Reprofoto: Banícka dedina Žakarovce, 1956
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V kúte nad stolom
mali katolíci na
poličke, ozdobenej
vyšívanými štrafmi,
malý oltárik
so soškou Panny
Márie a krížikom.
Na stenách
viseli obrazy
s náboženskými
výjavmi
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Zvyky a obyčaje Folkmarčanov
Čo je krajšie v ľudskom živote, ako je život sám.
Áno - život. Začína sa narodením a končí sa smrťou.
Obdobie medzi začiatkom a koncom prechádza
rôznymi etapami a životnými osudmi každého ľudského jedinca.
Položme si otázku: Aký osud sprevádzal predkov
žijúcich v dedine, učupenej medzi kopcami, ktorú
v minulosti lemovali pásiky roličiek a fliačiky kvetnatých lúk a dodnes venčia vrcholce kopcov rôzne
dreviny a Folkmarská skala - jediný nemý svedok
premeny tejto neveľkej dediny?
Život v dedine, v takzvanej hladovej doline, najmä v dávnejšej minulosti bol poznačený tvrdou prácou, chudobou a veľkým hladom.
Napriek tomu si naši predkovia spevom, tancom
a množstvom rôznych zvykov spríjemňovali všedné
i sviatočne chvíle, ktoré prinášali radosť i do tej
najchudobnejšej rodiny.
Veľká časť sa nezachovala, ale mnohé zvyky,
obyčaje a piesne ešte aj dnes ožívajú prostredníctvom našich folklórnych skupín a prinášajú radosť
milovníkom folklóru a záujemcom o našu históriu.
Táto knižná publikácia z dostupných písomných
prameňov i spomienok najstarších žijúcich občanov
približuje život predkov
a vysvetľuje význam niektorých zvykov a zastaraných slov našej
írečitej spištiny.
Bývanie

Reprofoto: Banícka dedina Žakarovce, 1956



Najstarší typ domu
pozostával z dvoch obytných priestorov - izby
(chiži) a kuchyne (prikľetu) i samostatnej

Typy strešných
drevených štítov

Reprofoto: Banícka dedina Žakarovce, 1956

EMÍLIA PAVÚKOVÁ

stavby (sipanca) slúžiacej na uskladňovanie zásob
najrozličnejšieho druhu. Majetnejší ľudia si k obytným priestorom pribudovali komoru a pre dobytok
maštaľ (chľev). Do maštale sa vchádzalo dverami
z dvora. Domy stavali v radoch, kolmo na os ulice,
v mnohých prípadoch z pravej i z ľavej strany.
Prostriedok medzi domami vytváral spoločný dvor,
napr. u Davida, Dončinojeňi, Macejodzuri, Gdovinodzuri, Adamodzuri, u Petkáča a inde, kde malo 3 - 5
domácností spoločný dvor. Stavebným materiálom
bolo: drevo, hlina, kameň, nepálená tehla (valek),
neskôr pálená tehla. Strechy mali drevené štíty, boli
pokryté slamou a šindľom, neskôr škridlicou.
Obývacia izba (chiža) bola priestranná s rozmermi 5 × 6 metrov, niektoré boli aj väčšie a mali tri
okná. Dve okná do ulice a jedno do dvora s veľkosťou
60 × 80 cm. Neskôr boli okná väčšie a mali dve vnútorné a dve vonkajšie krídla. Vonkajšie krídla sa
otvárali na vonkajšiu stranu múra. Na spodnej časti
z vnútornej strany mali pripevnený tenší železný
háčik, ktorým sa krídla prichytili o rám okna. Tým
sa otvorené okná spevnili a v prípade vetra sa
zamedzilo rozbitiu sklenej výplne. Zdobili ich
muškátmi červenej a ružovej farby. V zimnom
období dávali po celej šírke okna senom naplnený
valec, ktorý obalili jednofarebnou či vzorovanou
látkou. V strede oboch sklených výplní valec ešte
ozdobili krajšou naskladanou látkou alebo čipkou.
Bola to izolácia proti chladu i ozdoba okien. Večer si
ich zakrývali látkou, ktorú zavesili na dva malé
klinčeky.
Podlaha bola spočiatku ubitá z hliny, neskôr ju
nahradila dosková dlažba (diľe). Strop (povaľinu)

Prikľet s ohniskom
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Reprofoto: Banícka dedina Žakarovce, 1956

Nástroje potrebné
na vykúrenie pece
a sádzanie chleba:
lopata,
ometlo a pociesk

Reprofoto: Banícka dedina Žakarovce, 1956
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Truhla na uskladnenie stravy - pajstruna

nutých koláčov i na ohrev teplej vody. Hovorilo sa mu
„pekarňik“. Pred nim bola jama s rozmermi 40 × 40 cm
opatrená dreveným príklopom, do ktorej si žena dala
nohy, sediac na dlážke pri dávaní (sadzaňi) surového
cesta do pece a vyberaní z pece. Ďalej sa tam nachádzali vedrá s vodou, poličky a vešiaky na riad,
truhla (pajstruna) na uchovanie potravy i žrď (hrubšia
palica zavesená na hreďe), ktorá slúžila na sušenie
premočeného odevu. V kúte stôl, lavica a kúdeľ
(kudzeľ) na pradenie. Predtým sa svietilo lojovými
sviečkami, neskôr petrolejom (gasom). Lampa, tzv.
gasovka, bola zavesená na stene. Na svietenie v maštali a na cestu sa používal lampáš alebo karbitka.
Reprofoto: Banícka dedina Žakarovce, 1956

Bohato
vyrezávaná
drevená
švecenička

tvorili široké dosky položené na okresaných hradách
(tragaroch) a hovorilo sa im hreda. Na doskách bola
hlina, ktorá zabezpečovala izoláciu i ochranu proti
ohňu. V izbe sa nachádzala tehlová pec a v opačnom
kúte od pece stál drevený stôl s lavicou.
V kúte nad stolom mali katolíci na poličke
ozdobenej vyšívanými štrafmi malý oltárik so soškou Panny Márie a krížikom. Na stenách viseli
obrazy: Pán Ježiš, Panna Mária s Ježiškom, Svätá
rodina, Božské srdce Ježišovo, Sedembolestná
Panna Mária a iné i drevené kríže rôznych veľkostí.
Na stene pri dverách bola zavesená nádobka - švecenička so svätenou vodou, s ktorou sa domáci
prežehnávali pri odchode z domu.
Evanjelici mali na stenách obrazy: Večera Pánova, Ježiš v Getsemanskej záhrade a Ježiš Kristus Dobrý Pastier. V kuchyni a v izbe nad dverami
mávali texty z Biblie: „Hrad prepevný jest Pán Boh
náš, Boh je láska, Hospodin je môj pastier nebudem
mať nedostatku“ a iné. Text bol napísaný na tvrdšom papierovom podklade potiahnutom jemnou
čiernou látkou elipsovitého alebo obdĺžnikového
tvaru s rozmermi asi 30 × 20 cm. Úzky okraj a písmená boli striebornej farby.
Na čelnej strane izby medzi dvoma oknami viselo zrkadlo a zo stropu lampa - petrolejka. Po obvode
izby boli postele na vyšších nohách vystlané žitnou
slamou, neskôr so slamenými stružľakami. Pod nimi
postieľky, ktoré sa na noc vyťahovali, a spali na nich
deti. Kde ich bolo viac, dvaja i traja spali na jednej
posteli. Malé deti spali v drevenej kolíske alebo v
kolíske z domáceho plátna, upevnenej na drevenom
stropnom tráme. Cez deň perinu zakryli domácou
bielou alebo červenou plachtou a posteľ ozdobili
vankúšmi.
V jednej izbe bývali často dve i viac rodín, preto
každá mala svoju drevenú truhlu (kastu) na
uskladňovanie odevu. Neskôr boli dva druhy truhlíc.
Jedna mala podobu obdĺžnikovej nádoby s vrchnákom na otváranie a vonkajšou maľovanou výzdobou, druhá mala tri väčšie a dve menšie zásuvky.
Kuchyňa (prikľet) bola menšia miestnosť a mala
jedno okno. Vchádzalo sa do nej priamo z dvora alebo
z ulice. V dávnejšej minulosti na vyvýšenom múriku
bolo otvorené ohnisko (parhotka). Na ňom trojnožka,
ktorá slúžila na varenie. Dym sa odvádzal otvorom
v povale pod strechou, kde sa údila slanina a mäso,
a odtiaľ prenikal do ovzdušia. Neskôr sa stavali
tehlové sporáky s pecou na pečenie chleba a kys-

Vstupné dvere do domu

V kuchyni neraz vysedela sliepka (kvoka) a hus
(stariga) svoje mláďatá a miesto sa našlo aj pre malé
prasiatko. V dome, kde mali komoru, uskladňovali
potraviny v truhlici a dôležitejšie náradie na stenách. V drevenej nádobe (pucinke) bola bryndza
alebo nasolené baranča a v drevenom sude (bočke)
kyslá kapusta. Na polici stáli hlinené hrnce s mliekom. Na strope bolo zavesené bravčové údené mäso
a slanina. V komore sa nachádzal drevený zásobník
obilia (sušek).
Dvere do domu boli z hrubších dosák a zatvárali
sa dreveným pohyblivým rigľom. Železné zámky sa
zaviedli až neskôr.
Každý gazda vlastnil okrem statku voz, pluh,
brány, rebriny i rôzne náradie: sekeru, pílku, cepy,
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Gazdovská rodina Ján a Mária Kandríkovci so svojimi deťmi
(dvojčatami) Annou a Adamom pred svojím domom

Samostatný
hospodársky objekt viac ako 80 rokov
stará stodola

kosu, kosák (šerp), vidly, hrable, motyku (gracku),
karšt a iné. Na dvore bolo palivové drevo a maštaľný
hnoj s močovkou. Niektorí mali pri dome postavené
stodoly a humná. Dôkazom toho je viac ako 80 rokov stará stodola - samostatný hospodársky objekt,
ktorá dodnes stojí na dvore nebohého Michala Gregu
- Pod Roštakom.
Po II. svetovej vojne bolo obývaných niekoľko
drevených domov - Pod Sošňinu u Poláka a Terpáka
a na Brehu u Hudáka. Doposiaľ obývateľnými domami sú drevenice: Pod Roštakom u Sabola a na Štampruchu u Kolesára, ktoré príbuzní využívajú na chalupárčenie.
Zmeny v bývaní nastali v rokoch 1950 - 1975,
keď postupne začali pribúdať ulice s novými domami - Pri Hamriku, Nad plotami, Pod Roštakom
a teraz Nad základnou školou. Spočiatku boli domy
obdĺžnikového tvaru, potom v tvare vinkľa. Tieto
domy mali dve izby, chodbu (dufart), kuchyňu,
komoru a niektoré i verandu. Neskôr sa začali
stavať domy štvorcové, niektoré podpivničené, ktoré
mali 3 izby. Pribúdali vlastné vodovody, kúpeľne
a WC. Izby sa vykurovali kachľovými pecami a v kuchyni sa varilo na kachľovom sporáku, v ktorom
bola zabudovaná rúra na pečenie. Potom sa vykurovalo ústredným kúrením na tuhé palivo
a od roku 1997 sa kúri plynom. Do domácností postupne pribudli rôzne bytové zariadenia, elektrické
spotrebiče, elektrotechnika a autá.



I v súčasnosti
sa izby vykurujú
kachľovými pecami

Stravovanie
Určujúcim faktorom stravovania bolo zamestnanie, teda poľnohospodárstvo a pastierstvo. Základným pokrmom boli produkty vyrobené vlastnou činnosťou doma. Boli to obilniny a zemiaky,
ktoré boli hlavným článkom v strave i denným po-

krmom. Zo živočíšnych produktov to bolo baranie
a bravčové mäso. Hovädzina sa kupovala dva- až
trikrát do roka, vtedy, keď bolo treba niekomu
utratiť dobytok. Neskôr sa kupovala u vychýreného
mäsiara a údenára Imricha Kaľavského v Margecanoch. Ďalším produktom bola slanina, syr a bryn185
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Zabíjačka
na valaľe
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 Zahustená polievka
s opekaným
chlebom demikát



dza. Významné miesto malo aj mlieko
a mliečne výrobky - maslo a tvaroh.
Konzumovala sa aj bežná zelenina
a strukoviny, najmä kapusta
a fazuľa. Cez týždeň sa varievalo len ráno a večer, a keď
sa pracovalo na poli, jedával
sa iba chlieb so slaninou,
maslom, bryndzou, niekedy aj
údená šunka (šoldrina). Neskôr
si na pole zobrali zemiakovú polievku (cupu) alebo tekvicu (diňanku).
V početnejších rodinách sa chlieb
piekol raz v týždni, obyčajne v sobotu
skoro ráno v domácich peciach (pekarňikoch). Podľa veľkosti pece sa naraz
upieklo päť až sedem okrúhlych chlebov. Z ostatku chlebového cesta upiekli
zemiakové, kapustové alebo bryndzové
posúchy (plameňiki), ktoré boli výbornou
pochúťkou hlavne deťom. Zapíjali sa mliekom a cmarom. Suchý chlieb sa konzumoval v zasmaženej polievke, demikáte, mlieku a v čiernej káve
Melte. Táto káva sa pila aj
ako samostatný nápoj v studenom stave. Najtypickejším jedlom nášho regiónu boli a stále sú bryndzové halušky, potom tvarohové a kapustové, vyrobené zo zemiakov a múky.
K múčnym jedlám patrili šúľance a pirohy plnené zemiakovo-bryndzovou plnkou, tvarohom a lekvárom. Tieto jedlá sa jedávali z jednej misy.
Tekuté jedlá a kaše (kuľaše) jedávali z misiek,
neskôr z tanierov. Neraz sa deťom či starenám lyžicou vložila kôpka (huľka) omastených zemiakov priamo do dlane. Na platni sporáka piekli gruľovňiki.
Často sa pripravovali rezance (rezanki) s bryndzou,
s tvarohom a neskôr i makom. Z polievok boli známe
kapustová, fazuľová, hubová, krúpová (krupi so
šoldrinu a kocurakami) a sciranka. Medzi poliev-
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Zemiakové pirohy
plnené marmeládou

 Zemiakové halušky
ochutené slaninou

kou a prívarkom boli mačanki, z nich najobľúbenejšia bola tunka, ktorá sa jedla s chlebom.
Mäso sa jedávalo v nedeľu a vo sviatok, výnimočne
aj pri ťažších prácach, napríklad pri murovaní,
mlátení obilia a podobne. V septembri pred Michalom sa zabil baranček, mäso sa nasolilo do drevenej putne (pucinki) a postupne sa do Vianoc
konzumovalo. Pred Vianocami sa zabíjalo prasa. Zo
zabíjačkových špecialít robili krúpové jaternice
(hurki), varili lalok (potarľinu) a pečeň, ktorej hovorili čarnie pľúca. Vodu, v ktorej sa varili jaternice,
lalok a pečeň, zahustili krúpami a vznikla zabíjačková polievka (grajzupa), z ktorej potom deti
s jaternicou a kúskom laloku poroznášali najbližším
príbuzným a susedom, za čo sa im
dostala malá výslužka. Z nožičiek,
chvosta a ušných lalokov varili huspeninu (kočeňinu). Zo
žalúdka a hrubého čreva
varili bambuški a z hlavy
vývar so zemiakovými
haluškami (sadzankami).
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Odievanie. Mužské oblečenie
Košeľa - na sviatok pamutová, na prsiach, okolo
krku a na manžete dlhého rukáva zdobená výšivkou.
Na všedný deň konopná alebo ľanová zatýkaná pamutom, s malou výšivkou (furmentľikom) na prsiach.
Nezapínala sa gombíkom, ale sa viazala šnúrkou.
Nohavice - biele pamutovo alebo treľichovo. Na bočných švíkoch zdobené červenou všitou stužkou obrankou. V páse ich pridržiaval remeň. V zime chološňe
a huňa (kabát) z hrubej vlnenej látky (postava).
Vesta (lajbľik) - čierna, obšitá čiernou stužkou
(obrankou).
Spodné nohavice (spodki) - ľanové, na vonkajšej
spodnej časti s rázporkom a šnúrkou na zaviazanie.
Klobúk (kalap) - Čierny so striežkou alebo brušik
bez striežky. V zime čiapka alebo baranica.
Obuv - v dávnejšej minulosti krpce (bočkori).
V chladnejšom počasí sa nohy obtočili kúskom
obnoseného plátna alebo tkanými vlnenými onucami
(onučkami) siahajúcimi po lýtka, ktoré sa obviazali
úzkym pásikom remeňa a obuli do krpcov. Potom sa
nosili boganče, čižmy a neskôr topánky.

Ženské oblečenie

Koscelovo - do kostola a na slávnostné príležitosti
Kidľa - v dávnejšej minulosti farbarka, s úzkymi
záhybmi (faldami), podľa vzoru - ovšena, pšeničkova
a okata i jednofarebná štofova.
Neskôr so širšími záhybmi kidľa s puntami, stojaca, pokrofcova, motorova, džveredlova, bľiščaca, potom polkrokodilova, krokodilova a sloterova.
Na nej prišitý lajblík zdobený šnúrkou (boritašom). Na významnejšiu príležitosť lajblík ornat alebo bohato zdobený vist.

Sviatočné ženské oblečenie

Krpce (bočkori)



Sadlo vyškvarili, slaninu a mäso potom nasolili
a vyúdili. Hydina sa chovala, ale menej konzumovala. Vajíčka, kurčatá a husi sa predávali na trhu
v Gelnici, alebo nimi platili v obchode.
Biela káva bola zriedkavým doplnkom raňajok.
Čaj sa varil zo šípok, z kvetu lipy, lístkov lesnej
jahody, stopiek čerešní a z repíka.
Najčastejším nápojom bola voda. Pila sa z jedného hrnčeka alebo varechy, zavesenej na vedre na
osobitnej lavičke, ktorá bola umiestnená neďaleko
sporáka. Na ohrev vody bola v sporáku zamurovaná
liatinová nádoba (vaserkasta).
Voda sa nosila vedrami z reňičiek: na Nižnom
konci - Pri reničke u Ondreja Kollára, Jána Kleina
a pri futbalovom ihrisku. Na Močidloch - pri Mlyne
a v Doline - od Mati, z kadlubka (ohraničenej
studničky) pred Jarošíka a z vlastných i verejných
studní.
Najvýdatnejším zdrojom pitnej vody v obci bola
Pod Roštakom rina, ktorá vytekala z betónovej
nádrže troma otvormi. Na obidvoch stranách
boli väčšie otvory, z ktorých vytekajúca sa voda
používala v domácnostiach. Z prostredného, menšieho otvoru voda tiekla do žľabu na napájanie
dobytka.
Z lesných plodín sa zbierali jahody, černice a maliny, ktoré sa okrem zúžitkovania v domácnosti dali
výhodne predať. Maliny v obci vykupoval veľkovýrobca malinovej šťavy (zaftu). Lesné jablká (planki) sa pridávali do suda nakladanej kapusty. V lese
sa zbierali aj huby. Chutné boli holubienki, ktoré sa
piekli na platni sporáka. Najčastejšie sa huby konzumovali obvarené a usmažené na masti. Hríby sa
sušili na polievku.





Mária Vargová, rod. Kollárová (od Palkača)
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Ženské a mužské
oblečenie r. 1930

Dievky - tovarišky z Nižnoho konca

Rekľik, huňka - v chladnejších dňoch kratší
kabátik (rekľik) s dlhým rukávom a tenšou podšívkou. V zime huňka z hrubšieho materiálu.
Sukňa – v zime 3 - 4 barchetové (parchetovo)
v páse naberané, v lete z tenšieho plátna. Neskôr z
bieleho kartónu, škrobené a na spodnej časti zdobené krajkou (štikerajom).
Zástera (švorc) - v dávnejšej minulosti takzvaná
voľanka utkaná prevažne z čiernej a pásikov bielej
vlny. Potom švorc z čierneho matného materiálu –
glotu, zdobený ručnou alebo strojovou výšivkou
a čipkou. K tomu harasovi alebo caparski opasok.
Neskôr z lesklého glotu s bohatou strojovou výšivkou.
Šatka (chustka) - štofka, ripsofka, deľinka a šafolka. Pod bradou sa zapla zatváracím špendlíkom
(pinou) a uviazala sa na jeden uzol.
Biele a farebné sviatočné šatky so strapcami
(francľami) boli väčšie. Zapínali sa pinou a obtočili sa
okolo krku bez uzla tak, že strapce zdobili chrbát,
ramená i prsia. Nosili ich iba vydaté ženy.
Košeľa – z bieleho pamutu, rukávy z bieleho
kartónu po lakte naberané a na opačnej strane škrobené (maskanie), na krku, prsiach a na manžete
rukáva zdobené výšivkou gaľerikami. Takéto košele
nosili i v priebehu celého týždňa.
Večarkovo - v nedeľu popoludní
Kidľa a lajbľik z kartónu alebo tenkého aňďelkovoho plátna s ružičkami a z polkrokodilu.
Šatka – obnosená ďelinka.
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Každidňovo – na všedný deň
Po obnosení večarkovoho oblečenia sa nosilo na
všedný deň. Zástera bola i v modrej farbe. Na spodnej časti mala farebnou niťou vyšitý takzvaný prajžik, na ňom tri trojlístky alebo jednoduché kvietky
a okraj bol bez čipky.
Dievčatá v lete nenosili šatky. Vlasy mali spletené do vrkoča a uviazané stužkou (pantličkou).
Vydaté ženy chodili v čepci alebo mali vzorovanú
šatku z kartónu uviazanú dozadu.
V zime nosili na hlavách väčšie vlnené šatky so
strapcami, tzv. žimušnie chustki, ktoré zakrývali
hlavu, chrbát i ramená.
Dievčatá a nevesty v lete chodili bez pančúch,
iba vo sviatok si do poltopánok obuli biele alebo
farebné ponožky zokľe. V chladnejšom počasí nosili
na sviatok biele pančuchy a hnedé na všedný deň.
Nad kolenami ich pridržiavali štrompadľe zo širšej gumy. V dávnejšej minulosti kidľe siahali poniže
lýtok a spodná bielizeň sa nenosila.

Obuv

Na nohy si obúvali čižmy s tvrdou sárou – zbuški
a poltopánky. Ženy z bohatších rodín na sviatok
nosili rapčacie topánky. Na všedný deň čierne papuče s gombíkom, sandále a v zime kapce (fiľce).

Detské oblečenie:

Oblečenie detí bolo podobné ako oblečenie
dospelých. Do 2 - 3 rokoch nosili v lete dlhšiu košeľu
(vigan) a chodili bosé s holým zadkom.
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Pradenie priadze


Pred vystúpením FS Folkmarčanka
pod vedením p. Kleinovej - Kojšov 2012

Eva Verbová a Anna Ludrovská vo sviatočnom ženskom kroji

Mládenci so ženíchom vo folkmarských mužských krojoch.
Zľava: Ján Varga, Peter Kollár, Lukáš Kollár a Lukáš Šolc.
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Dievky v partách
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