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Pracovná činnosť mužov
Pracovná činnosť toho-ktorého Folkmarčana gazdu v prvej polovici 20. storočia bola podmienená
veľkosťou vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Tí,
ktorí vlastnili viac pôdy, neboli celoročne zamestnaní. Živili svoje rodiny iba z toho, čo dorobili na
svojom hospodárstve alebo furmanke. Mimo prepravy železnej rudy vozievali úžitkové a palivové
drevo. Úžitkové vozili na píly do Margecian, Jakloviec i Perlovej doliny (Grendziefa) konským a volských záprahom. Len cesta do hory im často trvala
i dve hodiny. Bola to najťažšia povoznícka práca, pri
ktorej viac ako dvadsať metrov dlhá guľatina značne
poškodzovala vozovku a sťažovala samotnú prepravu za každého počasia. Furmani sa najímali i na
odvoz tovaru a iné služby.
Drobní vlastníci pôdy, takých bolo až 70 %, hľadali zamestnanie na železnici, vo Vápenke Margecany, v strojárňach Prakovce, v bani Gelnica, Žakarovce a Slovinky. Najčastejšie chovali dve kravy,
aby mali vlastný záprah. Tí, čo chovali jednu kravu,
sa s príbuzným alebo so susedom dohodli na spoločnom záprahu a poľnohospodárske práce robili
raz jednému a raz druhému.

chlopsku topanku. Po ručnom okopaní sa zemiaky
ohrabávali alebo oborávali pluhom. Počas kosby lúk
zvyčajne muži nespávali doma, ale v senníkoch, takzvaných šopoch, alebo v kopách suchého sena. Kosiť
začali, len čo sa rozvidnelo, a kosili, kým slnko nevysušilo rosu. Pri chvíľke oddychu si zaspievali:

Žatevné práce
a zvoz sena
na rebriňakoch

Hej, mam ja lučku v hlibokej doľiňe,
na ňej trava i otava ňigda ňezahiňe.
Hej, kec ja pojdzem totu lučku košic,
chto mi budze, chto mi budze frištik, objet nošic?
Dievčatá alebo manželky im priniesli raňajky halušky alebo pirohy, a s povozom na lúku prišiel
niekedy 10 - 12-ročný chlapec. Ženy seno poroztriasali a v priebehu dňa ho hrabľami obracali, kým
nevyschlo. Suché seno uskladňovali do šopov na Jedľine, Vinkľu, Mikľiparku, v Rimazgrondze, na Postredňom veršku a za Skalu, iba časť zviezli domov
na povalu (pojt). Ženy si pri týchto prácach
zaspievali:
Už sme pohrabaľi, čo robic budzeme?
Z veršku do doľini kuľac še budzeme.

Robotníci pri železničnej trati

Ďalšou skupinou boli tesári, takzvaní cimermaňi, ktorí boli známi i v okolitých dedinách. Stavali celé strešné konštrukcie domu bez jediného
klinca, ktorý nahradili čapmi zadlabanými do dreva.
Boli to: Matej Mitrík, Ján Petrov, Ondrej Kollár
starší, Ján Palkov, neskôr Jozef Palkov, Ondrej
Mitrík, Jozef Klein, Jozef Terpák, Ján Kollár a Imrich Petrov. Za bývalej Československej republiky
niektorí za prácou odchádzali na Podkarpatskú
Rus, kde priamo v lese vyrábali na stavbu železníc
drevené podvaly (šveľki).
Práca na poli
Vyhrabávaním lúk sa začali jarné práce na poli.
Podľa počasia koncom marca oraním pripravili pôdu na
jarnú sejbu jačmeňa, ovsa a jarnej pšenice. V apríli
sadili zemiaky na vzdialenosť, ktorej hovorili na dobru

Folkmarské trávnice:
Keď sebe zašpievam na Foľkmarskej skaľe,
krajši ňezahraje kantor na organe.
Kec sebe zašpievam v totim Ceplim jarku,
učuješ me, mili, až na Mikľiparku.
Dze ši mili, dze ši, dze še poňevieraš,
[: dze ti tvojo očka :] s chustečku ucieraš?
Na chtorej ši straňe,
dze maju popatric mojo očka čarnie?
Potom sa kosila a sušila otava. V júli a auguste
sa žalo obilie. Žito a pšenicu muži ručne kosili a ženy
kosákom (šerpom) podbieraľi a porvieslami zväzovali
do snopov, ktoré sa ukladali do panákov (čutok)
alebo do krížov. Ovos a jačmeň kosili na zákos a po
usušení ho zviazali do snopov. Obilie a seno z poľa
zvážali na vozoch (rebriňakoch). Obilie uskladňovali
v stodolách, ktoré boli pri Hamriku, na Doline a na
Kijare. Mlátilo sa ručne, neskôr mláťačkami.
Manželské páry ako kopník a kopníčka odchádzali
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na žatvu (žňiva) na grófske majetky do Jamníka,
Spišského Hrušova, Spišského Hrhova i do Smižian.
Zarobené množstvo obilia si doma rozdelili odmerkami (korcami). Ženy dostali tretinu zárobku muža.
Koncom septembra sa začalo s kopaním zemiakov, ktoré sa triedili a uskladňovali v pivniciach pri
domoch alebo takzvaných doľikoch - vyhĺbená jama
v suchých ílovitých svahoch, napríklad v Uličke.
V októbri sa vyvážal hnoj, siali sa oziminy a zvážalo
sa narúbané drevo na zimu. Chlapi v zimnom období
okrem starostlivosti o zvieratá zvážali krmivo zo
šopov a stodôl, rezali drevo, opravovali postroje,
náradia, topánky a vykonávali aj iné práce.
Do krčmy sa schádzali obyčajne v nedeľu predvečerom, aby si pri poháriku pálenky či piva riešili
nielen osobné, ale aj celoobecné problémy. Tam sa
určoval spoločný začiatok siatia a sadenia zemiakov, kosenia lúk a žatva. Dojednávali sa aj práce
spojené s opravou poľných ciest, mostov, volenia
valachov a bačov i pastierov kráv a svíň.

Dojenie oviec
v košiari

Pastierstvo
Na Juraja, 24. apríla, sa ovce vyháňali do košiara.
Keď bola neskorá jar, vyšli až 15. mája, na Žofiu.
Obec mala niekedy tri až štyri Košiarne spoločenstva, a to košara Michalkova, Bdzinašova, Šedlakojeňi
a Rusnakova. V jednom sa nachádzalo okolo 150
oviec. V každom spoločenstve si medzi sebou zvolili
jedného gazdu košarňika, ktorý riadil zamestnancov
košiara. Zároveň hospodáril i so zarobenými peniazmi za predaný syr a hnojenie lúk a rolí. Z toho vyplácal baču i ostatných zamestnancov košiara. Bača
zodpovedal za košiar a svojho pomocníka (bojtara,
juhasa), ktorý pásol ovce - dojky, jarčara, ktorý mal
na starosti jednoročné ovce, a baraňara, ktorý pásol
jahňatá a plemenné barany. Gazda podľa dojivosti
na jednu ovcu dostal 5 - 8 kg syra. Každú nedeľu
druhá gazdiná priniesla pastierom obed, najčastejšie krúpy so šoldrinou, guláš, pirohy alebo halušky.

Kopanie a zber zemiakov

Ovce sa pásli do Gala, t. j. 16. októbra. Vtedy sa
z košiara vrátili do dediny a potom sa gazdovia jednotlivých spoločenstiev stretli u košiarňika na rachunkoch, kde zhodnotili celoročné hospodárenie.
Keď príjem prevyšoval výdavky, zvyšné peniaze sa
rozdelili medzi gazdov podľa počtu oviec.

„Rachunky“ - FS Folkmarčanka

Bačovia a juhási: Ján Petrov, Juraj Mackovjak,
Jozef Hudák, Juraj Grega, Ján Grega, Ján Petrov,
Juraj Hudák, Viliam Fabrici, Ladislav Grega a Imrich
Papcún.
Vo voľných chvíľach pri pasení oviec si takto
zaspievali:
Dze tota ovečka, čo predek vodzela,
pod Skalu še pasla, skala ju zabila?
Hej, povedaju na mňe, že som prespal jehňe,
naj rečuju, čo chcu, naj rečuju, čo chcu,
prešpim aji ofcu.
V dedine boli niekedy aj dvaja pastieri kráv,
ktorí od mája do októbra pásli na vymedzených častiach chotára. Po celodennej paši sa kravy postupne
sami vyčleňovali zo stáda a vchádzali každá do svojho dvora. Pastiermi boli Michal Dubecký, Jozef Dubecký a Ondrej Papcún.
Za Skalu sa pásol mladý dobytok (jalovina), ktorá nocovala v ohradách. Pastier zostával s dobytkom
na paši celý rok. Do dediny sa vracal až s príchodom
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jesenných mrazov. Vystriedali sa pastieri: Jozef
Terpák, Ondrej Adamišin a Ondrej Elischer.
Do roku 1948 sa v letnom období vyháňali prasatá na pašu, čo bolo zvláštnosťou, lebo susedné
obce ošípané doma iba kŕmili. Pastier svíň (kondaš)
ráno zatrúbil alebo zapískal a gazdiné vyháňali prasatá na ulicu. Večer, tak ako kravy, každá ošípaná
vchádzala do svojho dvora. Pastierom bol Ján Papcún.
Na Turíce (Rusadľe) a Michala dala gazdiná každému pastierovi kuch (neplnený koláč).
Obecný sluha
Pomocníkom richtára bol obecný sluha, bubeník
(bubňar), ktorý potrebné rozhodnutia prijaté v dome
richtára oznamoval ústne. Na to používal malý bubon
zavesený na remeni cez plece. Dvoma paličkami rytmickou skladbou upútal pozornosť občanov na
určitých miestach v obci a zvýšeným hlasom začínal
oznamovať slovami: „Dava še na znamosc...“
Tento pomocník vykonával i funkciu strážnika
(vachtara), ktorého úlohou bolo ochraňovať majetok
občanov pred požiarom a krádežou. Počas žatvy bola
pomocná strážna služba, ktorú vykonávali občania
striedaním a zapisovaním sa do zošita, ktorý medzi
sebou podávali z domu do domu.
Obecný sluha bol aj hrobárom, ktorý okrem kopania hrobov mal na starosti kosenie cintorína a kŕmenie obecných býkov. Bol to Ján Papcún. Po ňom
uvedené funkcie, okrem kŕmenia obecných býkov
vykonával zriadenec Miestneho národného výboru
Ján Kollár.

na dvojročnú základnú vojenskú službu. Odvedenca
označili pripnutím stužky a tým sa stal regrútom.
Po príchode domov si v krčme s richtárom vypili
a zaspievali. Podobné odvody sa konali i neskôr, ale
vo veku 19 rokov mládenca.
Odvedenci na základe povolávacieho rozkazu nastúpili na vojnu 1. októbra. Niektorí „rukovali“ až
1. apríla v nasledujúcom roku. Pred odchodom na
vojnu mávali regrútsku zábavu, na ktorej mali sólo
prebačenu, kde si zatancovali so svojimi frajerkami.
Pritom si zaspieval:
Prišla mi kartečka narukovac,
dal som si muziku prišikovac,
muzikanci mojo, zahrajce mi čardaš,
peršoho oktobra rukovac mam.

Vodenie „Starička“.
Prináležal tým
mládencom, ktorí
v nasledujúcom
roku nastúpili
základnú vojenskú
službu

Poslednú noc pred odchodom na vojnu mládenci
povystrájali všelijaké nezbedy, hlavne v tých domoch, kde mali dievčatá. Povyberali bránky zpred
domov a odniesli ich na stred dediny. Hocijaké veci
povešali po stromoch, na stĺpy a dokonca vyložili
celý voz na strechu budovy družstevnej vyhne. Tento
ich počin ľudia tolerovali a prijali to ako súčasť
rozlúčky.

Regruci pred omajenim rebriňakom

Odvod (asintierka)
Pred II. svetovou vojnou v jarnom období 20-roční mládenci išli s richtárom do Gelnice na odvod.
Odviezli sa na voze s konským záprahom ozdobeným
brezami, papierovými ružičkami a stužkami. Nahého mládenca vojenský lekár obhliadol a skontroloval zdravotný stav. Zrak, sluch, chrbticu, nohy a iné
zdravotné problémy zapísal a povedal schopen, alebo
neschopen. Koho neodviedol po prvýkrát, opakovalo sa
to niekedy i do tretice. Vtedy dostal mládenec
modrú knižku, t. j. vyradenie z povinnosti nástupu

Poslednú noc pred
odchodom na vojnu,
mládenci
povystrájali
všelijaké nezbedy na snímke
prepravky na vajcia
poskladané
do pyramídy
a kanvy na mlieko
na elektrickom stĺpe
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Pracovná činnosť žien

Praňe šatoch
na jarku

Ženy robili počas celého roka nielen ženské
práce - varenie, upratovanie a vychovávanie detí, ale
mali na starosti aj hydinu, ošípané a spoluúčasť na
všetkých poľnohospodárskych prácach na poli. Pred
Veľkou nocou bielili izby a domy z vonku a každú
sobotu drhli dlážky. Podľa potreby mútili maslo
a zavčas rána piekli chlieb. Po zamiesení rukou na
cesto urobili kríž a povedali: „Kišňi, cesce, bo še jesc
chce.“ Keď chlapi a deti vstali, chlieb rozvoniaval po
celom dome. Pred načatím ho nožíkom prežehnali
a úctu prejavili i padnutému krajcu chleba tým, že
ho ofúkli a pobozkali.
Páračky

Šatstvo prali ručne v drevených korytách na rajbačke s mydlom, vyvárali v sóde a pláchali ho v potoku, kde ho na lavičke dreveným piestom udierali.
Na Jakuba, 25. júla, zvykli ísť ženy na pole
„budiť zemiaky“ so slovami: „Stavajce, gruľečki, uš
sce še vispaľi, bo ňeška Jakuba, utre svatej Anni,“
Kvačkanie“konopí
na cerlici na ďalšie
spracovanie
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V blízkosti zemiakových kríčkov paličkou vyhrabali
niekoľko zemiakov. Tomu sa hovorilo miškovaňe
gruľoch.
Okrem sliepok doma chovali husi a kačky, ktoré
v priebehu roka šklbali (skubaľi) a v zime perie
párali a nasypávali do perín a vankúšov. Pritom im
pomáhali ženy z rodiny i susedky.
V jesennom období v lese zhrabovali lístie, ktoré
sa používalo ako podstielka pod dobytok.
Vykonávali i práce súvisiace s výrobou plátna trhanie ľanu a konôp, močenie, rosenie, trenie a česanie, potom pradenie, tkanie a bielenie. Potom
plátno odniesli do Gelnice vymangľovať, a tak
z neho zhotovovali odev.
Ženské a mužské košele, ručníky, tračkoški
a obrusy zdobili výšivkami s vyšívacou priadzou
(merkalom). Vytvárali pestrofarebné ornamenty,
ružičky, vtáčiky a lístočky krížikovou technikou
i „poza ihlu“.
Z červeného pamutu tkali posteľné oblečenie
(šnorovacie cachi). Na týchto činnostiach sa podieľali
i dievčatá, pretože tieto výrobky boli súčasťou ich
výbavy pred vydajom.
Neskôr vo výbave dievčat nechýbal jeden alebo dva
krúžky pokrovcov z handier, ktoré sa tkali v zimnom období. Predtým vyprané opotrebované šatstvo
postrihali na pásiky a podľa farby stočili do klbka.
Pamut natočili (našpuľaľi) na cievky (fajfi) a osnovali na drevených snovadľinoch. Nabrali na krosná,
do ňičeľňic i barda a zatykali nastrihanými handrami.
Ženy po spracovaní ovčej vlny priadli a tkaním
vyrobili vlnené pokrovce, ktoré sa používali ako
posteľná plachta i pokrovce, ktoré slúžili ako prikrývka na spanie. Z vlny plietli svetre, vesty (lajbľički), rukavice s jedným palcom, ponožky a papuče,
ktoré slúžili ako obuv.
Napriek tomu, že mali dosť práce v domácnosti,
predsa si našli čas a zašli na kus reči k susedke či
príbuznej a odniesli jej ochutnať koláč, ale i dozvedieť sa dedinské novosti.
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Drobné remeslá
Kováčstvo
Kováčske práce vykonával Ondrej Tuľa, ktorého
volali Andriš. Vo svojej vyhni (šmikňi) vyrábal podkovy pre zvieratá, skoby (kľambre), brány na poľné
práce, motyky (karšti), poťahoval sekery, krompáče
a koval kone a voly. V 60-tych rokoch minulého
storočia sa údržba spomínaných nástrojov vykonávala vo vyhni Jednotného roľníckeho družstva, ktorá
stála na mieste, kde je teraz Pomník padlým spoluobčanom.
Práca s drevom
Drevené sudy, putne i nádoby na mútenie mlieka
(zbuški a šafľe) vyrábal Ondrej Petrov (Bieloho).
Stolárske práce vykonával Ján Štofan, neskôr
Ondrej Kollár, Ján Klein, Ondrej Almaši, Jozef Dušala, Jozef Petrov, Ján Papcún a ďalší.
Jednoduchšie časti voza a iné náradie potrebné
pri poľnohospodárskych prácach a v domácnosti
chlapi vyrábali sami doma, napr. lyžice, denka, hrable, rôzne násady a niektorí aj korytá.
Opravári
Hodinky opravil Jozef Petrík a obuv Peter Rigda.
Šmačar - Juraj Varga vymieňal staré opotrebované odevy za taniere, misky, čipky, prstienky,
stuhy do vrkočov a iné drobnosti. Navštevoval aj
okolité obce i dediny neďalekého Šariša.
Maliar - natierač: Jozef Podracký (Maľar) a Michal Senko.
Klampiarske práce vykonával Michal Fabrici (od Petrikoondi).
Drotár chodieval na jar a v neskorej jeseni a dedinou sa ozýval hlas: „Harčki platac, dró-ó-tovac.“
Vtedy gazdinky prinášali na určité miesta v jednotlivých častiach obce puknuté hlinené hrnce, deravé misky, hrnce a hrnčeky, ktoré po oprave naďalej slúžili svojmu účelu. Platili peniazmi alebo
potravinami, napr. slaninou. Drotári - boli to starší
chlapi s krošňou na chrbte a bicyklom, ktorým sa
premiestňovali z dediny do dediny.

nová z Grondľika a Anna Kollárová (Martauska).
Kroje šili a zdobili na šijacích strojoch značky
Singer, Lada, neskôr Minerva. Čipku, ktorá je súčasťou čepca, škrobila a žehlila Zuzana Krupárová
(od Mražika).
Pôrodníčka
Tehotné ženy rodili doma za asistencie a rád dedinskej ženy, ktorú volali babka. V minulosti to bola
Anna Hudáková, potom Kočíková z Jakloviec
a po nej Margita Hudáková, ktorá už mala patričné
vzdelanie. Po pôrode dieťa okúpala, obliekla a ošetrila rodičku. Na strop zavesili veľkú plachtu, ktorá
oddeľovala priestor rodičky od ostatných členov
rodiny ako opatrenie, aby dieťaťu i matke neprišlo
z očí.
Babka rodičku navštevovala i po ďalšie dni
a v minulosti, keď nemal kto, poprala aj bielizeň od
pôrodu. Za to ju odmenili tým, že jej dali peniaze do
kupeľi a ponúkli ju pohárikom hriatej pálenky.
Ďalšou úlohou babky bolo pýtanie kmotrov a zabezpečenie i účasť na krste dieťaťa.

Kovanie a výroba
sudov „u žida“

Výroba tašiek

Šitie krojov
Mužský kroj - treľichovo nohavice a huňe ušil
Juraj Fabrici (od Magnusa), ostatné oblečenie šili
Ondrej Grega (Krajčer) a Juraj Petrík (Aňdelko).
Ženský kroj - ušila Katarína Kandríková, neskôr
jej švagriná, ktorá sa tiež volala Katarína Kandríková, z Doliny, Mária Gregová (Dončinojeňi), Mária Mrázová (od Pana) a potom Mária Fabriciová (od
Magnusa).
Časť svadobného oblečenia - kidľu naropkala
a zásteru (fartuch) vyskladala Mária Tomašková
a Anna Sedláková.
Zásteru (švorc) - strojom vyšila Mária Jakubišinová (od Paľuša), Anna Mihoková, Alžbeta Papcú195
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Obchodná činnosť
Do konca 19. storočia bol v obci žid Samuel Flegmann jediným obchodníkom. V roku 1919 Ignac
Rosenberg mal predajňu potravín, textilu a krčmu.
Vlastnil aj veľkovýrobňu malinovej šťavy, ktorú vyvážal do Nemecka a Rakúska.
V tom istom roku bolo založené Potravné družstvo, ktoré malo predajňu potravín a krčmu. Prvým
vedúcim sa stal Ondrej Klein, po ňom Juraj Klein,
Ján Palkov, Ondrej Grega a Jozef Ledvák, ktorý sa
v roku 1939 osamostatnil a stal sa obchodníkom
s potravinami. Neskôr Ondrej Grega, ktorý najdlhšie
prevádzkoval predajňu potravín.
Vedúci predajne
v Potravnom družstve
Jozef Ledvák
s manželkou Emou

Zamestnanci veľkovýrobne na spracovanie malinovej šťavy

Kramársky obchod
Ondreja Gregu

Obchodníci svojím stálym zákazníkom dávali na
úver (borg), krčmári na šekeru. Spravidla povozníci
(furmaňi) bez sekery do lesa nešli, a keď sa
v krčme zastavili a vypili svoje porcie, vyznačili to
svojským znakom sekerou na tráme (na tragare).
Takýto úver volali rováš. Keď občan za tovar nezaplatil, mohli si vymáhať dlh úradnou cestou.

Obchodná činnosť sa ponúkala štyrikrát ročne
na jarmokoch (jormarkoch) a jedenkrát týždenne
v Gelnici. Ďalšie trhové miesta boli v Kluknave,
Krompachoch, Spišských Vlachoch a Spišskom Podhradí. Kupovalo sa za peniaze aj za výmenu tovaru
dojednaním ceny (handľovaním) s tým, že si pri dohodnutej sume chlapi ťapli do dlaní ako dôkaz toho,
že sa dohodli.

Gelnický jarmok - 2010
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Spoločenský život
V spoločenskom živote obce mali veľký ohlas
pozoruhodné tradície a obyčaje i spoločenské zábavy. Tieto spadali do obdobia zimy. Ich miestom sa
stávali kudzeľnie chiže. Tam sa nielen priadlo a vyšívalo, ale prebiehala aj ostatná spoločenská zábava
mladých a zjednocovanie sa katolíckej a evanjelickej
mládeže. Do tej-ktorej kúdeľnej izby patrili dievčatá
tovariški narodené v jednom kalendárnom roku.
Prenajímali ich na celú zimu vdovy a osamelé ženy,
aby si zabezpečili ohrev, pretože dievčatá (dzjefki) si
na vykúrenie izby doniesli naručko dreva a na svietenie sviečky alebo petrolej. Boli v domoch: Pod
Roštakom u Gaľovej (Mindžalovej) a Novákovej na
Štampruchu. Na Valaľe u Kleinovej (Nackovej), Gregovej (Macejovej) a Sedlákovej (Husaraňi). Na Nižnom konci u Jarošíka a v Doline u Gregovej (Maťovej)
a Petrovej (Krupárovej). Vo všedné dni sa tam predovšetkým priadlo a nedeľa i ostatné sviatočné dni
boli vyhradené zábave a hrám. Na zábavách nechýbali mládenci a harmonika.
Na Ondreja
V kúdeľnej izbe dievčatá na Ondreja liali olovo.
Nad ohňom ho roztavili a pritom hovorili: „Ondreju,
Ondreju, na tebe olovo ľeju“ a potom ho vyliali do
studenej vody. Podľa toho, čo vzniklo, určovali, za
koho sa dievča vydá, napríklad podoba podkovy vydá sa za kováča. Niektoré dievčatá varili pirohy,
v ktorých boli zabalené papieriky s menami nápadníkov (frajerov), alebo triasli plotki s týmito slovami:
„Treš še, plotku, treš a ti, pšíčku, breš, daj mi, Bože,
znac, chto me budze brac.“ Na ktorom konci dediny
zaštekal pes, tam sa malo dievča vydať.
Okrem týchto zvykov v dávnejšej minulosti mládež v kúdeľnej izbe „viazala Ondreja.“ Dievčatá
napiekli šišky a mládenci zabezpečili pálenku a har-

moniku. Mládenca s menom Ondrej obviazali slamenými porvieslami a podvihli ho. Potom sa spoločne
zabávali - bol to posledný deň zábavy pred adventom.

Fašiangová
zabíjačka na
Spišskkom salaši 2014

Lucia (Luca)
K tomuto menu sa viaže niekoľko zvykov, ktoré
robievali obyčajne dievčatá. Na Luciu sa obtočili
bielou plachtou a, chodiac popod okná, naháňali
deťom strach. Pri návšteve domu husacím krídlom
zo všetkých kútov izby vyháňali zlých duchov.
Ďalším zvykom bolo písanie lístkov s menami
chlapcov - frajerov. V čase od Lucie po Božie narodenie každý deň dievča otvorilo jeden lístok. Chlapec s menom na poslednom lístku sa mal stať jej
mužom.
Podobne to bolo s jedením jablka. Dievča každý
deň jedenkrát odhrýzlo z jablka. Po poslednom
Na Ondreja
dievčatá liali olovo.
Nad ohňom
ho roztavili a pritom
hovorili: „Ondreju,
Ondreju, na tebe
olovo ľeju“ a potom
ho vyliali
do studenej vody.
Podľa toho,
čo vzniklo,
určovali, za koho
sa dievča vydá.
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odhryznutí vyšlo von, a keď uvidelo mládenca, za toho
sa malo vydať. Ale keď to nebol vhodný mládenec,
dievča sa malo vydať do tej rodiny, koho uvidelo.
Jeden z veľmi starých zvykov, o ktorom najstarší
žijúci občania obce vedia iba z rozprávania svojich
predkov, bolo zbíjanie stolčeka (stolka). Mládenec
v čase od 13. - 24. decembra zbíjal stolček tak, že
každý deň urobil iba jeden úkon, ale nesmel použiť
na spájenie klince. Na sedaciu časť stolčeka urobil
na šírku dvoch prstov dieru. Keď sa v kostole na
polnočnej svätej omši pozrel cez dieru stolčeka na
ženy, uvidel, ktorá je z nich bosorka. Z kostola sa
domov ponáhľal a cestou rozsýpal mak, aby sa jeho
zbieraním ženy - bosorky zdržali a nepomstili sa mu
za to, že ich odhalil.

Najstarší muž alebo
žena večeru začínali
spoločnou modlitbou
a čítaním Božieho
slova z Biblie
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Štedrý deň (Viľija)
Tento v minulosti pôstny deň sa niesol v duchu
narodenia Ježiša, ktorý si kresťania sprítomňujú
v chrámoch polnočnou svätou omšou. Pracovnou
náplňou žien v tento deň bola príprava štedrovečerného stola, na ktorom boli predovšetkým dostupné konzumné produkty, ale aj predmety vyjadrujúce symboliku Vianoc.
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Hlavným znakom bol stromček (jezulaň), ktorý
zdobili jablkami, orechmi, kockovým cukrom zabaleným v staniole (lesklý papier) i rôznymi ozdobami z papiera a slamy. Visel v izbe na hrede v kúte
nad stolom. Malý stromček dávali aj zvieratám do
maštale.
Muži po nakŕmení a obriadení statku sa s ostatnými domácimi pred večerou poumývali, obliekli do
novších šiat a spoločne čakali na zvonenie kostolných zvonov. Vtedy bol na stole chlieb, cesnak, modlitebná knižka a sviečka (hromnička), rôzne obilie,
pod obrusom peniaze, aby v dome nechýbali, a jedna
lyžica navyše, keď by prišiel niekto cudzí, aby mohol
s nimi spoločne večerať.
Jeden z členov rodiny, chlapec alebo dievča, išiel
pred zvonením, a niekedy aj strieľaním, s nádobou
na dojenie (žochtarom) po vodu. Skôr ako odišiel,
povedal: „Aľe šviečku ešči ňepaľce, žebi sme ňemaľi
v dome blichi (blchy)“. Pred nabratím vody sa poumýval, aby bol po celý budúci rok zdravý. Keď sa
vrátil, pozdravil a zavinšoval: „A ja vam vinčujem na
totu svatu Viľiju hojňejši, spokojňejši, zdravši rokom dožic, jak sme še dožiľi a prežiľi, od Pana Boha
laski, od sušedoch priaznosc, gazdiňi do komori,
gazdovi do stodoli, na poľu urodu a v dome zlahodu,
žebi vas tak Pan Boh požehnal, jak z ňeba rosa
pada.“
Domáci odpovedali: „Visliš to, Pane Bože.“
Gazda sa ho spýtal: „Čo ňešeš?“ Vinšovník odpovedal: „Visoku penu, hustu šmetanku a našim kravom žir.“ Za to dostal výslužku - peniaze. Potom sa
sviečka zapálila a do donesenej vody v žochtári dali
oplátku a lyžicou lokšu, hovoriac: „Pre Kešu, pre
Sejku (meno kravy), pre ceľičku...“ a postupne sa
vymenúvali hospodárske zvieratá. Na druhý deň to
spolu so šrotom zamiešali do sečky, aby zvieratá
v budúcom roku prinášali čo najväčší úžitok.
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Najstarší muž alebo žena večeru začínali spoločnou modlitbou a čítaním Božieho slova z Biblie. Konzumovali lokšu, ktorú jedli lyžicami z jednej misy.
Tí, čo ju nemali radi, museli z nej zjesť aspoň tri
lyžice na znak toho, že je Boh Otec, Boh Syn a Boh
Duch Svätý. Jedli i oplátky s medom, koláče - kuch
(neplnený) a beľuš (plnený tvarohom), aj jablko
rozdelené na toľko častí, koľko bolo členov rodiny,
aby sa aj v budúcom roku rodina držala pospolu.
Po dojedení sa spoločne Pánu Bohu poďakovali:
„Dzekujeme ci, Bože, za tvojo dari, chtorie sme s tvojej ščedrej ruki poživaľi.“ Deti potom odchádzali po
spievaní a iné deti k nim prichádzali s betlehemskými hrami (Jesličkare) a s piesňami:
Korunku mi dajce, zbohom ostavajce,
na maloho špievačika ňezapominajce.
A ja mali žiačik, špievam jakec ftačik,
špievam ja vam vešelo, by še vam pačelo.
Ľen jedna hviezdečka na ňebe švecela,
jak Paňenka Maria Sina porodzela.
Jak ho porodzela, tak mu zašpievala,
ľuľaj, beľaj, sam Sin Boži, bo i ja bi spala.
Odmenou im bolo jablko a sladkosť, neskôr peniaze.
Polnočné sväté omše mávali katolícki veriaci niekedy pred polnocou, inokedy po polnoci o 1.00 hodine. Mladšie vekové skupiny katolíkov sa zúčastňovali na polnočnej svätej omši v Jaklovciach, ale aj
o 1.00 hodine v našom kostole. Evanjelici mali vo
svojom chráme polnočné služby Božie. Obidva
cirkevné chrámy boli vyzdobené jedličkami, neskôr
malými smrekmi.
Katolíci mäso, obyčajne bravčové dusené, konzumovali až po príchode z kostola.
Na prvý vianočný sviatok (Božie narodzeňe),
podobne i na prvý veľkonočný sviatok, katolícke
a evanjelické dievčatá prichádzali do kostola v partách (ozdoba hlavy).
Večer skupina katolíckych mládencov chodila po
spievaní. Skôr než začali spievať, spýtali sa: „Pan
hospodar, pani hospodarka, či špice, či čujece, či
nam dace hlavičku rozvešeľic?“
Domáci odpovedali: „Dame, dame, ľem špievajce.“ A potom už zneli nábožné piesne. Nezabudli
povinšovať a zobrať si výslužku - peniaze, z ktorých
časť venovali na kostol. Podobne aj evanjelické ženy
a pár mužov, predtým aj teraz, na prvý vianočný
sviatok v každej evanjelickej domácnosti zaspievali
a zavinšovali vianočné piesne a vhodný vinš.
Od Štedrého dňa až po Nový rok bolo zvykom
každého hosťa pri vstupe do domu vysloviť vinš zameraný na ten-ktorý deň.
Deň mláďat (Mladzenki)
Osobitným dňom bol a je i dnes 28. december
(Mladzenki) - podľa cirkevného kalendára Deň betle-

hemských nemluvniatok. Na tento deň sa viaže pozoruhodný zvyk vodenia Starička. Prináležal tým mládencom, ktorí v nasledujúcom roku nastúpili základnú vojenskú službu. V skupine mládencov jeden
je staričko, ktorý je oblečený do veľkých bielych
plátenných nohavíc, naplnených senom alebo slamou.
Na hlave má čiapku z baranej kože, ktorá pokrýva aj
tvár, a prevrátený kožuch. V minulosti mal na zadku
malý zvonec. V ruke hrubú palicu - kyjak. Druhý mládenec má oblečený ženský kroj a výrazne vymaľovanú
tvár, v ruke košík na ukladanie výslužky a prutkovu
metlu (drapačku). Táto postava znázorňuje ľahkú
ženu, pobehlicu.
Ďalší mládenci tvoria sprievod, sú oblečení
v kroji, obviazaní dvoma slamenými porvieslami a
majú namaľované čierne fúzy. S dvoma plechovými
pokrievkami na hrnce a harmonikou udržiavajú rytmus piesne, ktorú spievajú v každom navštívenom
dvore: „Ucekaj, ucekaj, ti ňeboha ľiško, bo za tobu
idze, bo za tobu idze ten stari veľčisko.“ Vtedy staričko so ženou tancujú. Kvôli smiechu a zábave sa
žena snaží niečo ukradnúť, napríklad sladkosť zo
stromčeka. Za to dostali výslužku - mäso, slaninu,
koláče a teraz peniaze.
Deti ich v minulosti sprevádzali celou dedinou
a pokrikovali na nich, za čo ich naháňali a hádzali
po nich kyjakom i metlou. Počas obchôdzky dievčatá
- rovesníčky v kúdeľnej izbe navarili guľáš, potom sa
všetci najedli, občerstvili a pri harmonike sa zabávali dlho do noci.
Výraz fľandra - pochádza pravdepodobne až zo
stredoveku. Je známe, že kupci z Flanderska
(dnešné Holandsko) boli výrobcami vlneného súkna.
Ich obchodné cesty viedli po celej Európe, teda
i do Uhorska. Výroba súkna bola známa aj u nás,
ubíjaním zamokra na stupoch, ktoré boli v Perlovej
doline. Flanderské ženy mali uvoľnenú morálku.
Pre našu oblasť ich uvoľnenosť nebola prijateľná,
preto náš človek ich nazval fľandrami, vystavenými
na verejný pranier a odsúdenie.

Vodenie Starička mládenci tvoria
sprievod, sú
oblečení v kroji,
obviazaní dvoma
slamenými
„porvieslami“
a namaľovanými
fúzmi
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Druhý znak - postava tučného starička práve
v Deň betlehemských neviniatok - je to zobrazenie
a odsúdenie zla i násilia na nevinných, pranierovanie útlaku a nespravodlivosti. Tučný staričko znázorňuje dobre živeného a nenásytného človeka v spomínanej spoločnosti. Nadväzujúc na predošlú možnosť tejto tradície je aj skutočnosť, že v určitom spojení postava starička má aj iný charakter. Ťarbavá
chôdza má pripomenúť koniec kalendárneho roka
ako nevládneho starca podopierajúceho sa palicou.
Nasvedčuje tomu aj pokrik detí: „Stari, stari ňema
v rici pari.“
Žil azda vo Folkmare výrobca vlneného súkna
z Flanderska a mal taký vplyv v dedine, že založil
túto tradíciu? Čo prispelo k tomu, že sa svetský
motív - zmysel, zmiešal s náboženským? Aké boli
cesty tohto vývoja? Ktože to dnes odhalí? Je
dôležité, že tradícia vodenia Starička je stále živá
a pretrváva i v 21. storočí, len treba chrániť jej
pôvodnú podobu.

Harichovce folklórne slávnosti
2014 FS Folkmarčanka
pod vedením
p. Kleinovej
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Fašiangy
Po vianočných sviatkoch nastáva obdobie fašiangových zábav. Na ostatňie fašengi, ako sa im
v minulosti hovorilo, sa mládež večerami zabávala
tri dni, t. j. od nedele až do polnoci z utorka na pôstnu Popolcovú stredu. Súčasťou tejto zábavy bolo
každoročné prijímanie mladých chlapcov, obyčajne
šestnásťročných, do kruhu mládencov (parobkov).
Mládenca trikrát pozdvihli so slovami: „Hej hop“
a každému dali rôzne prímenie, napríklad: kvašna
kapusta, ostrá britva a iné humorné názvy, čo ostatní prítomní prijali so smiechom. Za to sa mládenci
parobkom odmenili fľašou pálenky.
Typickou fašiangovou pochúťkou sú aj dnes
šišky (krepľe). Vyjadruje to pieseň:
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Fašengi, fašengi, fašengovo časi,
keď sme jedľi krepľe, jedzme i kolbasi.
Vynášanie Moreny
Najznámejším jarným zvykom dva týždne pred
Veľkou nocou bolo vynášanie Moreny (šmertki). Na
takzvanú Šmertnu alebo Čarnu nedeľu katolícke
dievčatá zo slamy vymodelovali ženskú postavu
a obliekli ju do sviatočných šiat - kroja. Postavu
s roztiahnutými rukami v znaku kríža potom napichli na dlhšiu hrubšiu palicu a za spevu nábožných piesní ju niesli hore dedinou. Na Kijare,
inokedy Pri križu ju vyzliekli, slamu zapálili a hodili,
aby sa zbavili všetkých chorôb.
Evanjelickým veriacim sa v túto predpašiovú
nedeľu na službách Božích čítaním starozmluvných
textov vysvetľuje význam utrpenia a pripomína
trpiaceho a na kríži umierajúceho Krista.
Kvetná nedeľa
Na Kvetnú nedeľu, ktorá je poslednou nedeľou
pred Veľkou nocou, sa v minulosti a súčasnosti na
bohoslužbách v katolíckom a evanjelickom kostole
spievajú alebo čítajú pašie - časť evanjelia o Ježišovom utrpení a smrti. Katolíci si v tento deň do
kostola doniesli, a aj dnes prinášajú, konáriky bahniatok (pužički), ktoré im kňaz posvätí vodou a modlitbami. Voľakedy ich mávali zastoknuté za obrazmi
alebo za hredou, aby chránili dom pred bleskom.
Veľká noc
Vyvrcholením štyridsaťdňového pôstneho obdobia, v ktorom sa nekonali zábavy, svadby a iné
hlučné spoločnosti a aj stravovanie ľudí malo pôstny
charakter, je Veľká noc - najväčší kresťanský sviatok. Predchádza jej posvätné trojdnie, ktoré začína
Zeleným štvrtkom.
Evanjelici si v tento deň v Božom chráme sprítomňujú Poslednú večeru Ježiša s učeníkmi a Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade.
Voľakedy katolíci od štvrtku obeda až do Bielej
soboty „zamkli zvony“ a namiesto zvonenia sa rapkalo. Veľký piatok - bol a stále je dňom prísneho
pôstu, počas ktorého ľudia v minulosti jedli málo,
väčšinou len chlieb a vodu.
Tento deň je jediným dňom v roku, keď katolícki
veriaci neslávia svätú omšu, iba sa konajú obrady na
uctenie si Ježišovho utrpenia, obety a smrti na kríži.
Evanjelici si to sprítomňujú vo veľkopiatkových
pašiách.
V dávnejšej minulosti, keď na Veľký piatok pršalo, ľudia hovorili, že plače nebo a bude nesýtny (neúrodný) rok. Keď chlapi zašli do krčmy na pohárik,
vravievali, že boli chytať (lapac) krv, ktorá ich mala
posilniť.
Na Bielu sobotu gazdiné napiekli, aj dnes pečú
koláče a pripravia veľkonočné pokrmy - pasku,
v ktorej dominuje vajíčko, symbol Veľkej noci. Tvorí
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Na priestranstve
pred folkmarským
rímskokatolíckym
kostolom sv. Michala
v sobotu večer po Vzkriesení
kňaz posväcuje pokrmy – pasku

Po slávnostnej odpustovej omši sa veriaci stretnú aj so svojimi známymi



Na Veľkonočný
pondelok dedina
ožívala výskotom
dievčat
pri oblievačke.
Mládenci,
nešetriac vodou
z potoka či studne,
vedrami oblievali
dievky, ktoré sa
počas oblievačky
i niekoľkokrát
prezliekali
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Veľkonočný
pondelok v r. 1986
- kupači Ľubomír
Ledvák, Milan
Sedlák, Jozef
Chovan, Jaroslav
Mráz, Ján Kollár,
Ľubomír Pavúk,
Jaroslav Gaľa.
Kroje nie sú
folkmarské, nedali
sa vtedy zohnať,
tak si ich požičali
od p. Márie Uličnej
z Margecian.

ju: hrudka z mlieka a vajec, údená šunka, varené
vajíčka, sladký koláč (paska), plnka a klobásy.
V minulosti pri obedňajšom rapkaní sa ľudia
v potoku umývali, aby z nich voda zmyla všetky
choroby a neduhy, a triasli stromy, aby bohato zarodili.
Pre evanjelikov je Biela sobota dňom Ježišovho
odpočinku v hrobe, preto sa služby Božie nekonajú.
Katolíci majú večerný obrad svetla - „Vzkriesenie.“ Od ohňa na kostolnom dvore sa zapáli veľkonočná svieca - Paškál, ktorá znázorňuje Ježiša
Krista. Kňaz slávnostne prinesie Paškál do kostola,
Na Turíce stavajú
mládenci dievkam
máje z vysokých
štíhlych smrekov
s olúpanými
kmeňmi. Vrcholce
sú zdobené
farebnými
papierovými
stužkami r. 2012
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kde sa potom koná oslava Ježišovho zmŕtvychvstania.
V minulosti na Veľkonočnú nedeľu ráno katolícky
kňaz v kostole posväcoval pokrmy - pasku. Teraz sa
posväcuje v sobotu večer po Vzkriesení na kostolnom
dvore.
Spoločné sviatočné raňajky sa začínali aj dnes
začínajú a zakončujú modlitbami. Omrvinky z pokrmov voľakedy neodhadzovali, ale spálili v ohni.
Potom sa zúčastnia na bohoslužbách v kostoloch.
Evanjelickí veriaci majú v tento deň slávnostné služby Božie - Vzkriesenie Pánovo.
Na Veľkonočný pondelok dedina ožívala výskotom dievčat pri oblievačke. Mládenci, nešetriac vodou z potoka či studne, vedrami oblievali dievky,
ktoré sa počas oblievačky i niekoľkokrát prezliekali. Mladé dievčatá si pre chlapcov pripravili maľované vajíčka (pisanki) a neskôr peniaze, starších
mládencov ponúkli pálenkou.
Večer bola v krčme veľkonočná zábava. Do tanca
vyhrávala muzika miestnych cigánov s primášom
Andrišom. Pri tancovačkách chlapci a dievčatá stáli
v hlúčkoch oddelene v kútoch miestnosti.
Do tanca chlapec vyzval dievča tak, že zavolal jej
meno alebo kývol na dievča prstom. Keď tancoval
chlapec z bohatej rodiny s chudobným dievčaťom,
zvykli povedať, že koruna tancuje s heľerom. Najčastejším párovým tancom bola krutá, čardáš,
polka a do šaflika.
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Prestávku medzi tancom vyplňovali dievčatá
tancovaním a spievaním v kole.
Tri šnorečki mam na sukňi prišito, prišito,
mišľela ja, že še vidam na ľeto, na ľeto,
a ja vidzim, že s toho nič ňebudze, ňebudze,
dva otparem a jedna mi dosc budze, dosc budze.
Ňemam ja frejera, aľe budzem mala,
jak pridu juhaši s košari na Gala.
Niekedy sa k nim do kola pridali i mladé nevesty
s piesňou:
Podzme mi nevesti s dziefkami do kola,
pridze nam na mišeľ ta dievecka zvoľa.
Zvoľa moja, zvoľa, dze še mi podzela,
či dolu vodu šla, či v ohňu zhorela?
Pri šenku postávali mládenci, ktorí si vypili a zaspievali:
[:Ňepojdzem, ňepojdzem na frej s kamaratom:],
[:bo on idze ku ňej:], bo on idze ku ňej
a ja ľem ku vratom.
Uš ja vecej taki beťar ňebudzem,
ja s kohuta pierko nošic ňebudzem,
bo kohuci zavčas rana stavaju
a nas chlapcoch domu s freju volaju.
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Na laviciach okolo stien sedávali matky dievčat
a chlapcov, ktoré mali možnosť hodnotiť tanec jednotlivých párov.
Turíce (Rusadľe)
Na Turíce Duch Svätý zostúpil na apoštolov v podobe ohňa - plameňa. Tvar plameňa pripomínajú
listy brezy a lipy. Na znak toho si evanjelici i katolíci svoje príbytky a maštale ozdobovali konárikmi
lipy. V minulosti ju často vysádzali v blízkosti kostolov, cintorínov a krížov.
Na Turíce stavali mládenci dievkam máje. Najvyššie
postavili svojim frajerkám v noci valasi (juhaši). Boli to
máje z vysokých štíhlych smrekov s olúpanými kmeňmi
a vrcholce zdobené farebnými papierovými stužkami.
Pri ostatných domoch, na dvoroch a v interiéroch obidvoch kostolov sa stavali máje z briez.
Spev po dedine
Počas leta za pekného počasia sa dievčatá v nedeľu
popoludní zišli na dedine. Zoradili sa do radu krížom cez
cestu, pritom sa pochytali rukami a spievajúc prešli hore
dedinou až na Kijaru. Zaspievali si:
Kec ja išla s koscela, na zadek ja patrela,
či mi kidlički odbijaju, či za mnu paropci popatriaju.
Ľem ten jeden popatriol, čo me večar oblapiol,
ej, Hančo, Hančo, jak ši šumna, ľemže ši kuščik
počaromna.

Za pekného počasia
sa dievčatá
v nedeľu popoludní
zišli na dedine
a spievajúc prešli
hore dedinou
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Letné kúpanie

Ic daľej, Haňičko, od sceny,
žebi sme še dvojo zmesceľi,
ňemožem, Jeničku, ňemožem,
bo bi še skuľala aš na žem.
A kec ja še budzem kuľala,
na koho ja budzem volala,
na tebe, Jeničku, na tebe,
že ši me prituľol ku sebe.
Staršie ženy, postávajúc v hlúčkoch alebo sediac
na lavičkách pred domami, hodnotili ich spevácke
výkony.
Večer sa mládenci stretli na moste a nôtili parobské piesne.
[:V mojej milej dvore:] stoja dva vranie koňe,
[:ňichto na ňich, šejhaj:] ňichto na ňich ňeore,
[:oral na ňich:] ten prekrasni Jeňiček,
[:čo preoral:] k mojej milej chodňiček.
[:Ľem tu jednu brazdu:] ľem tu brazdu preoral,
[:a na svoju milu:] prežalostne zavolal,
zbohom, mila, zostaň zdrava, ja uš vecej ňepridzem,
utre rano, skoro rano za vojačka rukujem.
Tu stoj, koňu, tu stoj, tu dobra paľenka,
čo ju napaľela, hej, čo ju napaľela, ta moja frejerka.
Ona ju paľela a ja ju popijal,
beťar toto dziefče, hej, beťar toto dziefče, čo ja ho ľuboval.
Korman
zo stromovej kôry
na zbieranie jahôd
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Detské hry
Detské hry mali osobitnú formu zábavy a zaujali
dôležité miesto v národnej kultúre. Vyplňovali voľný
čas detí a podnecovali ich fantáziu a súdržnosť.
Menšie deti sa hrávali s doma vyrobenými hračkami - vyrezávaným dreveným koníkom, vozíkom, trúbkou, píšťalkou a bábikou (popkou). Na jar sa hrali
s guľkami, hojdali sa na doskách a najčastejšie sa
durkali (hra na schovávačku). Chlapci sa pasovali
i preťahovali za pás,a keď jedna strana spadla,
ostatní sa na nich vrhli a kričali: „Mala kopa veľku

Deti na valale

pita.“ Pri pasení dobytka liezli po stromoch, hrali sa
na Jánošíka a partizánov.
Z kôry jelše (oľchi) si urobili korman, do ktorého
zbierali jahody. K tomu je riekanka:
„Kec ja kravi pasol, nožiček som našol,
korman som vistruhal, doňho jahodi dal.
Jahodi, jahodi, aji troskavice,
buľi, oňi buľi, sladkie preveľice.
Troskavice rošňu na našom Štampruchu,
teľo som pojedol, aš me boľi v bruchu.“
Dievčatá sa hrávali s bábikami a napodobňovali
činnosti svojich matiek. Pritom spievali rôzne piesne a uspávanky. Pri pasení husí povedali túto riekanku:
„Kec ja huši pasla, ňedaľi mi masla,
ľem kuščik tvarošku, i to chvalabošku.“
Vili venčeky, hrali sa na spálené chleby, slepú
babu, na húsky a na kľúčik. Spoločne s chlapcami sa
hrávali na richtára. Staršie deti hrali Čiro. Hry začínali rôznymi vyčítankami, napríklad: „Du, du, pod
vodu, pod žeľenu jahodu, šumna trava hori, sin pri
ňej stoji, krava buči za dubom, rečuje še s holubom
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a ti, šiva holubičko, vindzi von.“ Hry zakončovali
tak, že trikrát naznačili slabé pľuvnutie a rukou sa
dotkli temena hlavy a povedali: „Ph, ph, ph - tri
korunki na hlave, mojo meno ňehraje.“
Mikuláš
V zimnom období sa deti tešili nielen zo sánkovačky, ale aj z príchodu Mikuláša.
Legenda o Mikulášovi hovorí, že za dávnych čias žil
človek, ktorý bol láskavý a dobrotivý k ľuďom, hlavne
k deťom. Keď tento človek prechádzal okolo domu troch
chudobných dievčat, cez odchýlené okno si vypočul ich
rozhovor. Jedna druhej sa žalovali, že sa nemôžu vydávať,
pretože nemajú peniaze na veno. Bolo mu ich ľúto, preto
položil do okna peniaze, za ktoré si kúpili veno a vydali
sa. Za dobrotu a skutky ho vysvätili za svätého a stal sa
obdarovateľom detí.
V minulosti niektoré deti obdaril tak, že vo vyčistených topánkach, ktoré si večer položili v izbe
na okno, ráno našli svoju mikulášsku nádielku. K iným
deťom prišiel do domu v kožuchu, s baranicou a dlhou
bradou. Obdaril ich sladkosťou, pri ktorej bol niekedy priložený i zhnitý zemiak, čo znamenalo, že sa
majú polepšiť.
Neskôr mal Mikuláš aj spoločníka - čerta, ktorému nechýbali rohy, chvost a reťaz okolo pása. Toho
sa najviac obávali deti a držiac sa maminej sukne so
strachom a plačom odpovedali na otázky. Skôr než
boli obdarení, museli prisľúbiť poslušnosť, pomodliť
sa alebo povedať hoci aj túto riekanku:
„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož si svoju plnú nôšku (kôš), daj mi z darov tvojich
trošku.
Či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty strýčko Mikuláš, veľa dobrých vecí máš.“
Na hranie najmä starším deťom zostávalo málo
času. Celý rok pomáhali pri poľnohospodárskych prácach na poli i ošetrovaní domácich hospodárskych
zvierat - rezanie sečky, donáška sena, vody, vynášanie
maštaľného hnoja vo feľfaše, (pletený košík) alebo na
drevených nosidlách trogoch. Dievčatá opatrovali
mladších súrodencov, pomáhali pri prácach okolo výroby plátna a v domácnosti. Desať- až dvanásťročné deti
z chudobných rodín slúžili u bohatších sedliakov alebo
v zámožnejších rodinách. Za skromné oblečenie a stravu deti pracovali po celý rok na hospodárstve a domov
prichádzali iba na veľké sviatky.
Veľký vplyv na vzdelávanie detí malo postavenie
tej-ktorej rodiny. V dávnejšej minulosti deti chudobných rodičov školu navštevovali iba v zimnom období a veľa bolo takých, ktoré nevedeli písať ani
čítať. Vyučovalo sa od prvého po ôsmy ročník.
Na písanie používali takzvané tabličky a grifľiki
(drevená doštička a krieda). Neskôr už mali písanky
(teki) a knihy, ktoré si kupovali od starších spolužiakov.

Piesne
Ťažký život a tvrdá práca našich predkov sa odzrkadľuje v obsahu aj melodickosti piesní. Sú krásne, ťahavé, veselé, vtipné i smutnejšie. Ukazujú postavenie jednotlivca i rôznorodosť jeho činnosti a vyjadrujú pocity a žiale v nenaplnenej láske i života
chudobných a sirôt. Napr. pieseň „Chudobna som še
zrodzela“ alebo „Šicko še v poľu rozžeľeňelo“.
Svadobné piesne sú veselé a vyjadrujú radosť
a šťastie. Je ich veľké množstvo a niektoré sú i viac
melodické. Medzi nimi sú aj vtipné, napr. „Išol mladi z mladu spac“, „A na mosce treba postac“.
Jednou z najstarších folkmarských pesničiek je
pieseň s dvoma melódiami „A pod faru moscik“:

Detské hry majú
osobitnú formu
zábavy. Vypĺňajú
voľný čas detí
a podnecujú
ich fantáziu
a súdržnosť

[:A pod faru moscik uhina še,:]
pod ňim rozmarija i ruža červena rozvija še.
[:Uš tu rozmariju pokošeľi,:]
uš moju frejerku, richtarovu dziefku, odhvareľi.
[:A chto ju odhvariol, ta naj ju ma,:]
naj še mi ňetoči kolo mojich oči, duša moja.
[:Bo kec ju zapatria mojo oči,:]
budu oňi plakac, prehorko nariekac vo dňe v noci.
Najčastejším hudobným sprievovodom spevu bola harmonika. Niektorí mládenci a chlapi dobre
ovládali hru na ústnej harmonike, hrebeni a lístku
zo stromu. Imrich Rusnák dokáže aj dnes na lístku
z trávy alebo stromu jeho vložením medzi palce
oboch rúk okrášliť svoj spev príjemnou melódiou.
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Svadba
Jednou z najvýznamnejších udalostí v živote človeka je uzavretie manželstva - zväzok dvoch milujúcich sa ľudí na celý život. Ale láska nebola vždy
rozhodujúcim faktorom. Príčinou jej pretrhávania
bola majetková nerovnosť milencov a podriadenosť
vôli rodičov. Akt uzavretia manželstva - sobáš sa
v minulosti konal v pondelok a svadba trvala tri dni.
Označenie a náplň jednotlivých funkcií
Družbovia
Mladší, zo strany nevesty a starší, obyčajne príbuzný alebo kamarát ženícha. Za klobúkom mali pierka s dlhšími červenými stužkami, po jednom ručníku
a zviazané prúty. Takéto označenie mali pri pozývaní
príbuzných i počas celej svadby. Hlavné slovo mal
starší družba, ktorý viedol pozývanie svadobných
hostí (družbovaňe), redový tanec a snímanie party.
Starostovia
Prvý deň mali jeden ručník a na druhý deň im
dali druhý ručník.
Mladší starosta bol zo strany nevesty a druhý starší starosta, obyčajne krstný otec ženícha, ktorý
riadil celý chod svadby a pri jednotlivých častiach
rozprával biblické príbehy a prirovnania. Okrem
toho boli aj svedkami pri sobáši.
Vidavač
Mal jeden ručník a bol v dome nevesty za gazdu.
Ponúkal svadobčanov pitím a jedením.
Svatka
Krstná matka ženícha mala cez rameno k opačnému podpažiu uviazanú bielu polku (širší pás
plátna). Po sobáši ponúkala koláčmi a pálenkou
prizerajúcich sa ľudí na kostolnom dvore a po
ceste do domu ženícha. Bola pri redovom tanci
a snímaní party, kde jej namiesto polki uviazali
jeden ručník.
Ručníky boli z domáceho červeného plátna so
strapcami. Potom biele tkané a neskôr vyšívané na
paname a zdobené štikerajom. Označenia, ručníky
a pierka, dala nevesta.
Pitački
Nevestu pre svojho syna zvyčajne pýtala matka
alebo niekto z rodiny.
Povedala: „Prišla som pitac vašu dziefku za ženu
pre mojoho sina. Uš še dlukši schodzia a še mu priobecala, bulo bi dobre, kebi še zobraľi.“
Matka nevesty odpovedala: „I ja bi bula rada,
kebi še zobraľi. Kec še chcu, naj še pozdavaju a naj
še tak dluho ňezvlačaju. Ľem še jej opitam, či pojdze
za ňoho.“
Po súhlase dievčaťa a dohodnutom termíne svadby mladý pár išiel na faru spisac ohlaški. Evanjelici
na farský úrad do Krompách, neskôr do Gelnice,
a katolíci na farský úrad do Jakloviec. Ohlášky sa
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oznamovali na bohoslužbách vždy tri nedele za
sebou pred sobášom. Mladí obyčajne v sobotu potom
trikrát absolvovali poučenie na fare.
Vencovini
V dávnejšej minulosti pred prvou ohláškou sa
konali vencovini. Nevesta s rodičmi a mladším
starostom (krstný otec nevesty alebo niekto z rodiny) išli do domu ženícha, kde po kresťanskom pozdrave starosta povedal: „Dobrie ľudze, ňezname,
či sme dobre trefeľi, bo naša mlada sebe tu dzeška
vikukala mladoho, aľe ňezname, či to tu, či ňe tu.“
Domáci odpovedali: „Dobre sce prišľi, trefeľi sce,
ľem poce daľej a vitajce.“ Potom sa hostia spýtali:
„Dze mace mladoho?“ Pre smiech a zábavu sa
dvakrát po sebe ukázal starší alebo chromý chlap,
ktorých nevesta odmietla. Nakoniec prišiel ženích,
s ktorým sa pobozkala a na znak lásky mu dala
veniec z ôsmich kvetov s priemerom 30 cm. Týmto
sa mladí pár zasnúbil. Potom sa občerstvili, vypili
a zaspievali.
Užľiki
V nedeľu ráno, v deň druhej ohlášky, dve ženy
z rodiny dievčaťa (bralti) zaniesli do domu mládenca
(braldiana) užľiki. Boli to koláče a pálenka, neskôr
aj mäso a klobásy.
Pri dávaní povedali: „Vaš sin chodziol a hľedal
ku sebe panu. Našol ju u nas i pocešiol še. Tak še
cešime aj mi, a preto vas cala rodzina pozdravuje
a pošiela vam darunek na znak toho, že ho chcu za
žeca“. Domáci sa im poďakovali a pohostili ich.
Ženích v túto noc prenocoval u nevesty.
Rukovini
V čase ohlášok rodičia spolu so ženíchom navštívili dom nevesty, kde si spoločne posedeli, porozprávali sa o plánovanej svadbe. Rodičia nevesty
ich pohostili, vypili si a zaspievali.
Pri poslednej, tretej ohláške ženích a družbovia
išli do kostola s pierkom na klobúku. Družbovia
mali ručníky a vŕbové prúty - symbol družbovskej
funkcie. Potom podľa zoznamu navštevovali príbuzných zo ženíchovej a nevestinej strany a pozývali
ich na svadbu.
Pozývanie (družbovaňe)
Po zaklopaní sa družbovia - Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania pozdravili: „Dobri dzeň“
a domáci odpovedali: „Pan Boh daj.“ Družbovia rímsko-katolíckeho vyznania pozdravili: „Pochvaľeni buc, Ježiš Kristus,“ odpoveď domácich bola: „Naveky. Amen“ a pokračovali: „Vitajce u nas, družbove“. Starší družba odpovedá: „Pan Boh zaplac,
Pan Boh zaplac, za vašo šumnie privitaňe i dovoľce
nam slovko - dva prehvaric i podzekovac še vam, jak
še na statečnich ľudzi patri“. Domáci odpovedajú:
„Ňedame še vam veľo turbatovac, zname, po jakej
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13. novembra 2009
FS Folkmarčanka
prezentovala obec
Veľký Folkmar
v Zrkadlovom háji
v Bratislave,
kde vystúpila
s pásmom
„Folkmarská
svadba“:
Spev Imricha
Rusnáka a hranie
na lístku zo stromu

Odpytovanie
pred sobášom

Nevesta so ženíchom
po začepení
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Reprezentácia
folkmarského
folklóru
Tyczyn (Poľsko) Folkmarčanka
pod vedením
p. Kleinovej

Návšteva kostola
Wielka Rudna
(Poľsko)
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drahe chodzice.“ Družba pokračuje: „Pan Boh
zaplac, Pan Boh zaplac, že sce še nam ňedaľi dluho
turbatovac, daľi vas pozdravic svadobni ocec i svadobna mac, žebi sce o tidzeň ňebuľi utomnie, ale
pritomnie u Palkača na svadzbe a u Aňdelki na vidafkoch - prišaha o trecej hodziňe.“
Domáci odpovedajú: „Kec dožijeme, ta pridzeme“ a ďalej hovoria: „Družbove, porečujce nam, čo
vas Pan Boh naučol.“ Starší družba povedal: „Ukažce, čo še na statečnich ľudzi sluši a patri.“ Vtedy
domáci postavia fľašu pálenky na stôl.
Starší družba ďalej hovorí: „Kec sebe vežmeme
maľučki priklad od počatku šveta, kec ňebulo dňa
ani noci, stvoriol Pan Boh tri veľkie švetla. Slunko,
mešac a hviezdi i rajsku zahradu a do ňej šicko, čo
čľoveku na život trebalo. Potom vžal do svojich
svatich rukoch hľinu a zrobiol z ňej čľoveka i vdichol doňho dušu a dal mu meno Adam. Ľemže češko
je čľoveku samomu na švece žic, trebalo bi mu i ženu stvoric. Preto dopuščol na Adama veľki sen i vibral mu rebro a stvoriol z ňoho ženu Evu. Kec še
Adam prebudziol a vidziol, čo še stalo, zvolal: Paňe
Bože, veľka moc še stala. Pán Boh mu odpovedal:
Ňeboj še, Adame, Eva je tvoja pomocňica a robotňica. A je aj naša perša matka.
Naš pan braldian chodziol pomedzi dziefki a mladie vdovi a tieš sebe hľedal kvieteček rovni, ku svojomu boku podobni. A tak še odal na statečnich ľudzi,
žeby mu ho otarhnuc pomohľi a do Božoho chramu
odvedľi na zdarki ščešľivie a strunky zdarľivie.“
Domáci družbu pochvália, ulejú im a odchádzajú
do ďalšieho domu.
Družbovský tanec
V túto nedeľu sa v krčme usporiadal tzv.
družbovský tanec - akt rozlúčky ženícha z kamarátmi. Pre verejnosť bol zdarma, pretože muziku
zaplatil ženích. Riadil ho starší družba, ktorý zdvihnutím ruky s prútom zastavil muziku a povedal:
„Paropci, prišol nam pan braldian s paňi braltu.
Dame im zahrac prebačenu, bo o daskeľo dňi budu
chlop zo ženu. Ľem še ho pitam, jaku mu maju
hrac?“ Ženích odpovedal: „Jaku sebe zašpievam,
taku naj mi hraju - krutu!“
Hej, hrajce, že mi, hrajce, hej, hušľe javorovo,
hej, naj ja vitancujem, hej, dziefče Aňdelkovo.
Hej, ňeška je dzievečka, hej, potom ňevestečka,
hej, a daľej mi budze, hej, verna mi žeňička.
Hej, hrajceže mi, hrajce, hej, aľe na rozlučku,
hej, lučim še s paropstvom, hej, da mi dziefče ručku.
Potom starší družba ukáže a povie: „Parobci na
jednu stranu a dziefky na druhu stranu.“ Ženích ide
k mládencom a podaním ruky na rozlúčku povie:
„Majce še dobre, mojo paropstvo konči.“
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Nevesta, ktorá má na hlave partu (ozdoba hlavy), sa s dievčatami lúči objatím. Niekedy zaspievala:
Ostavajce zdravie dziefki i paropci,
čo sce mi ňedaľi ňigda pocľivosci.
Donášanie potravín
Posledný týždeň pred svadbou pozvaní, obyčajne
ženy, prinášali do svadobného domu múku, cukor,
vajcia a iné potraviny. Pri ich dávaní sa takto povedalo: „Kresna, priňesla som vam dar maľučki, aľe
vzdzečni, bi sce ho prijali za najvekši.“
Svadobná matka odpovedala: „Dar prijmame a vas
v pocľivosti mame.“
Obliekanie nevesty
Obliekali ju staršia družička a niekoľko dievčat.
Sirote na stôl postavili fotografiu zomrelého rodiča
a zaspievali:
Hej, chodzela Haňička, hej, od kuta do kuta,
hej, hľeda sebe oca (matku), hej, že še im odpita.
Hej, može ona chodzic, hej, od sceni do sceni,
hej, ta oca (matku) ňenajdze, hej, bo su v čarnej žemi.
Kec še nam Haňička na prišahu brala,
[:tak za ňu plakaľi:], jak bi umierala.
Príchod ženícha ku neveste pred sobášom
Po príchode ženícha s ostatnými svadobčanmi
pred dvere domu nevesty sa starosta po kresťansky
pozdravil a na otázku domácich, čo hľadá družina,
takto odpovedal:
„Milie priaceľe. Prichodzime z daľekej krajini,
preto nam dovoľce paru slova prehvaric. Kec še Pan
Ježiš narodziol, zjavela še pastierom v Betleheme
jasna hviezda, chtora im dala znameňe, že ju maju
nasledovac. Vidaľi še na cestu a hviezda ich zavedla ku maštaľke, dze našľi Ježiša so svojima rodičami. Aj nas hviezda privedla ku domu, dze bi mala
prebivac panna, pre našoho mladoho šercu vivoľena,
s chtoru on chce do stavu manželskoho stupic. Preto vas prošime, žebi sce nam hospodu daľi, abo daľej
cestu ukazaľi.“
Domáci odpovedajú: „Cestu ňepozname, aľe hospodu vam dame - poce daľej a vitajce.“ Vošli do
domu a krátko sa občerstvili.
Pýtanie ručníkov
Starosta žiadal ručníky týmito slovami: „Kec
učinil pan svadbu svojmu sinovi, vislal sluhoch povolac pribuznich i priaceľoch. No jeden odešol na
poľo, druhi še vihvariol na voli, treci na ženu. I vislal pan druhich sluhoch, naj idu na križnie cesti
a privedu toho, koho najdu - či šľepoho, či chromoho, a naj každomu daju svadobnie rucho. Kec bol
dom napolňeni, vtedi prišol pan a zbačol čľoveka bez
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Zľava:
Mária Petrová,
vyd. Papcunová,
Helena Kleinová,
vyd. Bodnárová,
nevesta
Alžbeta Murcková,
rod. Kleinová, Anna
Pavúková,
vyd. Almašiová,
Alžbeta
Kandríková,
vyd. Gaľová

rucha i povedal mu - priaceľu, jak ši mohol vejsc bes
svadobnoho rucha? Potom roskazal sluhom, žebi mu
zviazaľi ruki i nohi a ruceľi ho do cmi, tam, dze je
plač a škripaňe zuboch. Preto vas pitam, pan vidavač, dajce aj nam svadobnie rucho, žebi sme i mi
tam ňemušeľi isc.“ Obidvom starostom dali po jednom ručníku.

Svadba Ondreja
Kleina a Zuzany,
rod. Petríkovej

Odpytovanie pred sobášom
Po krátkom pohostení nasledovalo odpytovanie
sa pred sobášom.
Starosta hovorí: „Dobrie ľudze! Kec sebe vežmeme maľučki priklad - Stari bohabojni Tobiaš, chtori
v noci mertvoli pochovaval a v jedno rano ustati zaspal, i nasipaľi mu lastovički trusu do oči tak, že
ošľepol. Kec še zobudziol a zisciol že je šľepi, zosmutňol i zavolal svojoho jedinoho sina a povedal
mu: - Sinu, ic do mesta Rageš ku kraľovi Raguelovi
a vižiadaj od ňoho dluch, žebi sme maľi nadaľej
z čoho žic. - Sin cestu ňepoznal, preto višol na
križnie cesti i uvidziol tam mladzenca v bielom
ruchu, chtori poznal cestu do mesta Rageš. Vraciol
še mladi Tobiaš ku ocovi a povedal mu: - Otče, je tu
mladzenec, chtori pozna cestu a do mesta me zavedze, preto vas prošim o vašo požehnaňe.
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Stari Tobiaš ich požehnal slovami: - Choce ščešľivo, naj vas aňdel Pana sprevadza na cesce.
Preto, kim še i mi vibereme na daľeku cestu,
prošime vas, drahie rodiče, žebi sce daľi svojim dzecom rodičovskie požehnaňe.
A vi mladie, pokľeknice pred svojich rodičoch a pitajce od ňich odpuščeňe.“
Ženích s nevestou kľačiac na zemi opakujú po
starostovi: „Drahe rodiče, pitam še vas pre Boha,
pre Matku Božu i pejc Kristovo rani, že bi sce mi
odpuščeľi, čo som proci vam zhriešiol (zhriešela)
slovom, učinkom i zlim pomišľeňim. Pitam še vas po
perši ras, po druhie ras i po treci ras, žeby sce mi
račeľi odpuščic.“
Rodičia odpovedajú: „Naj vam Pan Boh odpušči
i mi vam odpuščame.“ Potom ich bozkali a žehnali
znakom kríža na čele. Ženích a nevesta pobozkali
svojim rodičom ruky.
Po zoradení, vpredu muzika, starostovia, nevesta so starším družbom, ženích so staršou družičkou,
ďalšie družičky v počte osem až desať dievčat, svatka, vidavač, rodičia a ostatní svadobčania v sprievode a za spevu odišli do kostola. Spev:
Hej, ostavajce zdravi, hej, macerino prahi,
hej, čo vas prekračaľi, hej, mojo bielie nohi.
Hej, ostatňi raz idzem, hej, za totu dražečku,
hej, v mojej zlatej parce, hej, v žeľenom vienečku.
Po sobáši sa svadobčania rozdelili. Príbuzní nevesty, vidavač a družičky odišli do domu rodičov
nevesty. Ženích s muzikou, starostami a družbami
odchádzali sa hostiť do domu ženícha. Svatka ponúkala koláče z košíka a pálenku z demižóna (hurčolika) prizerajúcim sa ľuďom na kostolnom dvore a po
ceste do domu ženícha.
Chlapi z dediny zvykli zastaviť sprievod ženícha
preložením tenšej guľatiny (druka) alebo rebríka cez
cestu a tým mu spôsobili prvú manželskú prekážku.
Po krátkom dohadovaní ženích dal peniaze alebo
pálenku a chlapi nezabudli dodať, aby ich každá
manželská prekážka bola tak ľahko prekonaná. Pritom sa niekedy aj strieľalo. Cestou z kostola spievali:
Hej, do koscela jedno, hej, a s koscela dvojo,
hej, uš sme paňi mamko, hej, obidvojo svojo.
Hej, už idzeme z doli, hej, zakrivajce stoli,
hej, stoli javorovo, hej, obrusi kvetovo.
Hej, otvierajce branu, hej, branu maľovanu,
hej, že še mi ňezlame, hej, pierko z majeranu.
Príchod zo sobáša k ženíchovi
Starosta pred vstupom do domu hovorí tento biblický príbeh: „Kec mal Ježiš dvanac roki, vžaľi ho
joho rodiče na Veľkonočnie šviatki do Jeruzaľema.
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Kec še po troch dňoch skončela slavnosc a vracaľi
še domu, medzi ľudzmi nezbačeľi, že še im sin straciol. Kec to zisceľi, vraceľi še ho hľedac. Prišľi do
chramu Jeruzaľemskoho a našľi Ježiša medzi učeňikami.
Tak aj mi, milie rodiče, sme našľi vašoho sina
a vašu nevestu v chrame Božom pred oltarom kľečic,
vernosc a lasku pred Panom Bohom šľubic.“
Domáci ich pozvali do domu, kde vo vypratanej
izbe okrem jedného stola nebolo žiadneho nábytku,
iba drevené lavice po obvode celej izby. Najbližší
sedeli za stolom, jedli krúpovú polievku alebo guláš
a častovali sa pálenkou. Pre vzácnejších hostí mali
pripravené víno. Vzdialenejší príbuzní sa uspokojili
s miestom na laviciach a čakali na meranie do pohárika a ponúkanie koláčmi zo sita alebo veľkej
misy. Keď vyhladli, išli sa domov najesť.
Vo februári roku 1944 Ján Petrík na svadbe svojho syna Jána po prvýkrát podával všetkým svadobčanom jedlo. Potom jedlo podávali aj na ostatných
svadbách. Spev, tanec a zábava trvali do večera.

[: Taľara okruhloho:],
[: od družbu ňajstaršoho:].
[: Dze ši, Haňičko, rosla:],
[: že ši taka roskošna:].
[: Rosla ja v zahradečke:],
[: pri drobnej fialečke:].
[: Na ňu rosa padala:]
[: a ja še hore drala:].
Po občerstvení sa nevesta s družinou previezla
na voze do domu ženícha. Keď išla nevesta bývať do
ženícha, voz s konských záprahom sa vrátil po jej
rodičov i jej výbavu, ktorá závisela od finančného
zabezpečenia rodiny. Okrem oblečenia mala nevesta
v dávnejšej minulosti vo výbave 1 perinu, 3-4 vankúše, posteľné oblečenie „šnorovacie cachi“, obrusy, ručníky, tkaný vlnený pokrovec vrchný a spodný
a kastu na ukladanie odevov. Neskôr aj 1-2 krúžky
tkaných pokrovcov z handier. Majetnejší po čase
pridali kúsok zeme i nejaké zvieratko (teliatko,
ovečku). Po ceste spievali:

Po nevestu
Predvečerom odišiel ženích s ostatnými svadobčanmi na voze (rebriňaku), ťahanom párom koní, do
domu nevesty - po nevestu. Spievali:
Už idzeme po ňu na riňavom koňu
i s kurtovu mačku po veľku bohačku.
Dvere domu nevesty boli zatvorené. Starosta po
zaklopaní a pozdrave sa k domácim takto prihovoril:
„Dobrie ľudze. Kec ja sebe vežmem jeden maľučki
priklad o narodzeňu Ježiša. Kec še Ježiš narodziol,
zjavela še na ňebe jasna hviezda. Išľi za ňu apoštoli
a veľki zastup ľudzi a zavedla ich do domu, dze Pan
Ježiš prebival. I nas hviezda zavedla ku vašomu domu, dze bi mala prebivac nevesta našoho braldijana.“
Domáci povedali: „Dobre sce prišľi, tu biva aha, šak tu je“ a dvakrát ukázali staršiu alebo tehotnú ženu, ktorú ženích odmietol. Na tretíkrát
vyšla nevesta. Ženícha a svadobčanov potom pozvali
do domu a pohostili ich.
Osobitný dôraz v tejto veselej časti svadby u nevesty bolo kupovaňe mladej. Uskutočnilo sa mimo
priestorov, kde sa konala svadba - najčastejšie u susedov. Ženích trikrát vyslal družbov, aby nevestu čo
najlacnejšie kúpili. Družičky nevestu ako tovar veľmi vychvaľovali a družbovia ju hanili a dohadovali sa
o jej cene, ktorú dievčatá zapísali kriedou na drevenú doštičku rediju. Počas tohto aktu si zaspievali:
[: Z batohom kolo dvora:]
[: a z mladu kolo stola:].
[: Chto chce nam mladu vžaťi:],
[: muši nam taľar daťi:].

Šedaj do voza, biela Haňičko,
bo maš vo vože skladzenie šicko,
pejc zahlafki, dva perini,
uš ce stadzi viplaceľi,
biela Haňičko.

Svadobný sprievod

Pred vstupom do domu ženícha s nevestou starosta hovoril toto podobenstvo: „Prišol mladi Tobiaš
do mesta Rageš ku kraľovi Raguelovi a povedal mu:
- prišol som po dluch svojoho oca. Kec to kraľ učul,
zosmutňol a povedal: - Sinu, uš som zostarol a zoslabol, preto ci ňemam s čim dluch splacic. Aľe žebi
som ňezostal dlužni tvojomu ocovi, dam ci svoj
najcenejši a najdrakši poklad - svoju jedinu dceru
za manželku, žebi sce jeden druhomu pomahaľi
a v ščesciu i laske naživaľi.
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Milie rodiče, privedľi sme vam do domu vašoho
sina s nevestu a prošim vas, žebi sce ich prijaľi.“
Nevesta mala na ruke okrúhly koláč s dierou
(vertan), ktorý doniesla svokre a povedala: „Či sce
mi radzi, či sce mi ňeradzi, moja ľuba mamičko, ta
som vam tu.“
Svokra odpovedala: „Kebi som ce rada ňebula,
ňebula bi som po tebe teľo ľudzi poslala. Vitaj,
ňevesto.“ Objali sa a svokra pozvala všetkých do
domu. Potom sa zabávali a pritom si spievali:
Načo ši še tak mlado vidala,
kec ši ešči ňič robic ňeznala,
ňeznala ši dojic ani mucic,
aňi sebe košuľečku ušic.
Zuzana Kandríková
a Vincent Trepáč,
svadba zo dňa
14. 8. 1949. – Bola
to prvá svadba
v dedine, keď sa
nepoužil tradičný
kroj nevesty, ale už
v pokrokovejšom,
modernom
vyhotovení. Na túto
svadbu sa prišla
pozrieť celá dedina.

Ej, ilen, ilen, chto teras pije,
toten naš braldian, naj zbohom žije,
trime pohar v pravej ruce,
dobre še mu ňerostluče, naj ho vipije.
Zašpievajme starostovi, žebi mu virosľi rohi
i na hlave i na rici, žebi chodziol o paľici.
Poharik jasni, jaki ši krasni,
jak ja tebe rada mam, kec ši ňeprazni.
A ja tebe za to, dze najvekšie blato,
dze me ruciš, tam me maš, ňehňevam še za to.
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Dze ši zmoknol, tam še suš, nedam ja ci moj vankuš,
moj vankušček bieli je, tvoja hlafka mokra je.
Za hôru, za hôru, za hôrečku dohvaria še mili
s holubečku,
dohvaria še mila š čarnim orlom, ožeň še, moj mili,
s Panom Bohom.
Prečo še mi, mila, kažeš žeňic,
prečo mi ohlaški ňevimeňiš?
Čom bi ci ohlaški vimeňala, šak ja na tom švece
neľem sama.
Kec ti mi ňechceš bic za žeňičku, ta ti mi mušiš prisc
za družičku,
za družičku, aľe za najstaršu, bo ja tebe trimal
za najmilšu.
Ta ja ci, moj mili, to ňezrobim, moj vienek na hlavu
ňepoložim,
bo ti bi prišahal pri oltaru, ja bi umierela tam od žaľu.
Potom nasledoval posledný tanec (redovi) - od
slova zaradom, po poriadku, počas ktorého svatka
v ruke držala dve horiace sviečky. Riadil ho starší
družba, ktorý prvý pojal nevestu do tanca, po ňom
ženích a ostatní svadobčania podľa dôležitosti zastavanej úlohy. Každý si mohol muzike rozkázať,
akú pesničku mu majú hrať a tancoval iba chvíľku.
V minulosti neveste za tanec platili tak, že jej dali
peniaze do ruky, neskôr dávali na stôl medzi dva
taniere a starosta ich ponúkol pohárikom. Pri tanci
nevesty so svokrou spievali:
[: Ňe tota moja mac :], [: čo me vichovala :],
[: aľe tota moja :], [: čo mi muža dala :].
Keď tancovala nevesta s matkou, zaspievali:
A či vam, mamičko, či vam žaľ ňebudze,
kec še druha matka vo mňe kochac budze?
Pri poslednom redovom tanci - ženícha s nevestou spievali:
[: Vtedi še Pan Boh raduje :],
[: kec mladi z mladu tancuje :].

Zábava, tanec - čardáš, kruta a polka i tanec
družičiek v kole trval do polnoci. Počas svadby ženích dával pozor na nevestu, lebo ju vedeli ukradnúť, a niekedy ju hľadal aj u tretej susedy. Chlapi so
ženami si zaspievali:
Boženku, boženku, daj mi dobru ženku,
čobi me vodzela od šenku do šenku.
Pomočol me, pomočol drobni diždžik, pomočol,
pomočol me v sašiňe pri tej švarnej dziefčiňe.
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[: Jak že bi še nemal radovac:],
[: kec znaju tak šumňe tancovac :].
Potom starosta vysypal peniaze neveste do
zástery (fartucha), ktoré si mladomanželia spoločne
spočítali.
Snímanie party
Po chvíľke oddychu bolo na rade hajdukovaňe
a snimaňe parti. Starší družba si od starostu vypýtal
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Svadba Petra Mráza a Zuzany, rod. Petrovej (od Pana)

Družbovia s družičkou

povolenie: „Pan starosta, dovoľice nam vienečkovi tanec zatancovac a našej mladej vienek
z hlavi sňac?“ Starosta: „Dovoľim, ale bez kervi
a bez uražki.“
Medzitým nevestu posadili na malú stoličku
(šamerľik), na ktorú svokra položila vankúš a svatka i družičky ju prikryli svojimi bielymi plachtičkami (polkami). Družbovia okolo nej tancovali (hajdukovaľi) tanec pozostávajúci z prvkov odzemku
a podskokov, s prekladaním nôh dopredu a dozadu.
Pritom ju občas pošibali prútmi a zároveň ju aj
bránili pred tými, ktorí sa ju chystali ukradnúť.
Družičky spievali:
[: Hrajce mi, trubce mi, vešeľe :],
pokeľ moj vienek, zlati prescienek, na hlave.
[: Bo jak ja še mojho vienka pozbudzem :],
ta ja naveki taka vešela ňebudzem.
[: Stracela ja partu, ňemožem ju najsc :],
[: našol mi ju družba, ňechce mi ju dac :].
[: Pan družba, pan družba, šumňe ce prošim :],
[: vrac mi moju partu, rada ju nošim :].
Družba sa medzitým nevesty trikrát opýtal: „Pani bralta, dovoľiš vienek šňac, či hlavku scjac?“
Dvakrát odpovedala: „Hlavku scjac“ a až na tretíkrát dovolila vienok sňať.
Prizerajúci sa pokúšali niečo ukradnúť, preto
ženích strážil nevestu, starší družba partu a svatka
vankúš i stoličku.

Potom družba, držiac partu v ruke povedal: „Kec
sebe vežmeme jeden malučki priklad: Kec žiol Assyrsky kraľ, poslal svojoho vodcu Olofermusa z vojskom, žebi podmaňol calu krajinu Judska.
Olofermus chodziol a zo svojim vojskom zabijal
ľudzi, vodu obracal rinami a kanalami i všeľijak
inakši ich sužoval a chciol ich viňičic. Nateľo ich
podmaňol, že prišol aš ku mestu Betulia, dze žila
jedna bohabojna žena z menom Judit, chtora še
chodzela ku križu modľic.
I zapačela še Olofermusovi a dal sebe ju zavolac,
aľe ona ňeprišla. Zavolal ju i po druhie ras. Ona mu
otkazala: - Mňe tak daľeko ku tebe, jak tebe ku mňe.
On še ňeuspokojol i zavolal ju treci ras. Potom še
rozhodla, že pojdze do joho tabora, žebi zachraňela
svoj ľud. Kec prišla ku ňomu, povedala: - Olofermus,
tu som, čo odo mňe chceš? On jej odpovedal: - Ňič
nechcem, ľem žebi ši jedla, pila a vešela bula. Ona
jedla - nejedla, pila - nepila, ľem Olofermusa opojic
chcela. I nateľo ho opojela, že jej na koľenoch usnol.
Vibrala z joho vlasnej pošvi meč a zociala mu hlavu.
Višla nad mesto a zvolala: - Ej, ilen, ilen, zviťazela
som, ľebo som Olofermusovi hlavu sciala, preto
chvaľce meno našoho Pana Boha, chtori mi v tom
pomahal.
Tak aj ja, pan starosta, sňal som našej mladej
z hlavi vienek bes kervi a bes uraški. Kec ňeverice
- tu ho mace“. Ukázal partu a zavesil ju na strop.
Potom neveste na hlavu uviazali šatku s francľami.
Darovanie
Starosta sa k svadobčanom takto prihovoril:
„Kec Sabi kráľ kraľoval, vladol a panoval, dal on vimurovac najvekši koscel na švece. I doznala še Sabi,
kraľovna, a darovala mu do koscela zlato, kadidlo
a mirhu. Naša pani bralta to darovac ňemože, preto
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prijmice od ňej totie skomnie darunki.“ Potom
starosta oslovil svokru, ktorej nevesta darovala
vyšívanú bielu košeľu a šatku. Šatky darovala aj
švagrinám.
Neskôr nevesta obdarovala ženícha a jeho otca
vyšívanou bielou košeľou. Svokre darovala zásteru
(švorc) a látku na kidľu a švagrinám šatky. Dary
zaniesla pred svadbou, aby si ich mohli na svadbu
obliecť. Týmto aktom sa skončil prvý svadobný
deň.
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A či sce nam radzi, či sce nam ňeradzi,
kec sce nam ňeradzi, ta pojdzeme s tadzi.
Potom nevestu začepčili a pritom zaspievali:
[: Keď ce budu čepic :], [: kukaj do povali :],
[: žebi tvojo dzeci :] [: čarnie oči mali:].
Či to tota, či ňetota, [: čo rano stavala :]
na oblaček pokukala, [: že še ňevispala :].
[: Naša mlada recece :], [: ňechcela jesc perece :],
[: ľem chcela jesc kapustu :], [: žebi mala ric tlustu :].
[: Vlasi, mojo vlasi :], [: mojo čarnie vlasi :],
[: uš som vas predala :] [: za falat kolbasi :].
[: Za falat kolbasi :] [: i za dva pokrutki :],
[: čo mi budu ľetac :] [: kolo mojej dupki :].

Svadobní hostia

Utorok - druhý svadobný deň
V dávnejšej minulosti ráno nevestu - katolíčku,
ženy začepčili, lebo išla do jaklovského kostola na
vivodki.
Hostina aj čepčenie nevesty pokračovalo v utorok po obede v užšom kruhu svadobčanov. Zvykom
žien bolo doniesť svadobnej matke v korýtku, neskôr v miske alebo na tanieri múku a na nej jedno
vajíčko.
Keď neprišla svatka alebo starosta, niekoľko
žien a mužov „so zástavou“ - hujukou (dlhšia palica
na konci ozdobená kvetmi a ručníkmi), išli po nich
domov a priviezli ich na škarčadloch (súčasť pluha). Potom starostov označili druhým ručníkom.
Spievali:
Palkačova chiža žolto obieľena,
šak mi ju vižreme ňeška do koreňa.
Ňeška do koreňa a utre do žemi,
žebi še najedľi tie foľkmarskie ženi.
Cetka Palkačova na pojdze cudzeľi,
za dobru ňevestu Bohu še modľeľi.
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Zábava pokračovala holením mužov a kovaním
žien. Ženy drevenou britvou a mydlom znázorňovali
holenie mužov, ktorí počas svadby zarástli, a chlapi
kladivom ženám opravovali topánky, ktoré pri tanci
zodrali.
Za tieto veselé úkony sprevádzané smiechom
a kvikom žien do klobúka vyberali poplatky, ktoré
dali mladým manželom so slovami: na povoňik
(stuha na zabalenie dieťaťa v perinke).
Na koniec sa starosta svadobným rodičom prihovoril týmito slovami: „Kec putoval svati Peter
s Panom Ježišom po švece, priscihla ich cmava noc.
Zbačeľi švetelko v dome, dze bivala chudobna žena
zo sinom. i prošeľi ju o prenocovaňe.
Rano im pripravela chudobnu poľefku a suchoho
chľeba. Oňi potom prišľi na druhi i treci dzeň. Ľenže
na trecie rano žena uš ňemala s čoho pripravic jedlo
a smutne povedala: - Včera som dala ostatňu muku
i oľej, žeby som vas obživela. Vtedi jej Pan Ježiš
povedal: - Ľen ic a dobre kukaj, či dačo ňenajdzeš.
Kec vešla do komori, preľekla še, bo tam, dze mala
muku, še jej presipovala, a dze bol oľej, ta še jej
preľeval.
Tak i mi prošime Pana Ježiša, žebi vam pomohol
nahradzic to, čo sce nam z laski predložeľi, nasiceľi
a občerstveľi.“ Svadobní rodičia odpovedali: „Visliš,
to Pane Bože.“
Najbližší príbuzní sa do domu svadobných rodičov schádzali i v stredu „na vižierki“.
Poupratovali, vydrhli drevené dlážky, do domu
poznášali nábytok a konzumovali posledné zásoby
svadobnej hostiny. Vypili si i uzavreli nové priateľstvá alebo sa pohádali - lebo to všetko patrilo
a patrí k životu.
Po svadbe nevesta i ženích svokrovcom vykali
a oslovovali ich „mamo, tato“.
Takto sa oslovovali aj svatovci, ktorí si navzájom
vykali. Keď po svadbe išiel ženích bývať do domu
nevesty, povedali, že je pristaš.
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Oblečenie nevesty a družičky
Nevesta: biela vyšívaná košeľa, 3 - 4 sukne, na
nich biela robkana, neskôr faldana kidľa a biela naberaná zástera - fartuch. V chladnejšom počasí farebná huňka. Okolo krku 4 rady perál, vzadu zviazaných s mašľou. Na hlave parta, na nohách biele
pančuchy a čierne čižmy zbuški.
Po ceste na sobáš mala na ruke polku, ktorú
potom počas sobáša a cestou domov mala preloženú
cez obidve ramená a vpredu ju držala rukami.
Zloženie party: čolko, zapľetki, pantlička, perli,
šnori a venček s pozlatkom a rozmariou.
Oblečenie družičky bolo podobné oblečeniu nevesty, iba kidľa bola farebná faldana, zástera čierna
a parta mala ružicu z lesklých flitrov. Polka bola
preložená cez rameno a v opačnom podpaží zaviazaná a vpredu ozdobená konárikom rozmarie.
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V zadnej časti hlavy sa medzi vlasy vloží drôt.
V polovičke šnúrky vlasy pri krku zviazať a rozdeliť
na dve polovice. Každú polovicu vlasov spliesť so
šnúrkou na vrkoč a na konci zauzliť. Potom obtočiť
drôt dvoma vrkočmi, každý opačným smerom tak, aby
drôt s vlasmi odstával od hlavy. Na čelo dať baršanku
smerom dozadu, poza uši a vzadu na krku zaviazať.
Na baršanku dať čipku a podobne ju uviazať.
Nakoniec dať čepiec, vzadu ho dobre stiahnuť a uviazať šatku.
Nevesta
s družičkami

Oblečenie ženícha a družbov
Ženích: biela vyšívaná košeľa, biele nohavice
s červenou obrankou, čierny lajbľik, čierny klobúk
s pierkom a červenou stuhou padajúcou na ramená
a na nohách čižmy alebo topánky. Družbovia mali
podobné oblečenie ako ženích.
Neskôr mal ženích a družbovia pierka pripnuté
na kabáte, ktoré boli z troch malých konárikov rozmarie a mašličky, na znak toho, že sú tri Božské
osoby - Otec, Syn a Duch Svätý.
Čepčenie nevesty
Potrebujeme kruh z tvrdého drôtu obtočený tenšou
látkou s priemerom 8 - 9 cm, 2 m šnúrky, bielu čipku,
čiernu baršanku (zamatová stužka) a čepiec.
Čepčenie nevesty

215

ZVYKY A OBYČAJE FOLKMARČANOV

Krst dieťaťa
Krstného otca a krstnú matku dieťaťu chodila
pýtať babka. Niekedy to boli príbuzní, inokedy pri
prvom dieťati slobodná ženina kamarátka (tovariška) alebo mužov kamarát. Toto pozvanie sa neodmietalo. Potom krstná matka priniesla rodičke
(posteľňici) niekoľkokrát rôzne jedlá - zasmaženú
polievku, ryžu v mlieku (riskašu), rožky v mlieku
(nadrobeno), šišky (krepľe) a neskôr aj iné jedlá. Na
krst, ktorý sa konal v nedeľu, doniesla oblečenie pre
dieťa, koláče, pálenku a bielu šatku so strapcami
(francľami) na zakrytie dieťaťa. Potom šatku nahradili krajkovou prikrývkou. Slobodný krstný otec
dal dieťaťu peniaze do perinky. Na krste boli prítomní: krstná matka s dieťaťom, krstný otec, matka
dieťaťa a babka, ktorá ho riadila.
Evanjelici v dávnejšej minulosti krstili v kostole
v Gelnici, potom doma vo svojom chráme pri nedeľňajších službách Božích. Katolíci krstili v kostole v Jaklovciach počas nedeľňajších litánií (Večerňi). Odviezli sa vozom alebo kočom s konským
záprahom. Pred odchodom na krst babka povedala:
„Bereme vam židovčatko, priňešeme krescančatko.“
Po návrate z krstu povedala: „Vžali sme vam
židovčatko a priňešli krescančatko“ a položili ho
pod stôl. Otec dieťa zobral a dal ho na stôl, kde ho
trikrát s perinkou otočili, aby vedelo tancovať.
Potom jedli krúpy alebo guľáš, pochutili si na šiškách, vypili si a zaspievali:
„Kmotra, kmotra, dajce vina, požehna vam Pan Boh sina,
kec ňedace ľem paľenki, hej, budzece mac samie dziefki.
Aňi toto dzecko še ňebudze chovac,
kec ten kresni ocec ňebudze tancovac.
Naš kmoter vešeli a kmotrička plače,
že sme jej pojedľi s komori kolače.
Neplačce, kmotričko, šak mi vam vracime,
fčera sme nažaľi, utre namlacime“.
Členovia FS
Folkmarčanka pod
vedením
p. Kleinovej
pri ukážke „Krst
dieťaťa“ v poľskom
Glogówe
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Nakoniec babka povedala:
„Dobrie ľudze - narodzelo še dzecko holie,
prišlo na švet bosie,
žeby mohlo čepčik (detská čiapočka) i papučki mac,
treba še mu poskladac.
Kresni ocec, kresna mac a za radom mal bi každi dac.“
Prítomní podľa možnosti prispeli dieťaťu nejakou tou korunkou do klobúka, neskôr na tanier.
Po krste si kmotrovci a ich rodičia vykali a oslovovali sa kmotra, kmotre alebo kume, vzdialenejší
príbuzní - kresna, kresni alebo krešu.
O pol roka kmotra doniesla dieťaťu križmo rôzne oblečenie a hračky.
Poniektorý slobodný krstný otec doniesol dieťaťu na Vianoce stromček (jezulaň).
Tehotnej žene v minulosti hovorili, že je samodruhá. Keď otehotnela slobodná dievka a nevydala
sa, mala prívlastok prespanka. Obyčajne sa také
ženy vydávali za vdovcov, pretože veľa žien zomrelo
z dôsledku choroby, ale mnohé pri pôrode niekedy
i s dieťaťom. Keď sa chlap vdovec oženil s prespankou alebo vdovicou a mali spoločné deti, hovorili
„mojo, tvojo a našo dzeci“.
Ženy rodili osem až desať detí, niekedy 2 - 3 z nich
do jedného roka života zomreli. Dokonca je známe,
že žena porodila až dvanásť detí, z toho jej štyri
zomreli.
Rodičia prvorodeným deťom pri krste zvykli dávať svoje krstné mená. Keď dieťa zomrelo, jeho
meno dostalo niektoré ďalšie narodené dieťa a stalo
sa, že v rodine zomreli dve Katky, ale aj tretej dcére
dali meno Katka.
Malé deti matky nosili na rukách v polke zvanej
tačka - užší dlhší pás bieleho plátna, ktorý sa previazal cez pravé plece vzadu smerom k ľavému podpažiu a vpredu pri ľavej ruke sa zabalilo dieťa.
Staršie deti nosili rodičia na chrbte.
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KULTÚRNO-OSVETOVÝ, DIVADELNÝ A HUDOBNÝ žIVOT

Kultúrno-osvetový, divadelný a hudobný život
EMÍLIA PAVÚKOVÁ, JOZEF SULÁČEK, JOZEF GREGA
Kultúrny dom
a Miestne kultúrne stredisko
Po troch rokoch výstavby v rámci investičnej
časti akcie „Z“ bol v roku 1964 do užívania odovzdaný moderný kultúrny dom so spoločenskou
sálou, kinosálou pre 150 filmových divákov a knižnicou. Pred samotnou výstavbou bolo treba brigádnickou formou bez mechanizmov zbúrať spustnutú asi
200-ročnú budovu po židovskom živnostníkovi
Rosenbergovi s takmer jeden meter hrubými múrmi,
kde pri odvoze sutín vypomohli dopravné prostriedky
JRD. Na stavbe sa pracovalo od jari do jesene každý
deň v týždni. Po jeho uvedení do prevádzky sa kultúrna a spoločenská činnosť veľmi zaktivizovala.
V rokoch 1988 – 1990 bol kultúrny dom prístavbou a rekonštrukciou s nákladom 1 086 000
Kčs vynovený a zmodernizovaný. Pribudla kuchyňa,
sklady, šatne, WC, rozšírili sa priestory knižnice,
premietacieho plátna, kino kabíny s montážou premietacích prístrojov š. 35 mm ŠUP (širokouhlý film,
predtým bol š. 16 mm), vymenila sa elektroinštalácia, zateplenie a montáž AL krabicových stropov,
montáž ústredného kúrenia a dreveného obkladu,
vnútorná maľba stien, vonkajšia brizolitová omietka
i keramický obklad sokla.
Nový kultúrny dom sa postupne stal „agitačným“ strediskom, osvetovou besedou, miestom
pohostinných vystúpení divadelných súborov, folklórnych a estrádnych skupín, zábav a diskoték.
Došlo ku koncentrácii kultúrno-osvetovej činnosti
a zariadení, namiesto dovtedajšej osvetovej besedy sa
1. augusta 1979 vytvorila príspevková organizácia
s názvom Miestne kultúrne stredisko (MKS) Veľký
Folkmar, ktorá mala dve pracovníčky. Riaditeľkou
sa stala Anna Švedová a knihovníčkou Emília
Pavúková. Od roku 1984 bola riaditeľkou Ing. Eva
Mazárová a od roku 1988 Emília Pavúková. Vtedy
nastúpila pracovať Mária Szekeresová, ktorá v roku
1993 prešla na obecný úrad. MKS organizovalo
kultúrne podujatia: oslavy MDŽ, úcta k starším,
slávnostné akadémie pri rôznych politických výročiach, besedy, prednášky, kvízy, rozhlasové relácie,
výstavy ručných prác, tanečné zábavy a plesy. Veľmi
obľúbené boli výstavky v skrinkách pri kultúrnom
dome, kde si občania mohli pozrieť staršie fotografie z rôznych oblastí. MKS sa v rámci okresu
zapájalo do rôznych súťaží. S pásmom Tribúna aktualít postúpilo až na krajskú súťaž do Košíc. Druhé
miesto získalo v okresnej súťaži rozhlasových relácií. Dobrá bola spolupráca so spoločenskými organizáciami, Zborom pre občianske záležitosti, ZŠ

a MŠ, ktoré svojimi kultúrnymi programami obohacovali jednotlivé podujatia. Prispela aj spevácka skupina
žien, potom ako Folklórna skupina Folkmarčanka,
založená 5. júla 1994. V ostatných rokoch klesal záujem o akcie miestneho kultúrneho strediska, preto
bolo k 31. decembru 1995 zrušené, a tým všetky kompetencie prešli pod správu obecného úradu.

Výzdoba
spoločenskej sály
Kultúrneho domu
pred
fašiangovým
plesom, ktorý
organizoval SZŽ

Miestna ľudová knižnica
Rozvoj knižničnej siete nastal v 50. rokoch,
v obecnej knižnici vzrástol počet kníh, zvýšil sa
počet čitateľov a rozšírili sa formy knižničnej činnosti. Stala sa súčasťou sústavy ľudových knižníc
na čele s Okresnou knižnicou v Spišskej Novej Vsi
a strediskovou knižnicou v Gelnici, ktorá
zabezpečovala nákup a inventarizáciu kníh i profesionálne knižničné služby. V predvojnovom období
mala 119 zväzkov, v roku 1986 dosiahla 4 276
zväzkov kníh, 281 registrovaných čitateľov a 7 314 výpožičiek. Usporiadali sa čitateľské besedy, exkurzie, rozprávkové popoludnia, súťaže o najlepšieho čitateľa počas prázdnin, rozhlasové relácie
a iné. Knižnica získala a obhájila titul Vzorná
ľudová knižnica. V rámci okresu získala druhé
miesto s bábkohrou sovietskeho autora Samuila
Maršáka V šírom poli zámoček, v ktorej účinkovali
žiaci základnej školy. V ostatných rokoch sa naďalej
zvyšoval počet kníh, ale poklesol počet výpožičiek
vzhľadom na nižšiu celospoločenskú čitateľnosť
a voľnejší prístup k iným zdrojom informácií. V mi217
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90-ročná Mária Kandríková (od Kovaľa) so svojimi príbuznými

Uvítanie novorodeniatok do života - akcia ZPOZ

nulosti v knižnici pracovali Júlia Gregová, krátke
obdobie Ondrej Verba a v rokoch 1976 – 2000 bola
vedúcou Emília Pavúková, s výnimkou rokov 1988 –
1992, keď knižnicu viedla Mária Szekeresová.
Knižnica nie je toho času v prevádzke.
Kino Partizán
Od roku 1953 existovala distribúcia filmov
prostredníctvom pojazdného kina z Košíc a od
1. apríla 1957 ho spravoval MNV, neskôr s názvom
Kino Partizán. Premietalo sa trikrát týždenne
v krčme (v budove potravín) pomocou centrály
(nebol elektrický prúd), neskôr v katolíckej škole
a od roku 1964 v kultúrnom dome. Zo začiatku bolo
vstupné pre dospelých jedna koruna, pre deti 50
halierov. Viac ako desať rokov jeho správcom aj
správcom Osvetovej besedy bol učiteľ Juraj Šárik, do
1. augusta 1979 ho spravoval Jozef Grega, keď kino
prešlo pod správu miestneho kultúrneho strediska.
Pre dospelých divákov sa premietalo v stredu a piatok, po čase sa v stredu zrušilo a premietalo sa
v piatok a sobotu večer. Na filmové predstavenia
prichádzala mládež aj z okolitých dedín, hlavne
z Jakloviec. Najvyššie vstupné bolo pre dospelých
štyri koruny a postupne sa zvýšilo až na osem
korún. Každú nedeľu o 13. hodine miestny rozhlas
pozýval deti do kina na pásmo kreslených rozprávok
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Stretnutie matiek pri príležitosti Dňa československej armády

za jednu, neskôr za dve koruny, menšie deti
prichádzali s rodičmi. V dopoludňajších hodinách
boli školské filmové predstavenia pre žiakov základnej i materskej školy. Spočiatku bolo ročne viac ako
160 predstavení s priemernou návštevnosťou aj vyše
10-tisíc filmových divákov. Prvý širokouhlý film bol
premietnutý 18. októbra 1990. Najväčšej návštevnosti divákov sa tešili filmy: všetky časti Angeliky,
Fontány pre Zuzanu, Ježiš, Flinstonovci a iné, ktoré
boli viackrát reprízované. Mnohokrát kinosála
pripomínala saunu a nebolo miesta, kde priložiť
ďalšiu stoličku. Od roku 1991 návštevnosť postupne
klesala a kino sa stávalo nerentabilným, v roku
1994 sa konalo iba 40 predstavení s návštevnosťou
1 122 osôb. V decembri 1994 bolo kino zrušené.
Dlhoročným premietačom bol Imrich Kalický,
neskôr František Krempaský, pokladníčkou bola
Zuzana Kollárová, potom Emília Matejová, po nej
Emília Kollárová. Uvádzačkami kina boli Anna
Gregová, po nej Alžbeta Kalická.
Zbor pre občianske záležitosti
Novým prvkom vo verejnom živote obce bolo
vytvorenie Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)
pri MNV. Organizoval slávnostné stretnutia pri životných jubileách starších občanov, jednotlivé
i spoločné uvítanie novorodených detí do života,
lúčenie sa s brancami, uvítanie vojakov základnej
vojenskej služby, stretnutia matiek vojakov pri
príležitosti Dňa československej ľudovej armády,
uvítanie vzácnych hostí v obci a iné. Spočiatku sa
tieto akcie konali v zasadačke MNV. Neskôr sa
z prízemných skladových priestorov hospodárskeho
pavilónu materskej školy vytvorila vkusne upravená
obradná sieň. Potom sa akcie ZPOZ-u v spolupráci
s kultúrnym strediskom a materskou školou stali
slávnostnejšie a dôstojnejšie. Záznamy o jednotlivých akciách sa nachádzajú v Pamätnej knihe
ZPOZ-u, prvý záznam zo dňa 17. februára 1974,
posledný z 29. septembra 2007 (storočnica občana
Michala Fabriciho). Kniha má 185 zapísaných strán,
tvrdý obal hnedej farby. V osemdesiatych rokoch
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FS Folkmarčanka I. novoročné
vystúpenie r. 2013

Pri príležitosti
mesiaca úcty
k starším mal na
záver akcie príhovor
starosta obce
Milan Grega r. 2011
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1994. Ďalšie štyri roky zdokumentovala Emília
Pavúková. Posledný zápis je na strane 552 a patrí
roku 1998.
Pamätná kniha obce

Oslava 100.
narodenín Michala
Fabriciho (od Jenči)
- september 2007

členmi ZPOZ-u boli Jozef Grega, Milan Petrík,
Imrich Rusnák, Mária Chovanová, Emília Pavúková,
Anna Petrušková, Imrich Kandrík aj Anna Švedová,
Eva Mazárová a Mária Szekeresová. Autormi textu
a ilustrácií boli Vlasta Guzová a Alžbeta Mariančiková, fotografiami prispieval Zoltán Šveda.
Obecná kronika
Ďalším historickým dokumentom je Obecná
kronika obce Veľký Folkmar, ktorú začal písať
1. januára 1979 Jozef Fotta z Margecian. Do strany
410 zapísal históriu obce z dávnej minulosti až do
roku 1988. Potom strany 411 – 497 zapísal Ján
Grega (od Magnusa), kde zachytáva obdobie do roku

Pamätnú knihu obce Veľký Folkmar z roku 1937
– 1939 vlastní Pavol Dubecký, tunajší rodák, bývajúci v Gelnici, ktorý obecnému úradu poskytol možnosť
k jej nahliadnutiu. Záznamy z tohto obdobia obsahujú 48 zapísaných strán. Údaje o kronike: Dňa 6. marca 1934 bol naším obecným zastupiteľstvom zvolený
prvý kronikár obce Víťazoslav Božek, učiteľ ľudovej
školy v Kojšove, ale ju neviedol. Tejto funkcie sa ujal
17. októbra 1934 Michal Fotta. V úvode knihy sa vracia k rokom 1447 – 1830, potom spomína roky 1936,
ďalej je tam zmienka o rímskokatolíckom a evanjelickom kostole, o školách a ich správcoch, činnosti
obecného zastupiteľstva, výrobe ovocnej šťavy, o prácach na poli a chove dobytka. Posledný zápis p. Fottu
je dňa 14. januára 1937 na strane číslo 35. Potom po
stranu číslo 39 zapísal kronikár Jozef Kolinovský,
notársky pomocník z Jakloviec. Zachytáva voľby zo
dňa 4. septembra 1938, členov obecného zastupiteľstva, starostu obce Jána Gregu a jeho námestníka Jána Štofana. Ďalej je tam zmienka o mobilizácii, o sčítaní ľudu (koncom roka 1938 bolo 1 041
obyvateľov), o počte narodených detí (21 chlapcov,
16 dievčat), zomrelých (8 mužov a 7 žien) a o štyroch
sobášoch. Rok 1939 zapísal učiteľ Štefan Ferko na
stranách 40 – 48. Z jeho záznamov sa dozvedáme
o odchode mládencov na vojenčinu, o výstavbe domov
a o politických zmenách v obci.

Spoločná fotografia zo slávnostného udelenia ocenení rodákom obce pri príležitosti životného jubilea 60. rokov života: „Čestné občianstvo
Obce Veľký Folkmar“ Ing. Štefanovi Mrázovi a „Cena Obce Veľký Folkmar“ jeho bratovi – dvojčaťu – Ing. Vojtechovi Mrázovi
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Po predstavení
divadelnej hry
Kamenný
chodníček


Imrich Kandrík st.
a Ľubica Cehlárová ako hlavní predstavitelia
jednej z divadelných hier

Ukážky
z divadelných
hier





Založením Potravného družstva v obci v roku
1919 spoločenský život dostáva vyššiu kultúrnu
úroveň. Priestory budovy, v ktorej bola krčma,
umožňovali usporiadať aj rôzne podujatia. To prispelo k rozvoju ochotníckej a záujmovej činnosti,
ktorá sa stala dôležitou zložkou kultúrno-osvetovej
aktivity. Pričinili sa o to evanjelický učiteľ Vladimír
Ďurkovič, katolícki učitelia súrodenci Gočalovci,
Štefan Ferko, neskôr Ján Lukáč a obchodník Ocilka.
Naštudovali množstvo divadelných hier slovenských
autorov: Jozefa Gregora Tajovského, Ferka Urbánka, Terézie Vansovej a iných, ktorí zobrazovali
dedinské prostredie v hrách Ženský zákon, Kamenný
chodníček, Hľadá sa ženích, Svedomie a v ďalších.
Učiteľka Magda Etela Gočalová a obchodník Ocilka
v r. 1947 s katolíckou mládežou naštudovali hru
Krížová cesta, s ktorou vystúpili aj v Margecanoch.
Za peniaze zo vstupného zakúpili sadu drevených
replík Štrnásť zastavení krížovej cesty, ktorá sa
nachádza v rímskokatolíckom kostole dodnes.
Bolo obdobie, keď v priebehu roka mali premiéru
aj dve divadelné hry – na jar a v jeseni. Každé divadelné predstavenie sa tešilo bohatej účasti
občanov. Po predstavení sa v krčme uskutočnila
tanečná zábava s cigánskou kapelou súrodencov
Tuľových – Andriša a Bertiho. V ochotníckom divadle účinkovalo niekoľko generácií detí, mládeže,
dospelých, súrodencov i manželské páry. V 60. rokoch minulého storočia sa v réžii Imricha
Kandríka a Jána Mráza uviedli divadelné hry Klbko, Bičianka z doliny,
Maryša a iné.
Okrem ochotníkov z dediny,
ktorí tvorili celé generácie
rodín, do Folkmara prichádzalo aj ochotnícke divadlo
„Na koľaji“ zo Spišskej Novej
Vsi.
Šíreniu osvety a kultúry
sa venovala rodáčka z obce
Ľubica Trepáčová, ktorá
dlhé roky pôsobila ako divadelná herečka v spomínanom divadle.
Tak občania obce mohli
porovnávať dedinské a mestské divadlo, výkony jednotlivých účinkujúcich a tiež
odohrané žánre. V spomienkach Folkmarčanov azda zostalo predstavenie Cigánsky
barón a silno emotívne predstavenie o utrpení žien matiek počas druhej svetovej vojny s názvom Matka.



Dedinské ochotnícke divadlo
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Dychovka
Dychová hudba
v lesnom prostredí pri akcii
usporiadanej
Lesným závodom
v Margecanoch na
Ostrom harbku



Dychovka na svadbe
– dychová hudba
vystupovala nielen
na významných
prehliadkach
a súťažiach
v rámci okresu,
ale sprevádzala
svadobných hostí
od domu nevesty
do miestneho
kostola
a na svadobnú
hostinu
do kultúrneho
domu




Ku kultúrnej činnosti v obci Veľký Folkmar
rozhodne patrí obdobie vzniku Dychovej hudby pod
vedením Vincenta Trepáča. Dychová hudba bola
založená v r. 1977, keď p. Trepáč začal zháňať
potrebné materiály, a to najmä noty pre výučbu hry
na dychových nástrojoch. Oslovil niekoľkých občanov, ktorí sa amatérsky venovali hre na niektorom
hudobnom nástroji a krôčik po krôčiku na nespočetných skúškach v kultúrnom dome ladili svoj hudobný prejav.
Prvá premiéra v zložení 6 muzikantov bola na
oslavách výročia Slovenského národného povstania
pri miestnom Pamätníku padlým, tvorili ju p. Trepáč
- dirigent, Chovan, Hrupčo, Grega, Klein, Hradický.
Tréma z premiéry bola veľká, ale vystúpenie zvládli
bravúrne.
Toto predstavenie oslovilo aj folkmarskú mládež,
ktorá sa vo veľkom počte prihlásila do dychovej
hudby. Zakladateľ p. Trepáč vyučoval mladých adeptov v základnej škole.
Činnosť „dychovky“ bola spočiatku zastrešovaná vtedajšou Osvetovou besedou, od r. 1979 patrila pod miestne kultúrne stredisko. Dychové
nástroje sa zakúpili z prostriedkov obce a neskôr aj
rovnošaty.
Dychová hudba v 80-tych rokoch mala až 40 členov. Hrávali nielen na každej významnej udalosti
v dedine vrátane svatieb, ale zúčastňovali sa na
Okresných prehliadkach dychových hudieb v Helcmanovciach, ale aj v iných obciach, odkiaľ si donášali množstvo ocenení.
Koncom 90-tych rokov dychová hudba začala pomaly končiť, z dôvodu zdravotných problémov Vincenta Trepáča - zakladateľa, dirigenta, hudobníka
a učiteľa. Nenašiel sa nikto, kto by bol prevzal vedenie dychovky, a tak skončila jedna dlhá a pekná éra
hudobnej kultúry vo Veľkom Folkmare.

Okresná prehliadka dychových hudieb v Helcmanovciach pri príležitosti 35. výročia založenia Dychovej hudby v Helcmanovciach
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Prvé vystúpenie dychovej hudby vo Veľkom Folkmare z príležitosti osláv SNP

Mládežníci
v dychovej hudbe
Hudobná skupina Vincenta Trepáča na kostolnom dvore (svadba)
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