII. Sentivániho sa pustil syn Wolfganga I.
Sentivániho Wolfgang II. Sentiváni (* 1704 † 1771).
Obnova prebehla asi v čase pôsobenia vo funkcii
slúžneho východného okresu Liptovskej stolice,
ktorú priamo prebral z rúk svojho brata Michala
XVIII. Sentivániho.141
Niekedy pred rokom 1762 sa uskutočnila svadba
medzi synom Wolfganga II. Sentivániho Pavlom X.
Sentivánim (* 1733) a barónkou Zuzanou Révayovou. Materiálne výhodnému sobášu, prostredníctvom ktorého došlo aj k spriazneniu sa s členmi
uhorskej aristokracie, pravdepodobne predchádzala prestavba renesančnej kúrie (dnes súpisné číslo
90) na barokovú rezidenciu, zodpovedajúcu postaveniu aristokratickej manželky. V malej mierke
prispôsobenej možnostiam stavebníka sa uplatnili
princípy barokovej architektúry v podobe dostavby dvoch bočných krídiel, ktoré mali pripomínať
čestné nádvoria honosných kaštieľov. Kúria dostala
manzardovú strechu a v zvažujúcom sa teréne pred
140
141
142

Kúria Michala XVIII. Sentivániho (Bohumírovská)

východnou fasádou vznikla malá baroková terasovitá záhrada, pôvodne asi s geometricky usporiadanými a upravovanými kríkmi buxusu.142
Zvyšná časť barokových prestavieb starších kúrií
takmer nijakým spôsobom nenarušila renesančný
charakter objektov, nakoľko potomkovia ich staviteľov už nedisponovali potrebnými finančnými
prostriedkami. Úpravy sa obmedzili na interiér stavieb a vytvorenie nových barokových klenieb so
štukovými obrazcami. V prípade najstaršej kúrie
(dnes súpisné číslo 164) Andrejovej línie Štefanovej hlavnej rodovej línie si modernizáciu rezidencie v roku 1763 vyžiadal požiar, pri ktorom okrem
strešnej konštrukcie zhoreli pravdepodobne staršie
trámové stropy. Obnovu sídla financoval syn spomínaného Rákócziho povstalca Juraja ml. X. Sentivániho Melichar V. Sentiváni (* 1708 † 1767), pričom
za murárske práce zaplatil 637 rýnskych zlatých,
za stolársku robotu 40 rýnskych zlatých a za hrnčiarsku šichtu 29 rýnskych zlatých.

MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 1027, i. č. 1584. JANURA, Liptovské šľachtické, ref. 137, s. 170, 171, 173. SZLUHA, Liptó vármegye,
ref. 94, s. 673.
JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109, s. 68, 69. JANURA, Liptovské šľachtické, ref. 45, s. 173. SZLUHA, Liptó vármegye, ref.
2, s. 679.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 923, i. č. 1484. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 678, 679.
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Murovanie nových klenieb, priečok, schodov
do pivnice a troch podstavcov pod kachľové pece
Melichar V. Sentiváni zveril murárskemu majstrovi Petrovi Millerovi a jeho pomocníkovi murárovi
Godfriedovi Veidmanovi. Za stolárčinu sa zodpovedal stolársky majster Ján Betkezy, ktorému vypomáhal mlynársky majster z Vitálišoviec Gašpar Perassin. Obaja spoločnými silami opravili interiérové
dvere a namontovali na ne nevyhnutné kovové súčasti (pánty, kľučky, zámky) nad okná v svetliciach
zhotovili drevené garniže na závesy a vymenili časť
okenných výplní za nové. Bližšie neurčení hrnčiari
dostali za úlohu postaviť nové kachľové pece.
Vo vynovenej kúrii Melichar V. Sentiváni spísal 10.
mája 1767 svoju poslednú vôľu, v ktorej si hneď
na začiatku želal, aby ho po smrti podľa kresťanských zvyklostí pochovali „do Matky Zeme“. Svoje
deti nabádal, aby potom ako posledný krát vydýchne, ctili vlastnú matku Annu Andreánszku a nažívali s ňou v pokoji a láske. Osobitne zomierajúcemu
otcovi záležalo na osude potomkov nebohej dcéry Kataríny Sentivániovej. Dávnejšie si totiž odložila
u otca klenoty, ktoré poškodil požiar kúrie, a preto
prikázal vyplatiť vnukom a vnučkám odškodné vo
výške sto rýnskych zlatých. K tejto sume nariadil
vyplatiť ešte ďalších 500 rýnskych zlatých, nakoľko
vnúčence žili vo veľkej biede. Za vykonávateľa testamentu Melichar V. ustanovil najstaršieho syna Andreja VII. Sentivániho (* 1730 † 1778), od ktorého
požadoval rešpektovanie práv pozostalej vdovy.143
Najvýznamnejšou svetskou barokovou prestavbou prešla pôvodne jednopodlažná renesančná
kúria, ktorá sa po zvýšení o jedno poschodie niekedy v poslednej tretine storočia stala reprezentatívnou barokovou kúriou (dnes súpisné číslo 132).
143
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Kúria Michala XX. Sentivániho (Marcovská)

Po nadstavbe korunovala rezidenciu rozmerná
manzardová strecha v tvare prevráteného lodného trupu. Pri kúrii vtedy založili aj menší park. Rozsiahlu obnovu možno pripísať iniciatíve Jána XXIII.
Sentivániho (* 1741 † 1823), vnuka Wolfganga I.
Sentivániho. Ján XXIII. stelesňoval úspech úzkeho
rodového i príbuzenského spojenia s jednou vetvou rodu Okoličáni. Obe rodové vetvy predstavovali politickú a úradnícku elitu vtedajšieho Liptova.
Dosiahnuté pozície umožnili ešte len pätnásťročnému Jánovi XXIII. vstúpiť do radov stoličných úradníkov na poste podnotára. V sedemnástich rokoch
sa stal slúžnym východného okresu, čo bolo na vtedajšiu dobu veľmi nezvyklé, podobne ako keď sa
v dvadsiatich piatich rokoch stal zastupujúcim podžupanom. Vrchol jeho liptovskej kariéry znamenalo
zvolenie do funkcie riadneho podžupana Liptovskej
stolice, ktorú zastával v rokoch 1775–1786.144
Ako vyzeral interiér a vnútorné zariadenie kúrie
v druhej polovici storočia, nám približuje zachovaný
súpis jednej z ďalších zbarokizovaných kúrií. Inventár zachytil vybavenie kúrie (dnes súpisné číslo 130),

MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 779, i. č. 1261, k. 834, i. č. 1389. MV SR, ŠABY, f. RS, k. 1, i. č. 1. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94,
s. 681 – 685.
JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109, s. 72 – 74. JANURA, Liptovské šľachtické, ref. 137, s. 169, 170, 173. SZLUHA, Liptó
vármegye, ref. 94, s. 672, 673. V prípade prestavby na kaštieľ ide o korigovanie publikovaných údajov o jej stavebníkovi
v publikácii o šľachtických sídlach v Liptovskej stolici. JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 17, s. 73.

ktorú nechal obnoviť v duchu svojej doby pravdepodobne Jozef VII. Sentiváni (* 1722 † 1775). Pri
prestavbe sa ponechalo staršie renesančné dispozičné členenie vnútrajšku sídla, keď sa do kúrie
vchádzalo cez sieň, kde sa nachádzal mangeľ, truhlica a lampáš. Zo siene sa dalo vojsť do špajze so
železnými predmetmi potrebnými pri varení, truhlami na múku (múčnice) a korytami. Na otvorenom
ohnisku kuchyne stáli železné kozy na upevnenie
hrncov nad ohňom. Nevyhnutnú výbavu tvoril malý
mažiarik na drvenie korenín, cedáky, rošt na pečenie, železná ťapša do trúby, kuchynské vidličky, sekera a železná panvica.145
Na dvorovej strane sa nachádzali ďalšie dve
miestnosti. „Zadna chiža“ slúžila ako spálňa s dvomi posteľami, dvoma stolmi, policou na cínový riad
so závesom a piatimi mosadznými svietnikmi. Najcennejšie vybavenie spálne predstavovali šľachticove šaty za 60 zlatých, zložené z dvoch mentiek,
nohavíc, lajblíka, zimného kabátu, bundy a kepienka. „Zadny skliepok“ bol určený na odkladanie
osobných vecí šľachtica a cennejších predmetov,
v prostredí bohatej strednej šľachty a aristokracie
nazývaný kabinetom. Zariadenie „zadného skliepku“ tvorila veľká komoda na šaty, oplechovaná
modrá truhlica, neveľký kufrík, pištoľ a barometer.
Reprezentatívna časť šľachtického domu mala
svoje okná otočené do záhrady a skladala sa z dvoch
miestností. „Väčšia predna chiža“ by sa dala vtedajšou terminológiu nazvať aj palotou, kam smerovali
kroky všetkých návštevníkov. Do paloty sa v každej
kúrii sústredili najdrahšie módne kusy barokového
nábytku s najvyššou hodnotou. Na slávnostné stolovanie slúžil veľký dvojitý brestový stôl za 16 zlatých spolu s 12 stoličkami za 24 zlatých. Slávnostné
kusy cínového a skleneného riadu odložili do veľkého maľovaného príborníka za štyri zlaté, vstavaného
145
146
147

do steny. Najluxusnejšie kusy nábytku zastupovala
rokoková kanapa za desať zlatých a veľké zrkadlo
nad ňou za 27 zlatých. V miestnosti nechýbali ani
dve obyčajné postele za tri zlaté, ktoré sa používali
v prípade, ak chcela návšteva u hostiteľa prespať.
K palote sa pripájala „chiža od brany“, využívaná
ako pracovňa – boli v nej zelené kanapy potiahnuté zeleným súknom v počte šiestich kusov za jedenásť zlatých, obyčajná posteľ za jeden zlatý a 30
denárov, starodávny písací azda renesančný stôl
s cínovými kovaniami za šesť zlatých a menšie staré
zrkadlo za dva zlaté.146
Osobitne sa počas zhotovovania inventáru bez
uvedenia konkrétnej miestnosti zaevidovali cínové
predmety, medzi ktoré okrem iných patrilo 50 tanierov a 14 plytkých mís. Veľmi vzácne boli strieborné vreckové hodiny za 27 zlatých. Pravdepodobne v dvoch predných spomínaných „chižiach“
boli stenové hodiny za desať zlatých a druhé podobné za tri zlaté. Azda do príborníka v palote, sa
odkladala súprava umelecky stvárneného servisu
na pitie, zloženého zo šiestich obyčajných sklenených fľašiek za 42 denárov, 22 sklenených pohárov
za jeden zlatý a šesť denárov, deväť párov porcelánových findží a tri turecké findže za päť zlatých.147

Obdobie 19. storočia
Začiatkom nového veku si nikto z príslušníkov
oboch hlavných vetiev rodu Sentiváni ani nevedel
predstaviť, ako sa v priebehu storočia vyvinie dejinný vývoj. Spočiatku vládol v krajine konzervatívny
duch, ale reformné hnutie strednej šľachty sa snažilo obmedziť výsady v prospech hospodárskeho
rozvoja krajiny. K nastupujúcemu trendu doby sa
pričlenil aj vnútorný pohyb v rámci rodu. Najbohatšia časť príslušníkov začala opúšťať rodný Liptovský

MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 228, i. č. 271. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 711.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 228, i. č. 271.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 228, i. č. 271.
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Ján a postupne sa od konca 18. storočia sťahovala po uzavretí výhodných manželstiev do južnejšie
situovaných uhorských stolíc (Bratislavskej, Gemerskej, Novohradskej) v menšej vzdialenosti od nového politického centra krajiny – rozrastajúcej sa
Pešti a Budína.148
Odchod viacerých príslušníkov Štefanovej i Blažejovej hlavnej rodovej línie za lepšími hmotnými podmienkami, úradníckou, súdnou či vojenskou kariérou, spôsobil najväčšie majetkové zmeny vo vlastníctve šľachtických rezidencií. Došlo k prenechaniu
kúrií tým, ktorí ostali v Liptovskom Jáne, pričom si
nanovo podelili sídla nielen zástupcovia jednej hlavnej rodovej línie, ale aj oboch línií medzi sebou, čo
bolo dovtedy nepredstaviteľné. Mnohí zo Sentivániovcov získaním viacerých kúrií si hmotne polepšili a navyše vyriešili problém samostatného bývania
svojmu rozrastajúcemu sa potomstvu. V dôsledku
tohto nového prerozdelenia nehnuteľných statkov
nebolo potrebné stavať nové sídla, a tak v priebehu 19. storočia vznikla iba jedna novostavba sídelného objektu.
Symbolickým predstaviteľom načrtnutých zmien
vo vnútri rodu bola osobnosť Jána XXXVII. Sentivániho (* 1785) zo Štefanovej hlavnej rodovej línie.
Odchod príslušníkov spomenutej rodovej línie a následné prerozdelenie nehnuteľnosti, urobilo z Jána
XXXVII. držiteľa dvoch rezidencií. Okrem zdedenej
rodnej kúrie (dnes súpisné číslo 128) svojho starého otca Michala XVIII. Sentivániho nadobudol kúriu
(dnes súpisné číslo 68), stojaca na mieste najstaršej
šľachtickej kúrie zo začiatku 15. storočia. K nazhromaždeniu kapitálu mu dopomohli prospešné sobáše s príslušníčkami aristokratických rodov. Prvou
Jánovou manželkou sa stala grófka Amália Nyáryová (* 1803 † 1851) a po jej skone druhou manželkou grófka Barbora Pongráczová († 1852). Poslednou Jánovou ženou po predčasnej smrti Barbory
148
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1) kúria Jána XXXVII. Sentivániho, 2) kúria Barnabáša
II. Sentivániho, 3) kúria Štefana st. XXX. Sentivániho,
4) kúria Barnabáša II. Sentivániho, 5) kúria Jozefa
XX. Sentivániho, 6) kúria Bohumíra III. Sentivániho,
7) kúria Jozefa st. XXIV. Sentivániho, 8) kúria Eugena
Sentivániho, 9) kúria Jozefa ml. XXVI. Sentivániho,
10) kúria Štefana XXIV. Sentivániho, 11) kúria Jozefa
ml. XXVI. Sentivániho, 12) kúria Imricha Alexa
Sentivániho, 13) kúria Wolfganga VII. Sentivániho, 14)
kúria Antona Karola Sentivániho, 15) kúria Martina XI.
Sentivániho, 16) kúria Jána XXXVII. Sentivániho, 17)
kúria Jána XXXVII. Sentivániho
Legenda k mape:
vodný tok
cesty
poddanské a hospodárske usadlosti
cirkevné vlastníctvo
vlastníctvo Petrovej línie Štefanovej havnej. rodovej línie
vlastníctvo Andrejovej línie Štefanovej hlavnej rodovej
línie
vlastníctvo Žigmundovej línie Štefanovej hlavnej
rodovej línie
vlastníctvo Rafaelovej línie Blažejovej hlavnej rodovej
línie
vlastníctvo Blažejovej hlavnej rodovej línie, od 17.
storočia Gašparovej línie Blažejovej hlavnej rodovej línie

SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 675, 679, 699, 703. V kúrii Bohumíra Sentivániho bol neskôr liehovar, octáreň a od
6. 5. 1882 prvá pošta v Liptovskom Jáne.

bola už len rádová zemianka Magdaléna Súghóová
(† 1864).149
Ján XXXVII. Sentiváni si nechal v roku 1834 postaviť empírovú kúriu (dnes súpisné číslo 247), čím sa
definitívne uzavrel päťstoročný urbanistický vývoj
nových šľachtických rezidencií v Liptovskom Jáne.
Kúria vznikla pravdepodobne ešte pred svadbou
s grófkou Amáliou Nyáryovou, ktorá bola zo svojho
domáceho prostredia zvyknutá na vyšší štandard,
a určite by ju novomanžel nechcel usadiť v barokovej kúrii svojho starého otca. Moderná kúria nemusela rešpektovať staršiu budovu, a tak spĺňala
nároky na vytvorenie takých bytových podmienok,
na aké si zvykli príslušníci bohatých privilegovaných
stavov prvej polovice 19. storočia.
V murovanej kúrii Jána XXXVII. Sentivániho sa
na zvýšenom prízemí rozprestieralo osem svetlíc, veľká vstupná sieň a miestnosť hospodárskeho
správcu. Pod obytnými časťami sa v polozahĺbenom suteréne nachádzali tri pivnice, kam sa zmestilo 300 sudov, a jedna pivnica na uchovávanie zeleniny. Rezidenciu zakrývala šindľová strecha a od nej
sa oddeľoval murovaný dom so šindľovou strechou,
do ktorého umiestnili kuchyňu, komoru a jednu
izbu. Za spomínaným domom smerom k potoku
Štiavnica stála drevená budova majera s maštaľou,
do ktorej sa zmestilo jedenásť kusov statku. K majeru prislúchali ďalšie drevené stavby, dve vozovne,
stajňa pre šesť koní, maštaľ pre 40 kusov a druhá
pre 20 kusov rožného statku, dreváreň, štyri stodoly a napokon sýpka. Samostatne, bokom od obytných a hospodárskych priestorov, vybudovali murovanú pálenicu na jablká, slivky a hrušky. V kúrii
sídlila vrchnostenská správa pre poddaných v Liptovskom Jáne, Závažnej Porube, Uhorskej Vsi, Liptovskej Porúbke, Nižnej Boci, Važci, Podturni, Liptovskom Petre, Jamníku a Vavrišove. Celkový ročný
149
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Kúria Jána XXXVII. Sentivániho (Kazimírovská)

príjem z poddanských usadlostí, lúk, pastvín a lesov
predstavoval 2 227 zlatých a 56 denárov.150
Ostatná časť Sentivániovcov sa zamerala na úpravy starších renesančných a barokových objektov,
ktoré nadobudli v závislosti od zámožnosti stavebníka viac alebo menej vyspelú slohovú úpravu. Najvýznamnejšia empírová prestavba prebehla
na niekdajšej kúrii (dnes súpisné číslo 132) liptovského podžupana Jána XXIII. Sentivániho z Petrovej
línie, Štefanovej hlavnej línie rodu. V dôsledku migračného pohybu jánskych šľachticov došlo v rámci
spomenutej hlavnej rodovej línie k odovzdaniu majetku príslušníkom Andrejovej línie, z ktorej pochádzal aj Eugen Sentiváni (* 1815 † 1868).151
Eugen Sentiváni dosiahol viaceré pozície v správe Liptovskej stolice – bol jej riadnym podžupanom a neskoršie v revolučnom roku 1848 hlavným
županom. Pravdepodobne Eugen inicioval empírovú prestavbu, po ktorej sa vo vynovenej rezidencii usadil spolu s manželkou Izabelou Platthyovou.
Pred uzavretím manželstva v roku 1840 musel vtedajší prísediaci stoličného súdu požiadať panovníka Ferdinanda V. o udelenie dišpenzu. Budúcich
zákonitých partnerov totiž spájal druhý pokrvný

JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109, s. 66, 71. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 673, 676, 677.
MV SR, ŠABY, f. LŽ I., k. 404, i. č. 305.
JANURA, Vidiecke šľachtické, ref. 109, s. 73. SZLUHA, Liptó vármegye, ref. 94, s. 695.
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príbuzenský stupeň. Vládca nakoniec 16. marca
1840 vydal vo Viedni osvedčenie o možnosti uzavretia zväzku.152
Prestavaná kúria Eugena Sentivániho inšpirovala
k drobnejším úpravám v rovnakom duchu Jozefa
XX. Sentivániho (* 1784 † 1840). Pravdepodobne
Jozef XX. nechal empírovo prestavať zdedenú renesančno-barokovú kúriu (dnes súpisné číslo 72) niekedy po roku 1830. Na prízemí jednoposchodovej
prístavby Jozefovej rezidencie sa zopakovala časť
niektorých umeleckých motívov použitých na kúrii.
Nad oknami sa v oboch prípadoch použil prvok štukových mušlí v podobe vejárov.153
V priebehu 30. rokov sa odohrala väčšia prestavba pôvodne prízemnej renesančnej kúrie na klasicistickú (dnes súpisné číslo 25). Iniciátorom modernizačných premien bol s veľkou pravdepodobnosťou Štefan XXIV. Sentiváni (* 1782 † 1839).154
Z rámca slohových úprav starších objektov sa
z viacerých hľadísk vymyká rozsiahla prestavba
areálu niekdajšej renesančnej kúrie (dnes súpisné
číslo 97, 99) v rukách synov Ladislava XVII. Sentivániho (* 1776 † 1832). Ladislavovi synovia – Karol X. Sentiváni (* 1802 † 1877), Mikuláš XVII.
Sentiváni (* 1805 † 1899), Ladislav XXVIII. Sentiváni (* 1807 † 1853) a Jozef st. XXIV. Sentiváni
(* 1817 † 1905) – sa trvalo zdržiavali v Pešti alebo
vo výstavnom gemerskom barokovo-klasicistickom
kaštieli v Behynciach. Bratia nemali záujem trvalo
sa zdržiavať v od politického centra krajiny vzdialenom Liptovskom Jáne, a tak sa rozhodli premeniť
zdedenú kúriu na letovisko. K rezidencii pričlenili aj
152
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modernú kúpeľnú budovu pre hostí, ktorí sem mali
zavítať vyskúšať liečivé účinky miestnych prameňov. Základný kameň celého areálu bratia položili
v roku 1834 a venovali ho pamiatke svojej zosnulej matky Heleny Zerdahelyiovej (* 1780 † 1834).155
O ďalší rozvoj cestovného ruchu v Liptove sa
spomedzi spomenutých bratov najviac zaslúžil Jozef st. XXIV. Sentiváni. Napriek tomu, že prevažne
žil v hlavnom meste Uhorska, zaujímal sa o rozvoj
a podporu turistiky a kúpeľnej liečby vo Vysokých
Tatrách. Svoju pozornosť sústredil najmä na oblasť
Štrbského Plesa, ktoré vzniklo na rodovom majetku
Sentivániovcov, vyčlenenom z chotára Štrby. Jozef
st. XXIV. sa podieľal na ochrane vzácnych tatranských kamzíkov a na Štrbskom Plese postavil reštauráciu a kaviareň. Neskôr si dal postaviť aj súkromné letné sídlo tzv. Jozefovu vilu, ktorá sa dodnes
zachovala v komplexe luxusného hotelového zariadenia na južnej moréne Štrbského plesa.156
Poslednou rozsiahlejšou šľachtickou prestavbou
prešla v druhej polovici storočia staršia baroková
kúria (dnes súpisné číslo 22) Michala ml. XX. Sentivániho. Neoklasicistická obnova prebehla z rozhodnutia pravnuka Michalovho brata Martina XI.
Sentivániho (* 1815 † 1895). Súčasťou prác sa stalo založenie menšieho parku pred východnou stranou kúrie, inšpirované odkazom barokového záhradníckeho umenia. Od hlavného vstupu v strede
východného priečelia smeroval priamočiary chodník k obecnej ceste. Približne v strede chodníka ho
pretínal v pravom uhle ďalší chodník, pretínajúci
park zo severu na juh. V krížení oboch chodníkov
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sa nachádzal stredový štvorlístok, ktorý pravdepodobne dopĺňala fontána alebo jazierko.157
Prebudovaná rezidencia sa stala dôstojným sídlom politicky aktívneho Martina XI. Sentivániho.
Martin XI. stelesňoval svojim životným osudom
typického predstaviteľa vtedajšieho šľachtica, túžiaceho po právnickom školení. Na začiatku musel prejsť obdobím niekoľkoročného právnického
vzdelávania – tzv. jurátstva, po ktorom sa otvorila
cesta do radov sudcov, advokátov, ale aj štátnych
a stoličných úradov. Martin XI. v roku 1837 získal
advokátsky diplom a vzápätí sa dostal do viacerých
Zuskinovská kúria
V tomto prípade nejde o kúriu, pretože staviteľom nebol zeman. Ide o vilu úradníka Františka
Zuskina. Postavená je na konci lokality Polík, pod
mlynom Jozefa Droppu z pravej strany potoka Štiavnica, v lokalite zvanej Pustý Breh. Je to nízka jednopodlažná stavba z časti podpivničená z valbovou
strechou pokrytou škridlou.
Budovu č. 257, ktorá je stále obývaná a udržiavaná, postavil v 90-tych rokoch 19. storočia František
Zuskin (* 1841 † 1924), lesný inšpektor rodiny Sentivániovcov, syn rímsko-katolíckeho učiteľa Michala Zuskina a Rozálie, rodenej Hyrošovej z Liptovskej
Tepličky. František Zuskin sa priženil do rodiny Sentivániovcov, keď si za manželku vzal Máriu Sentivániovú, dcéru Imricha Sentivániho (* 1815 † 1860),

pozícií v správe Liptovskej stolice. V rodnom kraji to
nakoniec dotiahol až najvyššiu možnú pozíciu liptovského hlavného župana, ktorým bol nepretržite
od roku 1865 až do svojej smrti. Istú dobu podporoval národné hnutie Slovákov a zúčastnil sa aj
memorandového zhromaždenia v Martine. Predstavitelia Novej školy ho chceli vidieť ako vedúceho
predstaviteľa národa. V období po vyrovnaní však
tieto názory neboli zlučiteľné s pozíciou v štátnej
správe, ktorej súčasťou sa stali aj hlavní župani.
Za viaceré zásluhy mu František Jozef I. na sklonku
života udelil rád svätého Štefana.158
liptovského slúžneho a Hermíny Sentivániovej,
rodenej Pongárcovej (* 1827 † 1889). František
Zuskin v rokoch 1890–1891 postupne kúpil viaceré
nehnuteľnosti v Liptovskom Jáne a postavil si vlastnú rodinnú rezidenciu v štýle kúrií Sentivániovcov.
Tu žil až do smrti v roku 1924. V lesíku pri vile je posledné miesto jeho odpočinku spolu s manželkou.
Ich deti sa rozišli do rôznych kútov bývalého Rakúsko-Uhorska: Irma sa vydala za statkára Ladislava
Povolného v Demänovej, Anna za statkára Antona
Veliča v Laclavej, Michal Zuskin si úradne zmenil
priezvisko na Mihálfi a bol notárom v Spišskej Novej
Vsi, František Zuskin si zmenil priezvisko rovnako
na Mihálfi, bol dôstojníkom a žil v Budapešti a najmladšia Magdaléna sa vydala za policajného úradníka Štefana Lehockého a žila v Miškolci.

ŠA Bytča, Zbierka cirkevných matrík, Rímskokatolícky farský úrad v Liptovskom Jáne, R. k. farský úrad v L. Tepličke, ŠA
Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Okresný súd v L. Mikuláši, D 251/1924, zaniknutá pozemková kniha Liptovského Jána.
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