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Heraldické symboly a obecné pečate
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Pečať
zo 17. storočia
je odtlačkom
typária do vosku
(obr. č. 3).
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Politicko-ekonomické usporiadanie našej krajiny
po 2. svetovej vojne, vládnuce od roku 1948 až do
konca 90-tych rokov minulého storočia, z ťažko
pochopiteľných príčin po dlhú dobu (do sedemdesiatych rokov) nedovolovalo mestám a obciam používať
na overovanie vydávaných dokumentov pečatidlá
a pečiatky so svojimi historickými symbolmi. Pokladalo ich za prežitok feudálnych čias, kedy mestské
a obecné symboly prevažne vznikali. Používanie
heraldických symbolov bolo, pravda, v rozpore s panujúcou ideológiou socializmu. Najmä preto, že
mnohé z mestských a obecných symbolov na pečatidlách a v erboch boli odvodené od patrocínia
miestneho kostola v rodového erbu panovníka, alebo
zemepána, ba ani tie symboly, ktoré boli odrazom
podoby svätca, či jeho atribútu. Z rovnakých príčin sa
nemohli používať ani tie, ktoré vychádzali z prevládajúcej pracovnej činnosti obyvateľov obce. Heraldické
symboly boli jednoducho v nemilosti. Na potvrdzovanie úradných listín sa používali jednoduché textové
pečiatky, alebo pečiatky so štátnym znakom.
K heraldickým symbolom sa mestá a obce mohli
vrátiť, až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, keď
funkcia znaku (erbu) ako relevantného symbolu
miest a obcí bola obnovená.
Tak sa po určitej dobe stalo aj vo Veľkom Folkmari, ktorého heraldické symboly sa viažu k prevládajúcej pracovnej činnosti obce v minulosti aj
k miestne uctievanému svätcovi.
Život obyvateľov Veľkého Folkmara tak ako
v mnohých iných spišských mestečiek a obcí od
dávna ovplyvňovali ložiská železnej rudy v oblasti
Slovenského rudohoria. Bola to ťažba železnej rudy,
čo určovala charakter všetkých sídlisk, ktoré hradné panstvá, alebo iní vlastníci území zámerne zakladali. Výroba železa bola výnosným podnikaním,
ktorému sa venovalo viac významných šlachtických
a meštianskych rodov.
Niekdajšia obec Folkmar vznikla v prvej tretine 14. storočia
v chotári mesta Gelnica na
území, ktoré ako kráľovskú
donáciu za zásluhy obdržal už
v roku 1282 Comes Jakul
(Jekel - odtiaľ Jekelfaluši), pôvodne gelnický mešťan. Bolo
to niekedy pred rokom 1336,
kedže sa v tomto roku obec
prvýkrát spomína v úradnej listine ako „Villa Volkmari“. Neskoršie je v písomnostiach doložená
pod názvami „Villa Folkmari“ (1368),

„Folkmarfalva“ (1390), „Folkmar“ (1460, 1598,
1773), „Folkmark“ (1477), „Folkmár“ (1808) a od
roku 1920 teda v čase po vzniku Československej
republiky ako „Veľký Folkmar“ na rozdiel od „Malého
Folkmara“, ktorý bol na folkmarskom území založený
až v prvej polovici 19. storočia (pred rokom 1857)
a roku 1943 pričlenený ku Košickým Hámrom.
Obec Folkmar bola spočiatku poddanskou dedinou Jekelfalušiovcov, koncom 15. storočia ju vlastnili Zápoľskí, ktorým bola roku 1528 odňatá Ferdinandom I. Habsburským a dostala sa do vlastníctva Thurzovcom. Po ich vymretí v mužskej línií
v roku 1636 obec získali Cszákyovci v ktorých držaní bola až do roku 1848 do zrušenia poddanstva.
Už v stredoveku mal Folkmar obecnú správu rychtára a prísažných, čo je predpokladom administratívnej činnosti obce. Svedčí o tom aj dochovaná
malá obecná pečať (priemer 24 mm) na písomnostiach vydávaných obcou v 16. storočí. Z nich najstaršou je listina z roku 1558, ale samotný odtlačok
pečate nesie znaky, ktoré dovoľujú zaradiť vznik
typária na prelom 15. a 16. storočia.
Je ustáleným heraldickým pravidlom, že pri tvorbe obecného erbu sa vychádza z dochovaných historických artefaktov akými sú aj pečate, prípadne
patrón miestneho kostola (u Veľkého Folkmara svätý Michal Archanjel), alebo z prevažujúceho zamestnania obyvateľov sídla.
V prípade Veľkého Folkmara sa predovšetkým
núkala možnosť využiť obraz až siedmych dochovaných pečatí, čo je u tak malej obce svojim spôsobom mimoriadne.
Najstaršie dve pečate zo 16. a 17. storočia sú takzvané suché pečate, čo sú odtlačky kovového typária
do papiera. Ďalšia pečať zo 17. storočia (uložená
v budapeštianskom Národnom múzeu) je už odtlačkom typária do vosku, tak ako všetky ostatné
pečate deponované v štátnom archíve v Levoči.
Na suchej pečati zo 16. storočia možno vo vnútornom, kruhovom a vodorovne rýhovanom strede
pečatného poľa rozpoznať postavu panovníka (kráľa)
s atribútmi vladárskej moci - otvorenou korunou,
šikmým, ľaliovitým žezlom v pravej a zemským
jablkom v ľavej ruke - stojaceho na oblej pažiti, po
ktorého ľavej strane je kosmo postavený novogotický
štítok so skríženými baníckymi kladivkami. V nedostatočne zreteľnom kruhopise písaným gotickou
minuskulou až na úvodné humanistické stranovo
prevrátené písmeno „S“ (prevrátené), možno čítať
„S. de. + fulkmer +“ (pečať z Folkmara). (Obr. č. 1.)
Druhá zo suchých pečatí vyhotovená pečatidlom
pochádzajúcim z konca 16. alebo začiatku 17. sto-
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Obr. č. 1.

Obr. č. 2.


Obr. č. 4.

Obr. č. 5.

ročia je veľmi podobná predchádzajúcej a zobrazuje
v strede kruhového pečatného poľa, ohraničeného
perlovcom, postavu vladára s královskými insigniemi so skríženými banickými kladivkami v ľavo od
figúri a tromi ružičkami v pravo v postavení hore
dve, dolu jedna. V neúplne odtlačenom majulskulnom kruhopise je čitateľné iba slovo „KÖNIG“, čo
naznačuje, že text je nemecký. (Obr. č. 2.)

Vosková pečať zo 17. storočia nie je dostatočne
zreteľná. V strede pečatného poľa je zobrazená
bližšie neidentifikovateľná postava s proporciami
človeka, na ktorej sa dajú rozlíšiť iba hlava, ruky
a nohy, po ľavom boku ktorej sú položené skrížené
banícke kladivko a želiezko. Figúra na pečati by mohla
predstavovať rytiera, alebo postavu z okruhu svätých,
respektíve bytostí, medzí ktoré patria aj anjeli.
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Obr. č. 6
 
Obr. č. 7

Podľa mienky niektorých interprétov by mohlo ísť
o archanjela Michaela, patróna veľkofolkmarskeho
kostola. Táto predstava však odporuje však ustálenej
ikonografii, ktorá archanjela Michaela zobrazuje buď
ako rytiera zdolávajúceho draka, alebo anjela, ktorý
váži ľudské duše. Vždy však chybí krídla, ktoré figúra
na pečati postráda. Preto postavu z pečati nemožno
pokladať za symbol obce odvodenú od patrocínia
veľkofolkmarskeho kostola. (Obr. č. 3.)
V poslednej štvrtine 18. storočia (1777) si obec
dala vyhotoviť väčšie typárium, v ktorého pečatnom
poli je opäť postava panovníka, ale v královskom
ornáte s tradičnými atribútmi královskej moci,
tento raz s korunou preklenutou korunnými oblúkmi a prevýšenom latinskom krížom, v pravej ruke
s žezlom a v ľavej ruke zemským jablkom, so skríženými baníckmi kladivkami vľavo, ale bez ružičiek
vpravo. V latinskom majulskulnom kolopise, umiestenom vnútri okrajového vavrínového venca sa nachádza text „SIGIL(L)VM.OP(P)IDI.WOLKMARIENSE.ANNO.1777.“ (Obr. č. 4.)
Toto pečatidlo bolo používané súbežne s ďalším
veľkým typáriom ovalného tvaru a podobné obsahu,
ale postava vladára v ornáte je po stranách sprevádzaná inciálami „S“ v pravo a „AIM“ vľavo pri
okraji typária je v kolopise text „SIGIL(L)UM
*OPPIDI*FOLKMAR*“. (Obr. č. 5.)
Iniciáli „S“ a „IM“ v typáriu pečatidla po stranách
figúri panovníka zrejme nadvädzujú na miestnu
veľkofolkmarsku tradíciu dosial živého kultu svätého
Imricha, uhorského královiča, syna svätého Štefana,
ktorý ani nie tridsaťročný zomrel roku 1031 pred svojou korunováciou za spoluvladára po nešťastnom zra24

není, ktoré si privodil na poľovačke. Môžeme teda
oprávnene predpokladať, že postava panovníka v typáriu pečate predstavuje práve tohto svätca.
Slovo oppidum (mestečko) na oboch pečatidlách
naznačuje úspešný ekonomický rozvoj Folkmara
v druhej polovici 18. storočia, ktorý nepochybne súvisel s rozkvetom baníctva a hámorníctva v oblasti
Slovenského rudohoria v tomto období.
V roku 1835 si obec dala vyhotoviť nové malé
pečatidlo, v ktorého pečaťnom poli vo vnútornom
perlovci sa nachádza tradičná figúra s kráľovskými
insigniemi, so kríženými baníckymi kladivkami vľavo, sprevádzaná po stranách po jednej osemcípej
hviezdičke. V okrajovom medzikruží je umiestnení
opis „+FOLKMAR ANNO(I)1835“. (Obr. č. 6.)
Predchádzajúce pečatidlo obec používala iba
krátko, do r. 1855. Nahradilo ho pečatidlo, v ktorého pečaťnom poli bola použitá figúra z typária pečatidla z roku 1777. Typárium je však menšie a v okrajovom linkovom mezikruží sa nachádza kolopis: „SIGIL(L)VM.OP(P)IDI.WOLKMARIENSE.
A(NNO).1855.“ (Obr. č. 7.)
Bohaté sfragistické pamiatky obce v podobe zachovaných pečatí umožnili oprieť sa pri tvorbe výtvarného návrhu obecného erbu o tieto z hľadiska
heraldickej tvorby jedinečné a nepochybné podklady. Na dvoch najstarších a štyroch ďaľších pečatiach
sa sústavne opakujúci motív stojaceho vladára s kráľovskými insigniemi a so skríženými baníckymi kladivkami po jeho ľavej strane, symbolizujúcimi niekdajšie hlavné zamestnanie veľkofolkmarčanov - baníctvo, jednoznačne určil kompozíciu erbu Veľkého
Folkmara.
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Symboly obce, erb a vlajka, sú zapísane v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-168/2001. Erb v tejto podobe:
„V červenom štíte v zlatej oblej pažiti stojaci
striebrovlasý, zlatokorunovaný kráľ v striebornom
brnení, pravicou držiaci pred sebou šikmé ľaliovité
žezlo, ľavicou zlaté zemské jablko, sprevádzaný vľavo
zlatým štítkom s čiernymi skríženými baníckymi kladivkami bicím a odvráteným rozpájacím“.
Vlajka obce je farebne odvodená od farieb erbu
a pozostáva so štyroch pozdĺžných pruhov, bieleho

invertári pečatidá nemajú. Nemá ho ani Veľký
Folkmar. Nahradili ho obyčajné pečiatky. Sú tri. Dve
z nich pre bežné overovanie úradných listín sú
kruhového tvaru, jedna s erbom obce, druhá so štátnym znakom, obe s názvom sídla v kruhopise:
„*OBEC*VELKY FOLKMAR“. Tretiu pečiatku opäť
s veľkofolkmarskym erbom a vodorovným trojriadkovým nadpisom „OBEC/VEĽKÝ/FOLKMAR“ používa iba starosta.
Súčasné heraldické symboly Veľkého Folkmara
boli vytvorené na základe dochovaných historických

(dve šestiny šírky vlajky), čierneho (jedna šestina
š.v.), červeného (jedna šestina š.v.) a žltého (dve
šestiny š.v.). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu .
Ďaľším predmetom vzťahujúcim sa k symbolom
obce by malo byť pečatidlo, ale nie je. V dnešnej
modernej dobe sa na overovanie úradných listín
nepoužívajú pečate, preto mestá a obce vo svojom

artefaktov obce pečatí. Ukrývajú v sebe dávno minulé deje, často veľmi dramatické. Erb a vlajka sú
teda odkazom predkov, pojidlom medzi nimi a súčasnými obyvateľmi, vyjadreným ich identity a spolupatričnosti. Sú jedinečné, nezameniteľné so symbolmi
iných obcí a preto môžu plniť dôležitú funkciu
súdržnosti občanov k svojej rodnej obci. Zasluhujú
si preto najvyššiu úctu a vážnosť všetkých príslušníkov komunity.
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Veľký Folkmar z pohľadu archeológie
MARIÁN SOJÁK

SAMUEL ROTH
(1851 – 1889)
Nestor slovenskej
speleoarcheológie.
Archív M. Sojáka

JURAJ BÁRTA
(1923 – 2005)
Poukázal na
dôležité postavenie
miestnych jaskýň
na konci
2. svetovej vojny.
Archív M. Sojáka

Nánosmi hliny a kameňov zaviata a dávno zabudnutá minulosť ľudí oddávna očarúva. Zakopané
poklady či zvyšky zaniknutých budov ležiace pod
našimi nohami inšpirujú vedcov i záujemcov o zašlú
minulosť, aby začali stratený svet odhaľovať. Táto
činnosť je základom vedeckej disciplíny nazvanej
archeológia, ktorá na základe interpretácie nájdených hnuteľných a nehnuteľných pamiatok hmotnej
kultúry (napr. zlomkov nádob, šperkov, zbraní, príbytkov, hrobov nebožtíkov, resp. cirkevných i svetských murovaných stavieb a pod.) rekonštruuje mozaiku „anonymných dejín“.
V archeológii prináša takmer každý deň nové objavy, preto archeológovia neprestajne „prepisujú históriu“. Udialo sa tak aj v prípade sledovanej obce?
Poukáže na to predložená kapitola, rekonštruujúca na
základe najnovšieho stavu základného archeologického
výskumu „nepísanú históriu“ Veľkého Folkmara a jeho
najbližšieho okolia. Výsledky práce archeológov upozorňujú na podstatne starší záujem o zasídlenie tohto územia, ako sa začali písať stredoveké dejiny obce.
História výskumu v dátach
Stav bádania katastrálneho územia obce Veľký
Folkmar z pohľadu archeológie nie je zďaleka lichotivý. Príčin je, podobne ako v prípade iných území,
viacero. V prvom rade pojednávaný mikroregión leží
v rázovitej a vo veľkej miere zalesnenej severovýchodnej časti Slovenského rudohoria, kde sú podmienky pre realizáciu archeologického výskumu
výrazne obmedzené. Absentujú zorané polia, na ktorých sa často nájdu rozmanité artefakty, teda výrobky
ľudskej činnosti. Tie upozornia archeológa na prítomnosť niekdajšieho sídla, hrobu, resp. iného pravekého či včasnohistorického archeologického náleziska. Absencia osídlenia môže súvisieť tiež s nedostatkom bádateľov v skúmanom regióne, neuspokojivým stavom výskumu, menším počtom investičných aktivít, pri ktorých sa veľakrát narazí na

archeologickú lokalitu alebo aspoň zachráni ojedinelý nález.
Nedá sa presne uviesť najstarší záujem o archeologické dejiny obce. Nemožno vylúčiť, že tu mohol na
sklonku 19. storočia pôsobiť známy vlastivedný pracovník – teológ, historik a archeológ Alexander
Münnich (1842 – 1918).1 V jednom zo svojich príspevkov uviedol pozostatky múrov bohatej šľachty,
medzi inými „Grófsky hrad“ povyše neďalekej
Kluknavy a „Zámok“ v Mníšku nad Hnilcom.2 Nič
bližšie sa nevie ani o skôr získaných pravekých
nálezoch zo susednej Gelnice (hlinená cievka a dva
kamenné kliny, prípadne sekery), pôvodne uložené
v bývalom Tatranskom múzeu vo Veľkej (zbierky sú
dnes súčasťou Podtatranského múzea v Poprade).3
Z blízkeho okolia možno spomenúť najmä aktivity
nestora speleoarcheológie na Slovensku Dr. Samuela Rotha (1851 – 1889) vo viacerých jaskyniach,
r. 1878 v Poráči – Šarkanovej diere a Chyži, r. 1879
a 1880 v Ružíne – Veľkej ružínskej (Rothovej) a Antonovej jaskyni, a to s pozitívnymi výsledkami.4 Ďalšie terénne aktivity sa spájajú až s menom archeológa Juraja Bártu (1923 – 2005), ktorý sa popri svojej
odbornej profilácii zameranej na staršiu dobu kamennú zaoberal aj speleoarcheológiou. Okrem jaskýň pri Poráči (Šarkanova diera, Chyža) a Slovinkách (Homološova diera) sledoval v rokoch 1951,
1955, 1970, 1979 a 1980 jaskynné sídliská pri Ružíne (Veľká, Malá ružínska, Antonova, Medvedia,
„Južná jaskyňa“ a Šivecká galéria) a Kojšove (Tunel, Partizánska, Tonisova jaskyňa I a II). V posledných dvoch rokoch a následne roku 1984 sa jeho
pozornosť upriamila aj na jaskyne v chotári Veľkého
Folkmara. Hoľa I (tiež jaskyňa Na Folkmarskej holi,
Hoľa veľká), Partizánska, Úkrytová, Gotická jaskyňa a Jaskyňa na skale boli predmetom získavania
dôkazov o jej využití na konci 2. svetovej vojny. Veľkú jaskyňu pokladal J. Bárta za archeologicky málo
nádejnú, avšak v Klenbovej jaskyni doložil viacnásobné osídlenie v praveku a stredoveku.5 V r. 1952

POLLA, B.: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin 1996, s. 253 – 255.
MÜNNICH, A.: Vor Tausend Jahren. Zipser Bote, č. 24, 1892.
3
EISNER, J.: Slovensko v pravěku. Bratislava 1933, 36, 44.
4
ROTH, S.: Einige Höhlen Ober-Ungarns, I. Die Ó-Ruzsiner Höhlen. Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines 8, 1881, s.
402 – 415; ten istý: Az Ó-ruzsini barlangok. Természettudományi Közlöny 13, 1881, s. 49 – 65; ten istý: Einige Höhlen OberUngarns, IV. Die Porácser Höhle. Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines 8, 1881, s. 421 – 427; PRIKRYL, Ľ. V.: Dejiny
speleológie na Slovensku. Bratislava 1985, s. 100, 101 – tu ďalšia literatúra.
5
BÁRTA, J.: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras 4, 1961 – 1962. Martin 1963,
s. 87 – 97; ten istý: Druhé desaťročie intenzívnej speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1962 – 1971).
Slovenský kras 11, 1973, s. 85 – 98; ten istý: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre
(1972 – 1982). Slovenský kras 22, 1984, s. 245 – 265. Pozri tiež nasledujúcu publikáciu s ďalšími odkazmi na literatúru: BELLA,
P. – HLAVÁČOVÁ, I. – HOLÚBEK, P (zost.): Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Liptovský Mikuláš 2007.
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vo Veľkej ružínskej jaskyni uskutočnili menší výkop
aj Ladislav Hájek spolu s Františkom Proškom.
V roku 1976 upozornil Stanislav Česnek nestora
slovenskej archeológie V. Budinského-Kričku na nález osihoteného črepu v bližšie neznámej jaskyni „vo
svahu Pod lúkami“.6
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zmieneného chotára8, následne v roku 2011 katastra Hrišoviec, pričom v posledne spomenutom roku
sa pozornosť upriamila aj na jaskynné lokality, eventuálne na vyhľadávanie potencionálnych speleologických nálezísk, situovaných na území Ružína (Antonova, Malá a Veľká ružínska jaskyňa) i Veľkého
Folkmaru (Klenbová jaskyňa, Márnica, Partizánska, Úkrytová, Veľká jaskyňa a Líščia diera.
Aktuálne (2012) sa sledoval chotár neďalekej Kluknavy.
REKONŠTRUKCIA OSÍDLENIA
V dobách kamenných

Nálezová správa AÚ SAV Nitra č. 7787/76 s podpisom
V. Budinského-Kričku o náleze črepu z jaskyne „vo svahu
Pod lúkami“. Archív AÚ SAV

Archeológiou okolitých katastrov (Gelnica, Jaklovce, Kaľava, Mníšek nad Hornádom, Vojkovce), sa
v 80 – 90-tych rokoch 20. storočia zaoberal tiež František Javorský (1934 – 2000). Veľký Folkmar však
medzi skúmané katastre nezaradil. Obec naproti
tomu doslova preslávil náhodný nález pokladu zlatých mincí (65 ks dukátov) z 15. – 16. storočia, na
ktorý narazili robotníci v roku 1992 pri rekonštrukcii starého domu.7 Z pohľadu archeológie zintenzívnil výskum v širšom okolí sledovaného katastrálneho územia Marián Soják s kolektívom spolupracovníkov. V roku 2008 realizoval výskum v areáli novovekého kaštieľa v Kluknave. O rok neskôr sa vďaka
pripravovanému monografickému spracovaniu dejín
obce Richnava uskutočnil systematický výskum

Dolný Spiš nie je na lokality datované do staršej
a strednej doby kamennej (paleolitu a mezolitu; asi
2 000 000 – 8 000, 8 000 – 5 000 r. pred Kr.) bohaté. Išlo o obdobia s neproduktívnym spôsobom hospodárenia, keď podtatranskú oblasť osídlili lovci,
zberači a nakoniec rybári s väčším sklonom k usadlosti a primknutiu sa k svojmu lovnému revíru.
Spomínanú absenciu výraznejšieho osídlenia bude
mať za následok akiste nedostatočný stav bádania
v tejto oblasti. Svedectvom prítomnosti paleolitických loveckých skupín obyvateľov sú najmä nálezy
kamenných pracovných nástrojov, tzv. štiepanej kamennej industrie. Zhotovovali sa z vhodných surovín, síce tvrdých ale krehkých, ľahšie štiepateľných.
Majú miestny či neďaleký pôvod (limnosilicit, obsidián, rádiolarit), resp. boli importované z väčšej vzdialenosti (napr. pazúriky/silicity z Poľska). Ojedinelé
pochádzajú z areálu novovekého kaštieľa v Kluknave, viac sa ich našlo v priestore stredovekého
Richnavského hradu.9 Hoci ich nemožno prisúdiť už
neandertálcom, ako na niektorých vzdialenejších
spišských náleziskách (Beharovce, Bušovce, Gánovce, Hôrka-Ondrej, Hranovnica, Kežmarok, Žehra), patria však nositeľom niektorej z vyčlenených
mlado- až neskoropaleolitických kultúr, lepšie poznaných z iných odľahlejších lokalít Spiša či mimo
neho. O trvalejšom (?) paleolitickom osídlení tejto
časti Spiša napokon vypovedá už nález z r. 1879
a 1880 z Veľkej ružínskej jaskyne, v ktorej S. Roth
odkryl (aj keď bez sprievodných kamenných nástrojov) v spodnej pleistocénnej10 vrstve žltého sfarbenia
zvyšok paleolitického ohniska s kamenným podložím, uhlíkmi a fosílnymi, čiastočne opálenými kosťami dávno vyhynutých zvierat, okrem iných jaskynného medveďa.11

Nálezová správa AÚ SAV Nitra č. 7787/76. Tu je objavený črep aj vyobrazený.
KOLNÍKOVÁ, E. – HUNKA, J.: Nálezy mincí na Slovensku, 4. Nitra 1994, s. 150 – č. 382.
8
SOJÁK, M. – CHALUPECKÝ, I. – ŽIFČÁK, F. – CENKÝ, P.: Dejiny Richnavy. Richnava 2010.
9
SOJÁK, M.: Richnava v archeologických svedectvách. In: SOJÁK, M. – CHALUPECKÝ, I. – ŽIFČÁK, F. – CENKÝ, P.: Dejiny
Richnavy. Richnava 2010, s. 35 – 55 (39, 40, obr. 7, 8).
10
Pleistocén = geologicky útvar starších štvrtohôr.
11
BÁRTA, J.: Osídlenie slovenských jaskýň v staršej dobe kamennej. Nové obzory 11, 1969, s. 201 – 224 (202, 203); ten istý: Sto
rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras 13, 1975, s. 3 – 36 (10, 11).

6

7
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Portál Klenbovej
jaskyne zvonka.
Foto: M. Soják

Portál Klenbovej
jaskyne zvnútra.
Foto: M. Soják
 

Pohľad na vchodový
portál jaskyne
Márnica.
Foto: M. Soják


Portál jaskyne
Márnica zvnútra.
Foto: M. Soják
 

Trojuholníkový
portál archeologicky
perspektívnej
Partizánskej
jaskyne.
Foto: M. Soják


Portál Partizánskej
jaskyne zvnútra.
Foto: M. Soják
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Kamenný múrik
za vchodom
Úkrytovej jaskyne.
Foto: M. Soják


Nenápadný
vchodový portál
Úkrytovej jaskyne.
Foto: M. Soják
 

Vnútorná komora
Veľkej jaskyne.
Foto: F. Miháľ


Portál
Veľkej jaskyne.
Foto: M. Soják
 

Časť drobnotvarých foriem nástrojov môže patriť
už do poslednej fázy paleolitu – strednej doby kamennej, v ktorej pokračoval život pravekých lovcov
v zmenených prírodných podmienkach poľadovej
doby (holocénu). V neďalekej Medvedej jaskyni pri
Ružíne sa v r. 1980 našli kostené hroty s vkladanými pazúrikovými mikročepieľkami v kostre hnedého
medveďa. Uvedený nález svedčí o tom, že mezolitické spoločenstvá nesídlili len na otvorených sídliskách pri vodných tokoch, ale odvážili sa loviť medveďov i v jaskyniach.12
Podobne ako v predošlom období, aj v nasledujúcej mladšej a neskorej dobe kamennej (neolite
a eneolite; 5000 – 2300 r. pred Kr.) nepohrdli obyvatelia pri voľbe sídlisk otvorenými a jaskynnými polohami. Neolitickí poľnohospodári, chovatelia domácich zvierat (s prevahou hovädzieho dobytka),
výrobcovia hlineného riadu, kamennej štiepanej
i brúsenej industrie (sekery, kliny, dláta, sekeromlaty) a stavitelia masívnych stĺpových domov v osadách dedinského charakteru patrili na Spiši k nositeľom kultúry s mladšou lineárnou keramikou,
ďalej želiezovskej a bukovohorskej kultúry. Osobit-

12

ne nositelia posledne spomenutej kultúry so skvostne jemnými ryhami zdobenou keramikou, ktorej
pôvod je na juhovýchodnom a južnom Slovensku
a priľahlom severnom Maďarsku, s obľubou vyhľadávali jaskynné priestory. Dokladajú to prevažne
lokality na území Slovenského krasu, medzi ktorými je „perlou slovenského praveku“ jaskyňa Domica (Kečovo). Ľud bukovohorskej kultúry zaujal
i hory s tamojšími jaskyňami geomorfologického
celku Čierna hora (Bujanovské vrchy) a Volovské
vrchy (Hnilecké vrchy – Galmus, Kojšovská hoľa).
Zvlášť vychytené boli jaskyne nad súčasnou Vodnou
nádržou Ružín, z nich medzi najznámejšie patrí Veľká (Rothova) ružínska jaskyňa, a to už od vykopávok S. Rotha na konci 19. storočia, neskôr J. Bártu.
Zlomok neolitického kosteného šidla z tejto jaskyne
pochádza z prieskumu M. Sojáka v r. 2011, ako aj
nezdobený rovnako datovaný črep z tenkostennej
nádoby spred vchodu nižšie ležiacej Malej ružínskej
jaskyne. Z výskumu J. Bártu pochádzajú pamiatky
bukovohorskej kultúry tiež z ružínskej Antonovej
jaskyne. V extraviláne Veľkého Folkmara bola jej
nositeľmi osídlená predovšetkým Klenbová jaskyňa.

BÁRTA, J.: Mezolitickí lovci v Medvedej jaskyni pri Ružíne. Slovenská archeológia, roč. 38, č. 1. Nitra 1990, s. 5 – 30.
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Plán Klenbovej
jaskyne
so zakreslením
starej sondy
a sondy I/11
(dokumentácia
F. Miháľ
v roku 2011).


Klenbová jaskyňa.
Profil sondy I/11 so
stratigrafiou vrstiev
(podľa M. Sojáka
digitalizoval
P. Fecko).
 

Popri nepublikovaných starších nálezoch J. Bártu
ide najmä o novšie objavy zo záchranného výskumu
M. Sojáka v r. 2011 (v spolupráci s V. Habajom,
F. Miháľom, O. Kolačkovským). Prvotná obhliadka
jaskyne ukázala, že vzhľadom k turisticky príťažlivej oblasti a dobrým podmienkam (priestrannosť –
bivakovanie, suchá jaskyňa, situovanie nad vodnou
nádržou – možnosti stanovania, rybolov, vodné športy) je často navštevovaná a tým aj poškodzovaná
(amatérske výkopy v interiéri jaskyne, terénne
úpravy, zakladanie ohnísk, nápisy na stenách). Výskum sa sprvu sústredil na zameranie a zakreslenie
jaskyne, zber nálezov z povrchu jej dna a v mieste
Pohľad do vnútra
Klenbovej jaskyne
a poloha
sondy I/11.
Foto: F. Miháľ

obnaženého profilu s výskytom črepov na vytýčenie
a preskúmanie malej sondy I/11 (1 x 1,4 m), prehĺbenej maximálne do hĺbky 60 cm od úrovne povrchu jaskynného dna. Výskum sondy ukázal, že
pod nevýraznou novovekou vrstvou spočíva hnedočierna kultúrna vrstva (v hĺbke 10 – 25 cm) ojedinele premiešaná uhlíkmi, s výskytom zvieracích kostí
a pravekej keramiky (neolit, eneolit, doba bronzová), vrátane jedného keramického zlomku s výzdobným štýlom bukovohorskej kultúry. Od hĺbky 25 cm
až po prehĺbenú hĺbku 60 cm spočívala žltá hlina
premiešaná kameňmi, pričom v hĺbke 50 cm sa pri
západnej stene našiel fragment dlhej zvieracej kosti,
azda pleistocénneho veku. Časť ďalších zvieracích
kostí je patinovaná a indikuje pleistocénny vek, na
čo poukazuje aj charakter sterilnej žltej kamenistej
vrstvy bez výskytu sprievodných artefaktov. Vyššie
uvedený neolitický črep je z tela baňatej tenkostennej nádoby, zdobený zväzkom tenko rytých poloblúkovitých línií vyplnených farebnou hlinkou (v tomto
prípade žltou inkrustáciou) tak, ako to býva na keramických nádobách bukovohorskej kultúry. Rozmanitá rytá výzdoba (v tvare lomených oblúkov,
kľukatiek, špirál, šachovnice atď.) na keramike bukovohorskej kultúry neraz vytvára negatívny ornament, bežná je inkrustácia viacerými farbami (dominuje biela, okrem žltej tiež červená), pričom jedna
z misiek vo Veľkej ružínskej jaskyni má rozvinutý
rytý ornament štylizovanej ľudskej postavy.13 Z výskumu r. 1952 (L. Hájek, F. Prošek) odtiaľto pochádza početnejšia keramika bukovohorskej kultúry,
ba dokonca zlomok hlinenej nôžky z antropomorfnej
nádoby, dokladajúcej prejavy náboženského kultu.
Nevylučuje sa, že išlo o nádobu, v ktorej sa podávala obradná tekutina k pocte božstva plodnosti.14
Nálezy z Veľkej ružínskej, ale aj Klenbovej jaskyne

BÁRTA, J.: Speleoarcheológia. In: JAKÁL, J. a kol.: Praktická speleológia. Martin 1982, s. 191 – 221 (210, obr. 8).
BÁRTA, J.: K prejavom antropomorfizmu bukovohorskej kultúry na Slovensku. Sborník Československé společnosti archeologické
při ČSAV, 111. Brno 1963, s. 117 – 121 (obr. 3 a 5).
13

14
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Črep bukovohorskej
kultúry zo sondy
I/11 v Klenbovej
jaskyni (1)
a rovnako
datovaná miska
s rozkresleným
ornamentom
z Veľkej ružínskej
jaskyne (2a, b).
Foto: M. Soják (1)
a archív AÚ SAV
(2a, b)

sú jednoznačným svedectvom intenzívneho záujmu
neolitického človeka o túto oblasť, preto s bukovohorským osídlením možno do budúcna počítať aj
v iných tunajších jaskyniach, v ktorých systematickejší výskum doteraz chýba.
Strohé informácie máme aj o osídlení územia
v záverečnej etape mladšej doby kamennej – v eneolite. Spiš vtedy husto obsadil najmä ľud badenskej
kultúry, ktorého osady v podtatranskej oblasti poznáme vďaka skúmaným výšinným sídliskám.15
Okrem rozvinutého poľnohospodárstva a pastierstva
so špecifickou formou transhumancie16, bolo prejavom doby aj spracovávanie farebných kovov (zlata
a najmä medi). Možno aj kvôli pastierstvu a prospektorstvu rúd obyvatelia postúpili do horských,
i dosiaľ neosídlených, oblastí Slovenska. Preto je trocha prekvapením, že eneolitické populácie neosídlili hustejšie dnešný kataster študovaného chotára.
Nemožno tiež vylúčiť, že tento stav odráža medzerovitosť vo výskume. Ojedinelé sú nálezy kamenných
nástrojov (sekeromlat z Vojkoviec, dva kliny či sekery z Gelnice), drobných hlinených výrobkov (cievkovitý predmet z Gelnice) pričom objavená keramika
pravdepodobne badenskej kultúry je málo výrazná
(Slovinky – Homološova diera). Počas výskumu vyššie spomenutej Klenbovej jaskyne roku 2011 sa
v tenkej kultúrnej vrstve (v sonde I/11 a južne od
sondy v porušenom výkope) našli črepy z eneolitu až
doby bronzovej, príp. len rámcovo zaradené do obdobia praveku. Medzi nimi sa vyníma jeden okrajový

zlomok z misovitej nádoby so šikmo nadol vedúcimi
kanelúrami (plytkými rytými žliabkami), teda s výzdobou špecifickou pre badenskú kultúru. Ide o jedny z mála konkrétnych dokladov eneolitického osídlenia analyzovaného katastra, v ktorom dosiaľ niet
ani výraznejších pamiatok z nasledujúcej etapy pravekého vývoja – z doby bronzovej.
V období všeobecného rozmachu kovov
Tak ako v závere doby kamennej, tak aj v dobe
používania legovanej medi cínom – teda bronzu,
ktorý dal pomenovanie novej pravekej etape ľudstva
– dobe bronzovej (2300 – 750 r. pred Kr.), bola táto
oblasť začlenená do sídliskového priestoru pravekých ľudí. Spomedzi viacerých vývojových etáp pojednávaného obdobia, v ktorých sa rozšírilo niekoľko archeologických kultúr v rámci staršej, strednej,
mladšej a neskorej doby bronzovej, nám doterajší
stav výskumu nedovoľuje prisúdiť tu zachránený
nálezový materiál konkrétnej kultúre. Keramické
zlomky nádob sú zväčša atypické, a datujú sa prevažne rámcovo do doby bronzovej. Takto sa klasifikujú črepy z Klenbovej jaskyne, z ktorých časť zo
svojho výskumu zaradil J. Bárta do jej neskorého
časového úseku a kultúrne prisúdil kyjatickej, resp.
gávskej kultúre. K druhej zo spomenutých kultúr sa
priklonil tiež V. Budinský-Krička.17 Overiť by bolo
žiaduce aj nálezy z kojšovskej jaskyne Tunel (Turnisková brána) z výskumu J. Bártu v roku 1979,

15
SOJÁK, M.: Sídliská ľudu badenskej kultúry na Spiši. In: METLIČKA, M. (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2000.
Plzeň 2001, s. 161 – 190.
16
Transhumancia = forma extenzívneho chovu oviec, pri ktorej po celý rok pastieri putujú so stádami zvierat, vyhľadávajúc vhodné
pasienky. V lete sa ovce pásli na horských stráňach, v zimných mesiacoch sa sťahovali do klimaticky príhodnejších nížinných oblastí.
17
SOJÁK, M.: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. Nitra 2007, s. 124.
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Klenbová jaskyňa.
Črepy z neolitu až
doby bronzovej.
1 – zber; 2, 3, 8, 9
– sonda I/11; 4-7,
10-12 – porušený
profil asi 3 m
severne od okraja
sondy I/11.
Foto: M. Soják

rámcovo pričlenené do praveku.18 Iné z miestnych
jaskýň neboli dosiaľ skúmané a vzhľadom k svojim
rozmerom, vhodnej pozícii ich vchodov (k slnečnému juhu) a blízkym osídleným jaskyniam sú archeologicky sľubné. Nálezy nevýrazných črepov z neďalekého Mníšku nad Hnilcom, zozbierané nad sútokom Suchého potoka a rieky Hnilec (v polohe Nad
suchým potokom) a datované do doby bronzovej dokladajú záujem zakladať tu osady aj v otvorenom
teréne.19 Keďže sporadické doklady osídlenia z doby
bronzovej registrujeme aj v iných a nie tak vzdialených horských častiach – v Hnileckých vrchoch (keramika zo Sloviniek – Homološovej diery, poklad
bronzových výrobkov pilinskej kultúry zo Švedlára),
možno tu rátať s intenzívnejším zásahom pravekých
obyvateľov z pojednávaného časového horizontu.
Zo staršej doby železnej – halštatskej (750 – 450 r.
pred Kr.) a mladšej doby železnej – laténskej
(450 r. pred Kr. až prelom letopočtov) niet v prezentovanej oblasti zatiaľ žiadnych hodnoverných nálezov. Zdá sa, že tu i tam objavená železná troska
(Gelnica, Jaklovce, Helcmanovce, Krompachy, Margecany, Richnava) nesúvisí s ťažbou a spracovávaním železnej rudy v tomto, ale v podstatne mladšom
období (vrcholný stredovek a novovek). Zvlášť nositelia púchovskej kultúry (keltsky hovoriaci Kotíni?)
v mladšej dobe železnej a staršej dobe rímskej
(2. storočie pred Kr. až 2. storočie po Kr.) sa vyznačovali intenzívnym využívaním miestnych zdrojov
železnej rudy, ktorá sa exploatovala v útrobách hôr
Spišsko-gemerského rudohoria a tiež na okrajoch
rašelinísk (bahenná ruda). Doteraz sa tu neidentifikovali žiadne mocenské opevnené centrá na výšinách typu Žehra – hradný kopec Spišského hradu,
Jánovce-Machalovce – Hradisko, Hrabušice – Zelená
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hora, alebo priľahlé nížinné neopevnené osady
s dokladmi špecializovaných remesiel (okrem iného
výroba keltských mincí) a obchodu so vzdialenejšími
a vyspelejšími kultúrnymi prostrediami. V závere
2. storočia po Kr. skončil vývoj púchovskej kultúry
a kultúrny vývoj na Spiši v priebehu mladšej doby
rímskej (3. – 4. storočie po Kr.) je pre súčasných
archeológov takmer nepoznaný (málo vieme o zásahu przeworskej kultúry). Tento nelichotivý stav pretrval až do poslednej tretiny 4. storočia, keď sever
Slovenska postupne obsadzovali vo víre veľkého
sťahovania národov až do prvej tretiny 5. storočia
germánske kmene, nositelia severokarpatskej skupiny (Vandali spoza hrebeňa Karpát?). Podobne ako
v predošlom období sa popri poľnohospodárstve
a rozvinutých remeslách zapodievali intenzívnou
ťažbou a spracovávaním železnej rudy, čo dokladajú
železiarske strediská rozložené pozdĺž povodia riek
Poprad a Hornád. Najbližšie od skúmanej oblasti sa
husté osídlenie koncentruje až v chotári Spišských
Vlách. Pamiatky tejto kultúrnej skupiny v chotári
Veľkého Folkmaru a v priľahlých obciach podnes
neregistrujeme.
Od Slovanov po vznik stredovekej obce
Donedávna sme najstaršiu prítomnosť našich
priamych slovanských predkov na Spiši kládli až do
8. storočia (nálezy zo Spišskej Novej Vsi – polohy Pod
Kudlovcom sú problematické). Až výskumy v inej
časti dolného Spiša, realizované v r. 2009 – 2011
počas veľkých investičných akcií (výstavba diaľnic),
poopravili naše doterajšie vedomosti o prítomnosti
starých Slovanov pod Tatrami a doložili fyzickú prítomnosť ľudu pražskej kultúry niekedy na rozhraní

BÁRTA, J.: Tretie desaťročie.... 1984, s. 262; SOJÁK, M.: Osídlenie spišských jaskýň... 2007, s. 123.
JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV. Archeologické výskumy a nálezy
na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981, s. 108 – 126 (110).

18
19

32

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

6. – 7. storočia (Iliašovce, Spišský Štvrtok).20 Pravda,
niet doposiaľ žiadnych dokladov jestvovania takto
starých včasnoslovanských osád v analyzovanom regióne, ba chýbajú aj mladšie pamiatky Slovanov
z 8. – 10. storočia, avšak niet pochýb, že viaceré
osady v okolí študovanej obce majú slovanský pôvod.
Už Branislav Varsik poukázal na to, že nielen archeologické nálezy, ale i viaceré miestne a chotárne
názvy dokladajú, že povodie Hornádu na Spiši bolo
Slovanmi vo veľkomoravskom období osídlené.21
Najmä názvy riek a potokov dôsledne preberali
Nemci a Maďari, ktorí počas 12. storočia prichádzali na Spiš. Príkladom je tiež názov rieky Hnilec,
pôvodne Gnilec (t. j. rieka pred ústím do Hornádu
tečúca pomaly a zahnívajúca), ktorej nemecké pomenovanie Göllnitz (v maďarčine Gölnic) je prevzaté
zo slovanského názvu, a to ešte pred zmenou spoluhlásky g na h, teda pred rokom 1200. Rovnako Ruth
Mayerová uviedla, že miestne názvy (banícke apelatíva)22 v údolí rieky Hnilec svedčia o tom, že prinajmenšom od 10. storočia Slovania ťažili v tejto oblasti rudu „primitívnym spôsobom“.23 Už tieto poznatky
naznačujú skoršiu prítomnosť Slovanov v povodí uvedenej rieky, ako sa o obci Veľký Folkmar zachovala
najstaršia písomná správa. Zdá sa, že tu budeme
musieť so slovanským osídlením do budúcna rátať.
Vzhľadom k výskytu mnohých jaskýň v dotknutom a blízkom katastrálnom území v nich možno
očakávať aj vystupovanie pamiatok z obdobia 13. storočia, z ktorých časť bude asi súvisieť s pohnutými
udalosťami mongolsko-tatárskych vpádov (1241).
V lesoch dômyselne schované jaskyne vtedy poskytli okolitému obyvateľstvu vyhovujúci dočasný úkryt
pred dobyvateľmi. Takto sa interpretujú hojné stredoveké nálezy v tunajších jaskyniach, napríklad tiež
v ružínskej Antonovej jaskyni či v iných v regióne
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Spiša.24 Napokon o útočiskovom charaktere mnohých jaskýň najlepšie vypovedajú unikátne svedectvá z Moldavskej jaskyne (Moldava nad Bodvou),
v ktorej dodnes tradovaná legenda o úkryte obyvateľov pred mongolsko-tatárskymi vojskami (resp.
výzvednými skupinami) nachádza odraz v potvrdenej nálezovej situácii (hroby nebožtíkov v jaskyni
spolu s ukrytým osobným majetkom).25 Navyše touto
oblasťou oddávna prechádzala stará vojenská cesta,
vedúca od Jasova k Hnilcu, Hornádu a ďalej až na
Liptov, písomne spomínaná v rokoch 1277 a 1284.26
Obidve listiny popri existencii starej cesty naznačujú aj jestvovanie eremitskej činnosti, pôsobenie mníchov – pustovníkov. Na relikt pustovne v tejto oblasti poukazuje označenie Mních v názve obce Mníšek
nad Hnilcom, hoci nezriedka podobný výraz upozorňuje na prirodzený skalný útvar. Nie náhodou je
v uvedenej obci (písomne doloženej r. 1255), s tradíciou lokalizácie Kláštora, doložené patrocínium svätého Kríža, čo je podľa Michala Slivku istým kľúčom
k dešifrovaniu pustovníkov.27 Napokon aj Kostol svätého Antona pustovníka v susedných Jaklovciach
nesie príznačné patrocínium eremitského pôvodu.28
Vyššie predostreté poznatky uvádzame aj v dôsledku skutočnosti, že neraz práve jaskyne poslúžili
pustovníkom ako vhodné priestory na vykonávanie
svojej činnosti (prednostne na kristianizáciu a budovanie cirkevnej organizácie), na meditáciu, a hlavne
poskytovali „prázdny priestor“ mníšskej samoty.
Naostatok jestvovanie pustovníctva sa reálne odráža aj v názvoch niektorých slovenských jaskýň.29
Časť stredovekých i novovekých pamiatok v jaskyniach môže vypovedať aj o úkrytoch pastierov, pytliakov a zbojníkov, s ktorými sa nezriedka v jaskyniach spájajú legendy o schovaných pokladoch (napríklad Kojšov – Lukáčova priepasť30). Ba dokonca

Tatarská jazda,
kresba
zo stredovekej
mongolskej
kroniky

KUČEROVÁ, M. – SOJÁK, M. – KUŠNIEROVÁ, A. – FECKO, P.: Prvé včasnoslovanské nálezy zo Spiša. In: FETKO, F. – ŠTEVÍK,
M. (zost.): Pocta Ivanovi Chalupeckému. Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc.
PhDr. Ivana Chalupeckého. Levoča 2012, s. 19 – 31.
21
VARSIK, B.: Slovanské osídlenie východného Slovenska, Spiša, údolia rieky Hnilec a vznik mesta Gelnice. In: Zpravodaj
Baníckeho múzea v Gelnici, roč. II, č. 1, 1964, s. 3 – 14; ten istý: Pôvodné slovanské osídlenie Spiša a korene spišských miest.
In: MARSINA, R. (zost.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 11 – 22.
22
Apelatíva = rovnako znejúce všeobecné mená.
23
MAYEROVÁ, R.: 700 rokov baníckeho mesta Gelnica. Stručný prehľad histórie mesta. Gelnica 1964, 5 s. Rukopis uložený v AÚ
SAV Nitra – pracovisko Spišská Nová Ves.
24
VARSIK, B.: Boli Tatári roku 1241 na Spiši? In: MARSINA, R. (zost.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 27 – 32 (29);
SOJÁK, M.: Osídlenie spišských jaskýň..., 2007, s. 60, 61.
25
SOJÁK, M. – TERRAY, M. (zost.): Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín. Moldava nad Bodvou 2007. Blízke spektrum rovnako datovaných nálezov pochádza tiež z jaskyne Leontína (Ľudmila) v Slavci (v Gombaseckom kameňolome).
26
VARSIK, B.: Boli Tatári... 1974, s. 28.
27
SLIVKA, M.: Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia. Archeologia Historica 18, 1993,
s. 53 – 62 (54).
28
Výskum F. Javorského r. 1989 pri uvedenom kostole zostal nepublikovaný.
29
SOJÁK, M.: Osídlenie spišských jaskýň... 2007, s. 63. Tu uvedená ďalšia literatúra.
30
BERNÁTH, J. – BADÍK, M.: Orientačný prieskum Lukáčovej jaskyne pri Kojšove. Krásy Slovenska, 41, 6, 1964, s. 236 – 238.
Pozri tiež Zpravodaj Baníckeho múzea v Gelnici, roč. I, č. 1, 1963 (odpis o jaskyni v dokumentácii AÚ SAV Nitra – pracoviska
Spišská Nová Ves). V jaskyni sa nachádza tiež mäkký plastický sinter („nickamínek“, „bílé nic“, „kamenné mlieko“, „mäkký
tvaroh“, „mesačné mlieko/Mondmilch“, vápenný plastický sinter), ktorý sa v novoveku využíval pri liečiteľstve, na lepšie trávenie dobytka a pod.
20
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Klenbová jaskyňa.
Ukážka črepov zo
16. – 18. storočia.
Foto: M. Soják

Homološova diera pri Slovinkách je pomenovaná
podľa vodcu zbojníkov v 18. storočí – Homološa.31
Stredoveké osídlenie folkmarskej Klenbovej jaskyne spomína na základe jej obhliadky v r. 1980
J. Bárta.32 Revízny výskum v roku 2011 však ukázal
(M. Soják), že tu človek občasne prebýval v novoveku, podľa glazúrovaných črepov priebehu 16. až 18.
storočia. Nevedno presne s ktorou jaskyňou vo
Veľkom Folkmare možno podľa Zoznamu jaskýň na
Slovensku z roku 2007 stotožniť jaskyňu „vo svahu
Pod lúkami“, v ktorej našiel v roku 1976 S. Česnek
fragment tenkostennej nádoby hnedej farby, pod

hrdlom zdobenej pásom obežných rýh. Podľa V. Budinského-Kričku ho možno zaradiť do obdobia
vrcholného stredoveku až počiatku novoveku (15. až
16. storočie).33 Možnosť zaradenia objavenej keramiky do 15. storočia nevylučuje, že tu možno predpokladať aj prítomnosť bratríckych vojsk, vyčíňajúcich na Spiši v druhej polovici zmieneného storočia.
Vedení Jánom Jiskrom márne napríklad obliehali
dobre opevnený Richnavský hrad, pričom ich vojsko
pravdepodobne táborilo v opevnenom Táborisku
(Tabrisku) nad hradom (na mape z 19. storočia sa
dodnes takto poloha nazýva). Prítomnosť bratríkov

ČECH, V.: Zbojníkove poklady. Spravodaj SSS, 29, 1, 1998, s. 66 – 67.
BÁRTA, J.: Tretie desaťročie... 1984, s. 263.
33
BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Nálezy z prieskumu na východnom Slovensku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku
1976. Nitra 1977, s. 65 – 81 (74).
31

32
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v početných jaskyniach Spiša je preukázateľná, ba
mnohé z doložených peňazokazeckých dielní v prostredí jaskýň sa dávajú práve do súvisu s ich nelegálnou činnosťou.34 Najbližšie od Veľkého Folkmaru
sa jedna z nich nachádzala v Matejovej diere v chotári obce Slovinky. Situovanie falzifikátorskej činnosti v jaskyniach (a tiež v areáloch hradov) malo
čisto prozaický dôvod – dôsledné utajenie miesta
pred prísne trestanou nezákonnou prácou, ktorej
prezradenie poväčšine končilo smrťou. Možno raz aj
niektorá z tunajších jaskýň odhalí rúško tajomstva
takejto falošnej „mincovne“.
Prosperitu aspoň časti obyvateľstva v stredoveku tu zabezpečoval rozmach baníctva, súvisiaci
s prísunom nemeckých kolonistov, ktorí osídlili Spiš
v niekoľkých časových a kmeňových vlnách a priniesli so sebou znalosť vyspelejšej banskej techniky.
Ich príchod znamenal nielen vzpruženie banskej
výroby, ale aj zhustenie osídlenia horskej oblasti
celého juhovýchodného Spiša. Preto nečudo, že rástla spoločenská diferenciácia spoločnosti, odrážajúca
sa okrem iného aj v tezaurácii nazhromaždeného
majetku. Odhliadnuc od skutočných príčin uloženia
do zeme sa jeden doslova poklad zlatých dukátov
(spolu 65 ks schovaných v nádobe) objavil v roku
1992 priamo v obci počas rekonštrukcie domu.
Nález mincí z 15. – 16. storočia, ukrytý niekedy po
roku 1539 (letopočet na najmladších minciach), je
dnes súčasťou zbierok Východoslovenského múzea
v Košiciach. Keďže ho odborne vyhodnotila Katarína Zozuláková,35 nie je potrebné ho bližšie opisovať. Nepochybne je zatiaľ najvýznamnejším nálezom
z katastra obce a jeden z najväčších na Slovensku.
Politická kríza uhorskej monarchie a rastúca feudálna anarchia zapríčinila v 16. storočí postupný
úpadok baníctva a banských miest v Hnileckej doline. Pozostatky bližšie nedatovaných a archeologicky neskúmaných banských aktivít sú však zreteľné
na mnohých miestach územia. Spomenúť možno
bane na železo (meď, antimón...), resp. polohy indikujúce banskú činnosť v Helcmanovciach, Jaklovciach, Margecanoch, Mníšku nad Hnilcom, Opátke.
Početné štôlne v opátskych a kojšovských lesoch
svedčia o bohatej kutacej činnosti.36 Jedine v Gelnici
sa archeologicky skúmali viaceré stredoveké a no-
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Plán Úkrytovej
jaskyne
(dokumentácia
F. Miháľ
v roku 2011).

voveké objekty, ktoré možno dať do súvisu s problematikou montánnej archeológie (výskumy F. Javorského). Dlžní sme tiež výskumu veľkofolkmarského katolíckeho kostola svätého Michala Archanjela. Aj keď ide o mladú (secesnú) stavbu,
postavili ju na základoch skoršieho kostola, ktorého
starší vek naznačuje už len jeho patrocínium.37
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať niektorým
topografickým názvom v tejto i susedných obciach,
z ktorých časť môže predstavovať potencionálne
archeologické lokality.38
Do rámca archeológie patria aj - z dnešného pohľadu - mladé novoveké pamiatky, prináležiace do
2. svetovej vojny.39 Nálezy z početných jaskýň ukázali, že histórii využitia našich jaskýň v domácom
odboji je potrebné sa venovať komplexnejšie.40
V jaskyniach Veľkého Folkmaru vyhľadával stopy
a zaznamenával akékoľvek informácie miestnych
pamätníkov o ich využívaní už J. Bárta. Konkrétne

SOJÁK, M.: Falšovanie mincí na konci stredoveku (s dôrazom na Spiš a Gemer). Biatec, roč. 20, č. 5, 2012, s. 22 – 25.
ZOZULÁKOVÁ, K.: Nález dukátov vo Veľkom Folkmare. Slovenská numizmatika, 13. Nitra 1994, s. 188 – 201.
36
Len pod Folkmarskou skalou sa nachádzalo aspoň 12 baní, ďalšie boli v katastri obce Kojšov a inde. V blízkosti baní bola
postavená lanovka, ktorou sa vo vozíkoch dopravovala ruda do Košických Hámrov. V lesoch možno dodnes vidieť zvyšky
betónových pilierov zo zbúranej lanovky.
37
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. Bratislava 1978, s. 256 – 257.
38
Spomenúť možno nedatované výšinné sídlisko Turník v Margecanoch, Ždiar či Ždiarik v Kojšove, Gelnici a Margecanoch (pohanské kultové strediská?) a pod.
39
Vo folkmarskych horách sa v čase SNP zriadili partizánske skupiny miestnych obyvateľov, ktoré boli súčasťou partizánskeho
oddielu Stalin. Ako pamiatka hrdinského boja proti fašizmu na konci 2. svetovej vojny sa v roku 1979 odhalila pre budúce generácie pamätná tabuľa. Pozri: http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=1367810.
40
BÁRTA, J.: Slovenské jaskyne v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne. Krásy Slovenska, roč. XLVI, č. 8,
1969, s. 282 – 287.
34
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Nálezy z 2. svetovej
vojny z Úkrytovej
jaskyne.
Foto: M. Soják

Dokumentácia
nálezov v Úkrytovej
jaskyni vedúcim
výskumu
M. Sojákom.
Foto: F. Miháľ
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nálezy sa však našli až systematickým prieskumom
v roku 2012 (M. Soják a kol.), a to v Klenbovej, Partizánskej, Úkrytovej jaskyni a zrejme aj v Márnici
(pred vchodom). Pozoruhodná nálezová situácia sa
zistila v Úkrytovej jaskyni. Asi 3 m za jaskynným
vchodom upúta múrik z nasucho kladených kameňov, ktorý pôvodne zamedzoval prúdeniu chladného
vzduchu zvonka a zároveň zamedzoval úniku
teplého vzduchu z interiérovej časti. Prienikom
do jednej väčšej komory
sa človek ocitne akoby
vo víre dobových udalostí. Voľne na dne jaskyne
spočívali artefakty tak,
ako ich ľudia zanechali
po svojom odchode – železné kombinačky, pilník, skoba, vývrtka, banícke želiezko (to môže
byť aj staršie), skoba,
podkovička z obuvi, klince, drôtiky, 2 kovové
gombíky z odevu, mosadzná nábojnica, rozbitá
sklená fľaša s hrdlom
(v nej bol akiste alkoholický nápoj na zahriatie
v chladnej zime), zvyšky
železných plechov spolu
s neurčitými predmetmi
a predovšetkým 5 mincí
drobnej meny Slovenského štátu – 10-halier
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Zlomok železnej sekery , resp. dláta z Veľkej jaskyne. Foto: M. Soják

z r. 1939 (2 ks), 1-koruna 1940 (1 ks) a 1942 (2 ks).
Zdá sa, že vnútri prechodne prebývali na sklonku
2. svetovej vojny partizáni, prípadne rasovo prenasledovaní, a to v zimných mesiacoch (zvyšok ohniska
s drevom a uhlíkmi, kamenný múrik). Iné jaskyne
poskytli spektrum rozmanitých novovekých nálezov, ktoré súvisia s mnohorakými aktivitami (pytliaci, zbojníci, pastieri, turisti a iné). Uviesť možno
železný klinec, nit, olovený zliatok, pás so stopami
zárezov a guľku zo strelnej zbrane z Klenbovej
jaskyne, resp. mosadzné nábojnice spred vchodu
Márnice. Z ružínskych jaskýň spomeniem zberové
nálezy z interiéru Antonovej jaskyne – železný nôž
a klinec, mosadzné nábojnice a hliníkový krížik
s motívom Ukrižovaného Krista a očkom na zavesenie, ako aj novoveké hnuteľné pamiatky z Veľkej
ružínskej jaskyne – mosadzná rukoväť z príboru,
nábojnice, olovené projektily a viaceré železné
výrobky (zlomok z podkovy, pracky, klin, ohnutý
perforovaný pás, klince). Fragment nedatovanej
sekery či dláta s otupeným ostrím (stredovek až
novovek) sa našiel aj pod výrazným vchodovým portálom veľkofolkmarskej jaskyne Veľká. Nielen táto,
ale aj mnohé ďalšie vyššie spomínané speleologické
lokality v chotári obce si vyžadujú komplexnejšiu
pozornosť zo strany odborníkov (archeológov,
historikov, prírodovedcov a ochrancov prírody).
Hodno poznamenať, že podľa zákona NR SR
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny jaskyne predstavujú prírodné pamiatky s najvyšším stupňom ochrany.
Keďže početné z nich poskytli doklady osídlenia,
chránené sú tiež novelizovaným Zákonom o ochrane
pamiatkového fondu – Zákonom č. 49/2002 Z. z.
Tieto skutočnosti treba mať na pamäti a preto tieto
prírodné a archeologické skvosty aj dôsledne ochraňovať. Podobne treba nakladať aj s akýmkoľvek archeologickým nálezom, ktorý sa objaví v katastrálnom území tej-ktorej obce či mesta.
Aj Vy, rodáci a obyvatelia Veľkého Folkmara
môžete náhodným objavom a následným dodržaním
pamiatkového zákona prispieť k zviditeľneniu regiónu a k lepšiemu poznaniu dávnej histórie svojho
kraja.
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Veľký Folkmar –
katastrálne územie
obce voči susedstvu
na výseku mapy
v mierke 1: 10 000.
1 – v ovále
vyznačená
koncentrácia
najdôležitejších
jaskýň;
2 – detail výseku
s lokalizáciou
jaskynných
i potencionálnych
sídlisk
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Dejiny Veľkého Folkmara v stredoveku
VLADIMÍR OLEJNÍK
Rod pánov z Jakloviec
a ich vzťah k Veľkému Folkmaru

LADISLAV IV.
KUMÁNSKY
(1272 - 1290)

Napriek tomu, že najstaršia zachovaná priama písomná zmienka o obci Veľký Folkmar pochádza až
z roku 1336, počiatky obce s určitosťou siahajú na
koniec 13., prípadne začiatok 14. storočia. Celý príbeh vzniku obce a jej vývinu v 14. storočí je nerozlučne spätý s rodinou Jekelfaluši (Jekelfalussy) – pánov
z Jakloviec. Tento rod sa práve v tomto období – oproti ostatným častiam Spiša o čosi neskôr – zapája do
kolonizačných a sídelných pomerov oblasti okolo
Gelnice. Ich snahy o kolonizáciu lesov medzi
Hnilcom a Hornádom bezprostredne viedli k vzniku
Veľkého Folkmara a ďalších obcí na tomto území.
Bude preto na mieste aspoň v skratke si priblížiť
počiatky tohto rodu, ich majetkového domínia a osudov, ktoré ho postretli na prelome 13. a 14. storočia.
Za zakladateľa rodu považujeme Jekula (Hekul),
mešťana z Gelnice.1 V roku 1282 (niekedy pred
3. septembrom) dostal od kráľa Ladislava IV. za
verné služby do vlastníctva prázdny, no obývateľný
les medzi Gelnicou a riekou Hornád. Keďže pretrváva domnienka, že spišský župan Roland sa počas svojej vzbury proti kráľovi Ladislavovi IV. zmocnil aj
Gelnice,2 je celkom dobre možné, že Jekul bol
kráľovým prívržencom a Rolandovým odporcom,
nakoľko ho kráľ odmenil touto donáciou.
Darované územie sa tiahlo „od Gelnice smerom
k rieke Hornád a odtiaľ priamo až po návršie, zvané Hasmezeu a odtiaľ až po cestu, ktorou sa ide do Krompách
a na Spiš z východnej strany. Ďalej z južnej strany až po
potok Belá a odtiaľ priamo až po striebornú baňu, zvanú
Seyler...“3
Aké veľké územie teda Jekul dostal? Žiaľ, v súčasnej dobe je ťažké určiť niektoré orientačné body, o ktoré
sa metácia opiera – problémom je predovšetkým strie-

borná baňa Seyler, otázne je aj návršie, či plošina
Hasmezeu. (z maď. has – brucho, mező – pole, môžeme
názov interpetovať ako bruchaté, štedré, úrodné pole,
plošina). Svetlo do rozhraničenia darovaného lesa čiastočne vnášajú listiny z neskoršieho obdobia. Na základe
ich analýzy zároveň môžeme tvrdiť, že hranice jekulových pozemkov museli siahať severnejšie a západnejšie
ako sa doteraz vo všeobecnosti tvrdilo.
Prvou z nich je listina, ktorou došlo k dodatočným
úpravám územia, ktoré Jekul od kráľa r. 1282 dostal.
Dňa 10. decembra 1313 Jekul spolu so svojimi synmi
Matúšom a Dominikom predstúpil spolu s komesom
Mikulášom, synom Danuša zo Žehry, pred Spišskú
kapitulu a požiadal ju, aby mu vyhotovila hodnoverný
odpis donačnej listiny kráľa Ladislava IV. z r. 1282.
Zároveň požiadal, aby spísomnila predaj časti územia,
ktoré dostal od kráľa, prítomnému komesovi Mikulášovi za stopäťdesiat hrivien čistého striebra. Jednalo
sa o lesnatú východnú časť darovaného územia.
Hranica predaných pozemkov začínala pri ústí potoka Zurkuspatak (dnešný Záhorský potok, prípadne
jeden z bezmenných pravobrežných prítokov Hornádu pri Margecanoch v okolí Vysokého vrchu?) do
Hornádu, vystupovala proti prúdu tohto potoka smerom na juh, prekračovala istú horu a vystúpila na
vrchol druhej hory, kde sa stáčala na západ. Prechádzala dosť dlhý úsek, stáčala sa späť na východ,
obchádzala túto druhú horu a vchádzala do doliny,
ktorá vedie priamo ku Kostolu sv. Kataríny v Richnave. Po tejto doline zostupovala do Hornádu.4
Ide teda o územie južne od Hornádu, siahajúce
zhruba po hrebeň vrchov medzi Hornádom a Žakarovským potokom, končiace na západe dolinou, smerujúcou cez Hornád ku Kostolu sv. Kataríny v Richnave. Touto dolinou je podľa všetkého údolie „Ružakovec“, v ktorom sa dnes nachádza rómska osada
južne od Richnavy.

1
HOMZA, Martin: Vývoj sídelno-etnických pomerov včasnostredovekého Spiša. In: Homza, M. (ed.): Historia Scepusii. Vol. I.
Bratislava – Kraków : Slovensko-poľaká komisia humanitných vied MŠ SR a Ministerstva vedy a vyššieho školstva PR – Katedra
slovenských dejín UK FiF – Institut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 184. Jekul v staršej, najmä encyklopedickej
literatúre, býva nesprávne označovaný ako Jakub.
2
HOMZA, Martin: Gelnica. In: Štefánik, M. – Lukačka J. (eds.): Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický
ústav SAV 2010, s. 152.
3
Magyar Országos Levéltár (ďalej MOL), archívny fond Diplomatikai Levéltár (ďalej DL) 26700 – ide o odpis, vytvorený
v Jaklovciach 31. marca 1785 Tomášom Jekelfalussym. V MOL, DL 26701 je listina inzerovaná v odpise transumptu. Listinu publikoval Borsa, Iván (ed.): Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica (ďalej RRSA). Tom. II./2-3. Budapest : Akadémiai
Kiadó 1961, s. 295, č. 3162.
4
Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule (ďalej len ABÚ SK), fond Hodnoverné miesto Spišská Kapitula (ďalej len HMSK),
Scr. 3 Met. com. Scep., fasc. 1, nr. 11. Odpis v MOL, DL 26701. V MOL, pod signatúrou DL 104780, je nedatovaný neoverený odpis
z 18. storočia, v ktorom je uvedený nesprávny dátum transumácie a transakcie medzi Jekulom a Mikulášom zo Žehry – 9. 12.
1303.
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Dôkazom o rozsahu územia, ktoré Jekul r. 1282
dostal od kráľa, sú aj listiny, týkajúce sa Žakaroviec
z r. 13365 a 13526, z ktorých vyplýva, že aj chotár
tejto obce patril Jekulovi a jeho potomkom. Týmito
listinami sa však budeme zaoberať neskôr.
Ďalšie spresnenie, tentoraz severovýchodných
hraníc Jekulových pozemkov, ponúka spor medzi
Jankom (Jankow), synom Vavrinca, zvaného Fioš,
z Jakloviec a Galom zo Sečoviec (de Szécs),
majiteľom obcí Sedlice (Szedlicze), Miklušovce
(Miklósvágása) a dnes zaniknutej obce Sopotnica
(Zopothnicza). Na príkaz palatína Mikuláša Gorjanského tento spor od r. 14027 až do definitívneho
vyriešenia r. 1410 vyšetroval Jasovský konvent.8
Išlo o sporné hranice medzi územím pánov
z Jakloviec a chotármi spomínaných dedín Sedlice,
Miklušovce a Sopotnica. Počas vyšetrovania r. 1409
obe strany spolu s priorom Lukášom z Jasova sporné hranice obchádzali. Najprv prišli na začiatok
spornej časti hranice, ktorá začínala na východnom
brehu Hornádu, kde sa doň vlieva rieka Hnilec.
Prekročili Hornád a vydali sa „rovno smerom k vysokej hore Hasmezõ“. Podľa opisu situácie by sme sa
mohli domnievať, že ide o Holý Hŕbok nad Margecanmi, podľa maďarského názvu zasa že ide
o Širokú Horu ďalej na severozápad, smerom na
Hrabkov. Galus uvádzal, že práve toto je hora,
ktorá sa spomína v donačnej listine Ladislava IV.,
Janko z Jakloviec odporoval, že správnym vrchom je
Čierna Hora (Csarnagura), teda vrch ešte západnejšie, nad Štefanskou Hutou, kde pozemky pánov
z Jakloviec susedia s územím šľachticov z Bajerova.
Ďalej prešli smerom na západ jednu mohutnú horu
(vrch Roháčka?) a prišli na zarastenú cestu, o ktorej Janko z Jakloviec tvrdil, že je starou cestou
z Košíc do Krompách a na Spiš, spomínanou v donácii Ladislava IV. z r. 1282, Galus však odporoval, že
ide len o cestu z obce Sokoľ (Szokolya) do
Hrabkova. Po tejto ceste prešli smerom na východ
vrchol jednej hory (Bystrá? resp. Bránky?) a po
vrcholoch viacerých hôr, prejdúc dlhšiu vzdialenosť,
zišli po onej ceste k Hornádu. Ten prekročili a prišli k ústiu potoka Belá, kde sa sporné hranice končili.
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Na základe uvedeného môžeme usudzovať, že hranica pozemkov pánov z Jakloviec viedla pôvodne od
Gelnice juhozápadne od Žakaroviec, smerom na severozápad k Richnave, kde sa pripojila na Hornád, po
ktorom postupovala na východ, južne popod dnešnú
Štefanskú Hutu, za ktorou sa otočila na sever
a pokračovala takmer až k dnešnému Klenovu. Južne
od Klenova sa stáčala na juhovýchod a pokračovala
snáď po hrebeni Bránok a Kozinca, potom smerom na
juh k Bujanovskej dubine, kde opäť prekračovala
Hornád a pripájala sa k ústiu potoka Belá. Odtiaľ
pokračovala približne smerom na západ späť ku
Gelnici. Tu sa metácia končí, preto usudzujeme, že
niekde pri Gelnici musela ležať aj v listine spomínaná
strieborná baňa Seyler. Napriek všetkým otáznym
názvom a hraniciam vieme s istotou potvrdiť, že Jekul
dostal r. 1282 od kráľa územie, na ktorom sa dnes
rozprestierajú chotáre obcí Jaklovce, Margecany, Žakarovce a nášho Veľkého Folkmara. Tieto obce zároveň tvorili základ osídľovacích snáh komesa Jekula.
Jeho meno nesie prvá z usadlostí, ktorú založil,
a zároveň sídlo rodu Jekelfalussych – Jaklovce. Tie sa
po prvý krát spomínajú ako Jekel už v roku 1292, teda
desať rokov po získaní pozemkov. Ako vlastníctvo
pánov z Jakloviec sa v tej istej listine spomínajú aj
Margecany (Sancta Margaretha).9
Okrem Jakloviec, Margecian a Veľkého Folkmara, ďalšou obcou, ktorú Jekul založil v okolí Gelnice, bol Kojšov, a to na pozemku, ktorý dostal od
kráľa len dva roky po prvej donácii – 1. augusta
1284. Táto donácia zahrnovala „les, v ktorom kedysi
bývali eremiti“, medzi Kojšovským potokom (Cochensife) a starou cestou z Jasova na Spiš.10
Ak teda pripúšťame hypotézu o tom, že stará
cesta z Jasova na Spiš viedla cez Medzev po doline
Hnilca smerom na Gelnicu,11 musíme uzatvoriť, že
v druhej donácii Jekul dostal bližšie nešpecifikované
územie medzi Kojšovským potokom a Hnilcom, južne
od Gelnice. Neisté južné hranice územia pánov z Jakloviec sa dajú aspoň čiastočne spresniť vďaka listine
kráľa Karola Róberta z 2. decembra 1326, ktorou
Matúšovi, Jekulovmu synovi, dal za verné služby opustenú zem, resp. osadu Jakovrete (Jakowrethe), ktorá na
juhozápade susedila s územím Jasovského opáta.12

KAROL I. RÓBERT
ANJOU
(1308 - 1342)

MOL, DL 83212.
MOL, DL 83268.
7
MOL, DL 26702.
8
MOL, DL 26703.
9
MOL, DL 26705.
10
MOL, DL 26704. Regest listiny publikovaný v RRSA. Tom. II./2-3, s. 341, č. 3328, v skrátenej podobe listinu publikoval
Bárdossy, Joannes: Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis. Leutschoviae : Typis Michaelis Podhoránszky 1802, s. 229230, č. 50. V komentári k nej však tvrdí, že darované územie treba stotožňovať s chotármi Jakloviec a Margecian.
11
HOMZA, Martin: Gelnica. In: Štefánik, M. – Lukačka J. (eds.): Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický
ústav SAV 2010, s. 151.
12
MOL, DL 2393. Zo znenia neskoršních listín – DL 83225 a DL 83235 – sa dozvedáme, že opustená osada a podľa nej pomenovaný les Jakovrete sa rozprestieral v okolí vrchu Tri studne, medzi Prakovcami a Medzevom, to znamená úplne na hraniciach
územia Jasovského opátstva.
5
6
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samotné Jaklovce a Margecany. Pritom pôvodne darované územie, ktoré sme si popísali v úvode, kráľ
opatril aj slobodami, takže podľa znenia darovacej listiny v budúcnosti nemohli gelnickí mešťania zasahovať, ani nemali právomoc nad ľuďmi, ktorých Jekul
na svojom území osadí. Vzťahy medzi Gelnicou
a Jekulovým územím, a teda aj Veľkým Folkmarom,
však boli vždy napäté.
Počiatky sporov môžeme na základe dochovaných
listín sledovať už niekedy pred rokom 1328. Okrem
nevôle samotných mešťanov z Gelnice nad tým, že
kráľ Jekulovi odobral z ich územia, v celom dlhotrvajúcom spore zohrala svoju úlohu aj nie celkom vydarená sobášna politika Jekulových potomkov. Konkrétne Jekulov syn Dominik vydal svoju dcéru Irmu
(Irmusch) za Ulricha, syna gelnického mešťana
Ditlina. Viedlo to k strate jednej tretiny majetkového
podielu v obciach Jaklovce (Villa sancti Antonii)
a Margecany (Villa sanctae Margarethe), ktorú si na
základe dohody zo spomínaného roku 1328 pre seba
ponechal Ulrich s manželkou Irmou. Zvyšné dve tretiny majetkov pánov z Jakloviec – teda dve tretiny
podielov v Jaklovciach a Margecanoch, spolu s ostatným územím – zostali v rukách Jekulových synov –
Jakuba, Matúša a Dominika.14
V listine sa mimo Jakloviec a Margecian nespomínajú žiadne ďalšie usadlosti. Vymenúvajú sa tu iba lesy,
lúky a ostatné dedičné majeky. Z toho môžeme usudzovať, že v roku vydania tejto listiny, teda 1328, ešte
Veľký Folkmar, Žakarovce ani Kojšov nejestvovali. Na
miestach dnešných obcí síce mohlo existovať nejaké
osídlenie, no ešte nebolo konštituované ako samostatné
obce.

© Vladimír Olejník

Listina Spišskej
kapituly, ktorou
transumovala
donačnú listinu,
vydanú v roku
1282 Ladislavom
IV. pre Jekula
a zároveň
spísomnila predaj
časti územia
Mikulášovi, synovi
Danuša zo Žehry.
ABÚ SK,
HMSK scr. 3,
fasc. 1, nr. 11.

To by znamenalo, že územie pánov z Jakloviec postupom času susedilo až s panstvom Jasovského kláštora.
Vráťme sa však k prvej donácii Ladislava IV. z r. 1282.
Ako sme už uviedli, na tomto území vznikli obce Jaklovce, Margecany, Žakarovce a Veľký Folkmar. Z darovacej listiny z r. 1282 je okrem rozsahu územia
dôležitý ešte jeden fakt: Jekul mal darované územie
vlastniť podobne ako zvyknú svoje usadlosti vlastniť
iní šľachtici kráľovstva. To naznačuje faktické povýšenie Jekula medzi šľachticov. Po založení Jakloviec
(pred r. 1292), podľa ktorých neskôr rod niesol aj svoj
predikát – Jaklovskí, páni z Jakloviec (Jekelfalussy).
Po prvý krát sa príslušníci tohto rodu nazývajú priamo šľachticmi v listine z r. 1352.13
Kým sa dostaneme k dejinám Veľkého Folkmara,
treba aspoň v skratke popísať situáciu, ktorá vznik
a osudy tejto obce ovplyvňovala počas celého stredoveku. Je ňou vzájomné súperenie o územie, ktoré
Jekul dostal od kráľa Ladislava IV. Páni z Jakloviec
mali spočiatku problémy s Gelnicou. Neskôr sa
k záujemcom o ich územie pridali okolité silné
šľachtické rody: Na severozápade to boli páni z Perína a Richnavy, na severe šľachtici z Bajerova, na
severovýchode Mikuláš zo Sečoviec, vlastník Miklušoviec, Sedlíc a dnes už zaniknutej Sopotnice, na
juhovýchode zas príslušníci šľachtického rodu z Barce. Nešťastnému hospodáreniu s dedičnými majetkami napomohla aj nesvornosť rodiny, ktorá sa prejavila práve v obdobiach, kedy mohla súdržnosť majetok
voči vonkajším útokom obrániť. Jekulovi potomkovia
v konečnom dôsledku fakticky prehrali a na konci
stredoveku sa ich domínium obmedzuje už len na
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Vznik Veľkého Folkmara
a jeho osudy v domíniu pánov z Jakloviec
O pôvode názvu obce Folkmar môžeme predpokladať, že je odvodený od krstného mena prvého šoltýsa – dedičného richtára – Volkmara, ktorého Jekul
poveril vyklčovaním lesa a osadením prvých ľudí na
území dnešnej obce. Túto osobu priamo nepoznáme,
ani ju zo zachovaných listín dokázať nevieme. Jediné,
čo o ňom vieme podľa mena odhadnúť, je jeho nemecký pôvod. Existenciu takéhoto človeka v službách
pánov z Jakloviec však naznačuje priamo prvá z verzií stredovekého názvu obce: Villa Volkmari – Folkmarova obec. Takýto postup bol v stredoveku vcelku
bežný a vzhľadom na existenciu nemeckého krstného mena Volkmar ho musíme aj v prípade Veľkého
Folkmara považovať za viac než pravdepodobný.
Uvedený názov obce sa spomína v najstaršej zachovanej priamej písomnej zmienke o Veľkom Folkmari,
ktorou je listina Spišskej kapituly z 18. novembra
1336.15 Rovnako neskoršie názvy obce boli vždy len
transkribované odvodeniny tohto krstného mena:
v roku 1341 je to Falkmarfalua,16 v roku 1352 Falkosfalua,17 v roku 1368 villa Falckamarii,18 1374 Wolkonory,19 1437 Folkmar20 a v roku 1477 Folkmark.21
Venujme sa ešte listine z roku 1336. Okrem toho,
že ide o najstaršiu zachovanú zmienku o Veľkom Folkmari, listina je dôležitým svedectvom o vlastníckych
pomeroch v obci a okolí, ako aj o pretrvávajúcich
problémoch a rivalite vo vzájomných vzťahoch Gelničanov a pánov z Jakloviec. Pre lepšie pochopenie problematiky a spôsobu „právneho“ vedomia a zmýšľania vtedajších obyvateľov tohto územia listinu odcitujeme v preklade takmer celú:
„Kapitula Kostola sv. Martina na Spiši všetkým veriacim v Krista, tak súčasným, ako aj budúcim, ktorí budú
túto listinu čítať, pozdrav v Spasiteľovi všetkých. ... Znením tejto listiny dávame na všeobecnú známosť, že sa
k nám dostavil Matúš, syn nebohého komesa Jekula
v mene svojom a s našou listinou, ktorou bol menovaný
za zástupcu svojho brata Dominika, majúc od tohto brata
zvláštne poverenie na doleuvedené, ako aj pani Marta
(Marus), vdova po Jakubovi, bratovi spomínaných
Matúša a Dominika, so svojimi deťmi, teda Klárou, Jakubom a Vavrincom, z jednej strany, z druhej však Peterman zvaný Bozegeyst, mešťan a prísažný Gelnice (Gylnytz). Vyznali svojím svedectvom, že keď medzi nimi
vznikol a rozhorel sa spor a nezhoda ohľadom dedičstva
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obcí, teda obce Jaklovce (Villa Jekul) a Margecian
(Sancta Margareta) a všetkého, čo k nim prináleží,
predsa prostredníctvom rozhodnutia skúsených mužov
došli k takému mieru a dohode, že hoci spomínaný
Peterman slobodne vlastnil z titulu kúpy polovicu spomínaných obcí a všetkého, čo k nim patrí, napriek tomu
v záujme mieru a pokoja budú on sám a jeho dedičia slobodne vlastniť tretinu spomínaných obcí so všetkým, čo
k nim patrí, vynímajúc šestinu svojho podielu, a to tým
právom a s tou slobodou, ako vlastnili a vlastnia spomínaní synovia Jekula a spomínaná pani so svojimi deťmi,
(rovnako) budú vlastniť tento Peterman a jeho dedičia
dedičným právom večne túto tretinu so všetkými právami
a slobodami a so všetkým, čo k nej patrí. A to s tým, že
spomínaní synovia Jekula a spomínaná pani spolu so
svojimi deťmi nikdy postupom času nemôžu a nesmú
obmedzovať samého Petermana, jeho dedičov a ich
nasledovníkov v čomkoľvek z dedičného majetku, alebo
v tom, čo sa nachádza v hraniciach privilégia spomínaných Jekulových synov a špeciálne v obciach Žakarovce
(Villa Zakeri) a vo Veľkom Folkmari (Villa Volkmari)
a kúrii nebohého Bongera (sic.), so všetkým, čo k nim
patrí a čo vlastní spomínaný Peterman. A keď pôjde
o predaj nejakých kúrií v spomínaných obciach Jaklovce
a Margecany, ako aj na majetkoch, ktoré k nim patria,
ani spomínaní synovia Jekula či ich dedičia bez spomínaného Petermana či jeho dedičov, a tiež ani Peterman či
jeho dedičia bez týchto (synov Jekula) nebudú môcť
(nič) kúpiť, iba so súhlasom oboch strán a podľa veľkosti ich podielu. A keď niekedy postupom času spomínaní synovia Jekula získajú akékoľvek dedičné podiely,
nachádzajúce sa v hraniciach svojho privilégia, vynímajúc dedičné majetky ich predkov z Gelnice, ktoré vlastnia a vlastnili, Peterman a jeho dedičia budú rovnako
vlastniť tretinu. Rovnako spomínaní synovia Jekula,
Matúš za seba, a ako zástupca (aj) v mene svojho brata
Dominika, ako prisľúbil, ako aj spomínaná pani so svojimi deťmi, sa podujali zaplatiť tretinu nákladov na spor
a svojimi vlastnými silami a na vlastné náklady brániť
každému, kto by chcel spomínaného Petermana alebo
jeho dedičov napadnúť ohľadom uvedenej tretiny spomínaných obcí. Na pamiatku a večnú platnosť tohto vydávame túto našu listinu, potvrdenú našou pečaťou. Dané
v oktáve sv. Martina vyznavača (18. 11.). Roku Pána
tisíc tristo tridsať šesť.“22
Ako vidno zo znenia listiny, najstaršia zachovaná
zmienka o Veľkom Folkmari sa rovnako týka sporov
o majetky medzi Jekulovými potomkami a Gelničanmi.

MOL, DL 83212.
MOL, DL 83228.
17
MOL, DL 83268.
18
FEJÉR, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. (ďalej len CDH) V/3, s. 490-492; Šmilauer, Vladimír:
Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava : Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě 1932, s. 208.
19
CDH IX/4, s. 564-165, č. CCCXXV.
20
MOL, DL 83700.
21
MOL, DL 26716.
22
MOL, DL 83212.
15
16

41

DEJINY VEĽKÉHO FOLKMARA V STREDOVEKU

ĽUDOVÍT I. VEĽKÝ
(1342 - 1382)

V tomto prípade na opačných stranách stáli Jekulovi
synovia Matúš a Dominik, ako aj vdova po v tej dobe
už zosnulom treťom Jekulovom synovi Jakubovi,
Marta, spolu s jej deťmi a na strane druhej Peterman
Bozegeyst, mešťan z Gelnice. Z listiny sa dozvedáme,
že Peterman kúpil polovicu vlastníckeho podielu
z obcí Jaklovce a Margecany. Napriek tomu keď vznikol spor ohľadom tejto časti dedičných majetkov
pánov z Jakloviec, obe strany dospeli k dohode,
podľa ktorej si mal Peterman ponechať len tretinu
z Jakloviec, Margecian a všetkých k nim náležiacich
majetkov pánov z Jakloviec. Sú tu už zahrnuté aj
obce Žakarovce a Veľký Folkmar. Tu musíme upozorniť na ďalší Jekulov omyl: Marta, ktorá sa spomína v tejto i ďalších listinách, manželka jeho syna
Jakuba, bola dcérou Urbana z Perína, zakladateľa
slávneho rodu pánov z Perína a Richnavy a zároveň
sestrou Mikuláša z Perína a z Richnavy, ktorý vlastnil Richnavský hrad od roku 1316. Toto spojenie, na
prvý pohľad politicky i hospodársky výhodné, sa
pánom z Jakloviec vypomstilo už o niekoľko rokov,
keď sa do sporov o ich majetky páni z Richnavy
zapojili na strane Gelničanov.
Dodržiavanie dohody z roku 1336 však nepretrvalo dlho. Už niekedy pred rokom 1341 Petermanovi
synovia, spolu so synmi istého Žakara (Scakar), všetko mešťania z Gelnice, protiprávne zaujali celé Žakarovce (Scakarfalua) a Veľký Folkmar (Falkmarfalua).
Spor bol iste závažný a trval možno až niekoľko
rokov, nakoľko Matúš a Dominik z Jakloviec podali
proti takémuto konaniu Gelničanov 6. marca 1341
protest až pred Ostrihomskou kapitulou.23
V opačnom prípade by tak mohli urobiť pred
Spišskou kapitulou, alebo v Jasovskom konvente.
Obe tieto cirkevné ustanovizne totiž mali právo hodnoverného miesta, ktoré pre obyvateľov kráľovstva
zabezpečovali v podstate notárske služby. Podanie
protestu proti nezákonnému konaniu patrilo k jednej
z týchto služieb.
Jekulovi potomci sa pred Hodnoverné miesto
v Spišskej Kapitule dostavili už o rok nato, v súvislosti so spormi, ktoré vznikli vnútri rodiny. 2. januára 1342 sa Marta, vdova po Jakubovi, Jekulovom
synovi, sťažovala pred Spišskou kapitulou, že jej
švagrovia Matúš a Dominik nedovolia disponovať so
svojím vlastníckym podielom v lese Iakovrete, ktorý
chcela predať.24
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Ako sme už uviedli, Marta pochádzala z richnavskej vetvy pánov z Perína. Tento prvý spor mal už
o niekoľko rokov neskôr neblahé následky v podobe
zvyšujúceho sa tlaku pánov Richnavského hradu na
majetky Jekulových potomkov.
Naďalej sa vyostroval aj rozpor s Gelnicou. Richtár, prísažní a množstvo mešťanov z Gelnice a Smolníka 28. januára 1343 vpadli do kúrie v Jaklovciach,
podpálili blízko stojaci mlyn a oba mlynské kamene
hodili do Hnilca, čím spôsobili Jekulovým synom Matúšovi a Dominikovi škodu 200 hrivien. Tí sa 9. februára 1344 sťažovali až u samotného kráľa Ľudovíta
I. a prípad na jeho nariadenie vyšetroval Jasovský
konvent.25
Tento spor ešte nebol vyriešený a Gelničania sa
dopustili ďalšieho vpádu do Jakloviec, niekedy v roku
1345, pri ktorom opäť napadli mlyn, odviedli viacero
kusov dobytka a koní a dokonca vážne zranili Matúša.26
Spory sa nevyhli ani ostatným územiam pánov
z Jakloviec a samozrejme zasiahli aj Veľký Folkmar.
Niekedy v druhej polovici roku 1352 richtár Gelnice
Ludman, spolu s prísažnými a ostatnými hosťami
z Gelnice, porušili hranice chotárov Veľkého Folkmara (Falkosfalua) a Žakaroviec (Zakarfalua) a vymáhali dávky od poddaných, patriacich pánom z Jakloviec.
Nám už dobre známy Jekulov syn Dominik a jeho
bratanec Vavrinec, syn Jekulovho brata, ktorého
nepoznáme po mene, sa obrátili so sťažnosťou na
sudcu kráľovskej kúrie Mikuláša Keblyho. Žiadali,
aby bolo spravodlivosti učinené zadosť a aby sa hranice Veľkého Folkmara a Žakaroviec vytýčili znova
podľa donácie Ladislava IV. z roku 1282. Mikuláš
Kebly v listine z 24. decembra 1352 vyzval Spišskú
kapitulu, aby túto sťažnosť vyšetrila.27
Za takéhoto stavu vecí sa Gelničania rozhodli
posilniť svoju pozíciu u kráľa. Iste sa tak stalo,
nakoľko 5. mája 1359 im Ľudovít I. potvrdil privilégiá, ktoré v roku 1338 dostali od jeho otca Karola
Róberta.28
Gelničania však naďalej konali aj doma. 9. augusta 1363 vpadli znova do Dominikovej kúrie v Jaklovciach, vyrabovali ju a odniesli striebro, šatstvo
a iné hnuteľné veci v hodnote 40 zlatých, ako aj
8 kusov dobytka. Aj s týmto prípadom sa Dominik
obrátil na kráľa.29
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Vyšetrovanie sa pretiahlo až do roku 1365.30
Napriek tomu to pánom z Jakloviec nepomohlo.
Gelničania sa v roku 1367 obrátili na kráľa znova,
tentoraz so žiadosťou, aby napravil všetky krivdy,
ktoré sa im mali stať na ich chotári, vytýčenom už
roku 1290 a schválenom kráľom Ladislavom IV.31
Obchôdzkou hraníc gelnického chotára bol poverený kráľovnin taverník Juraj Bubek. Ten 2. novembra 1367 obišiel hranice a skonštatoval, že na území
Gelnice sa nachádzajú obce Krompachy (Villa Korumpach), Slovinky (Abucuk), Žakarovce (villa Zachary),
Jaklovce (villa Ieklini), Veľký Folkmar (villa Falckamarii), Margecany (villa sanctae Margarethae), Kojšov
(villa Kois), Prakovce (villa Prakonis), Helcmanovce
(villa Heuchandi) a Švedlár (villa Schwedleri). Na základe tejto jeho správy Ľudovít I. 30. januára 1368
Gelnici potvrdil všetky pôvodné majetky a práva.32
Zaujímavé je, že na základe analýz metačných listín Gelnice z roku 1290 a Jekulových pozemkov z roku 1282 sa predpokladá, že sa tieto územia neprekrývali, ale navzájom susedili.33
Kráľovninmu taverníkovi Jurajovi Bubekovi pri
obchôdzke hraníc na počudovanie vyšlo, že obce,
ktoré nesporne založil a doteraz vlastnil Jekul, či jeho
potomkovia – Jaklovce, Veľký Folkmar, Žakarovce
a Kojšov – ležia v chotári Gelnice. To síce bola pravda, ale len do roku 1282, kedy kráľ Ladislav IV.
z obrovského gelnického chotára vyňal časť a daroval
ju Jekulovi. Teraz, v roku 1368, sa kráľ Ľudovít I.
spoľahol na svedectvo gelnického richtára a mešťanov, ktorí predložili starú metačnú listinu z roku
1290 a na správu Juraja Bubeka a do chotára Gelnice
zahrnul aj obce, ktoré medzitým vznikli na Jekulovom území. De facto tým akoby zrušil donáciu Ladislava IV. z roku 1282, vďaka ktorej komes Jekul
získal svoje pozemky. Tu sa musíme pozastaviť nad
otázkou, prečo proti tomu neprotestovali Jekulovi
synovia a ďalší príbuzní. Juraj Bubek totiž podľa
vlastných slov počas obchôdzky hraníc stretol aj všetkých susedov. V listine sa pritom nespomína protest
žiadneho z príslušníkov rodu z Jakloviec. Jediným
protestujúcim proti staronovým hraniciam gelnického chotára bol istý komes Duling (Dwling), ktorý ale
s istotou nepatril medzi Jekulových potomkov.
Môžeme sa len domnievať, že táto zvláštna pasivita
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pánov z Jakloviec bola spôsobená vnútornými rozpormi v rodine, ktoré práve na prelome 60-tych a 70-tych
rokov 14. storočia u nich prepukli. Dá sa to dokladovať napríklad sporom medzi Vavrincom, synom Jakuba, vnukom Jekula, so svojím strýkom Matúšom
o odlákaní poddaných, ktorý vznikol v roku 1371.34
Navyše sa v tomto období v listinách po prvý raz
stretávame aj s otvorenými tlakmi pánov z Perína
a z Richnavy. V januári 1374 sa uskutočnil súd medzi
šľachticmi z Jakloviec na jednej strane a Mikulášom,
synom Pavla a Jánom, synom Štefana z Perína na
strane druhej.35
Dôvod súdu žiaľ nepoznáme. Iste však išlo o majetkové spory.
K protestom pánov z Jakloviec snáď predsa len
neskôr došlo. Pramenne to zatiaľ doložiť nevieme.
Isté však je, že v nekoršej konfirmácii kráľ Ľudovít I.
9. septembra 1374 opäť schválil Gelnici staršie privilégiá a určil, že jej podlieha sedem obcí. Jaklovce, Margecany a Kojšov, teda aspoň časť domínia
pánov z Jakloviec, tu už zahrnuté neboli. Patrili sem:
Žakarovce (Zachari), Veľký Folkmar (Wolkonory),
Prakovce (Praconis), Helcmanovce (Henchmanny),
Mníšek nad Hnilcom (Heremitae), Švedlár (Zuadlery)
a Slovinky (Abacuk). Obyvatelia týchto obcí nesmeli
čapovať víno, iba pivo, nesmeli mať vlastný výsek
mäsa, predávať plátno a piecť a predávať vlastný
chlieb. V týchto obciach sa nemohol súdiť žiaden zločin, mimo priestupkov do škody jedného ferta, v prípade všetkých ostatných zločinov však podliehali
súdnej právomoci Gelnice. V prípade, že by sa obyvatelia týchto siedmich obcí proti týmto ustanoveniam
stavali na odpor, mali richtár a prísažní mesta Gelnica právo ich k tomu donútiť.36
Táto skutočnosť podstatne narušila príslušnosť
Veľkého Folkmara do vlastníctva pánov z Jakloviec. Aj
zvyšné majetky pánov z Jakloviec boli ohrozované útokmi Gelničanov, ako napríklad v roku 1375 Kojšov,37 či
v roku 1378 Jaklovce. Do posledne spomínaného útoku
na kúriu v Jaklovciach sa priamo zapojili už aj Pavol
a Mikuláš, synovia Mikuláša z Richnavy.38
Žiaľ, aj koncom 70-tych rokov 14. storočia dochádzalo v rodine Jaklovských k vážnym sporom.39 Došlo
to až do tej miery, že roku 1382 kráľ Ľudovít I. zobral
pod svoju ochranu Mikuláša, syna Dominika a Vav-
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ŽIGMUND
LUXEMBURSKÝ
(1387- 1437)

rinca, Jakubovho syna. Obaja boli bratancami a Jekulovými vnukmi a žiadali od kráľa, aby ich chránil
pred ďalším ich bratancom Petrom, synom Matúša.40
Problémy vnútri rodiny sa preťahovali, takže v roku
1385 Mikuláša a Vavrinca pod svoju ochranu zobrala
aj kráľovná vdova Alžbeta.41 Presne v tomto období
navyše vznikol aj spor so šľachticmi z Bajerova, a to
o hranice chotára Margecian.42 Ďalší spor, ktorý sa
riešil v rokoch 1402 až 1410, vznikol ohľadom hraníc
Margecian a Jakloviec s obcami Miklušovce, Sedlice
a dnes už zaniknutou obcou Sopotnica, ktoré vtedy
vlastnil Galus zo Sečoviec.43
Takto zo všetkých strán oslabených pánov z Jakloviec nakoniec definitívne porazili páni z Perína
a z Richnavy. Nepomohla ani aktívna účasť Mikuláša,
syna Dominika z Jakloviec a jeho syna Vavrinca na
prvom protitureckom ťažení Žigmunda Luxemburského. Kráľ Žigmund im síce priamo vo vojenskom
tábore blízko mestečka Grebenc v Srbsku vystavil
28. júna 1392 listinu, podľa ktorej im za vojenskú


Jekul a jeho
potomkovia – páni
z Jakloviec, ktorí
ovplyvnili vznik
a dejiny Veľkého
Folkmara do roku
1477. (V. Olejník)
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pomoc mali byť navrátené všetky ich pôvodné majetky.44
Listina však bola koncipovaná veľmi široko, bez
menovania majetkov či vyznačenia hraníc, a ako ukazuje ďalší vývoj, pánom z Jakloviec nepomohla. Poslednou istotou, ktorú páni z Jakloviec od kráľa
dostali, bola štatúcia Jána a Mikuláša, synov Vavrinca, do vlastníctva Jakloviec, Margecian a Kojšova, ktorú Žigmund Luxembruský nariadil vykonať Jasovskému konventu v roku 1422.45
Niekedy v roku 1437 totiž kráľ daroval Mikulášovi, synovi Daniela z Perína a z Richnavy majetkové podiely vo Veľkom Folkmari (Folkmar), v Žakarovciach (Zakar) a isté lesy v chotári Margecian
(Zenthmargita). Proti tejto donácii 1. novembra 1437
protestoval Mikuláš zvaný Fiaš, syn Vavrinca z Jakloviec.46
V týchto udalostiach musíme hľadať dôvod, prečo
sa Veľký Folkmar dostal v prvej polovici 15. storočia
do panstva Richnavského hradu.
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Veľký Folkmar v panstve Richnavského hradu
Počiatky Richnavského hradu sa kladú zväčša do
druhej polovice 13. storočia. Prakticky od roku 1316
ho aj so všetkými jeho vtedajšími majetkami vlastnil
Mikuláš z Perína, brat Maruše z Perína, manželky
Jakuba, Jekulovho syna, zakladateľ spišskej (richnavskej) vetvy Perínskych. Tento rod sa všemožne snažil
rozšíriť svoje panstvo. Najväčší majetkový rozsah
domínium Richnavského hradu vo vlastníctve Perínskych dosiahlo po už spomínanom roku 1437, kedy sa
sem dostali aj väčšinové vlastnícke podiely vo Veľkom
Folkmari, Žakarovciach a Margecanoch. Panstvo vtedy
s určitosťou tvorili obce Richnava, Krompachy, Olcnava,
Kaľava, Veľký Folkmar, Žakarovce, Margecany, Kluknava a Vyšné a Nižné Slovinky.47
Rod pánov z Perína a z Richnavy však Veľký
Folkmar nevlastnil dlho. Presne v tom sitom roku,
kedy Žigmund Luxemburský daroval Mikulášovi
z Richnavy podiely vo Veľkom Folkmari, totiž tento
panovník aj zomrel (9. decembra 1437). Jeho
nástupcom sa mal stať jeho zať Albrecht Habshurský. Ten však zomrel takmer hneď po nástupe
na trón - 27. októbra 1439. Uhorský snem ponúkol
korunu poľskému kráľovi Vladislavovi s podmienkou, že sa ožení s Alžbetou, vdovou po Albrechtovi.
Ona sa po počiatočnom súhlase rozhodla inak.
Chcela totiž korunu pre svojho syna Ladislava
Pohrobka, ktorý sa medzitým 22. februára 1440
narodil. Napriek tomu časť šľachty 8. marca zvolila
za kráľa Vladislava, ktorý sa vybral na korunováciu.
V Kežmarku ho privítali jeho prívrženci, medzi ktorých patril aj Mikuláš z Richnavy, majiteľ celého
hradného panstva, vrátane Veľkého Folkmara.48
Vladislav z neho urobil kapitána Kežmarského
hradu. Ladislav Pohrobok bol korunovaný 21. apríla, Vladislav krátko nato 17. júla toho istého roku.
Krajina tak mala dve korunované hlavy a Alžbeta
22. augusta povolala na obranu záujmov svojho
maloletého syna českého veliteľa Jána Jiskru
z Brandýsa. Ten získal od kráľovnej viaceré lénne
majetky na strednom Slovensku, ale aj mestá
a hrady na Spiši. Jiskra 16. októbra 1441 dobyl
Kežmarok. Predpokladá sa, že Mikulášovi z Perína
sa podarilo utiecť domov na Richnavský hrad.49
V roku 1442 sa Jiskra obrátil proti tejto pevnosti. Obliehal ju niekoľko mesiacov a do jeho rúk padla
niekedy pred 20. júlom 1442.50
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Kapitánmi Richnavského hradu sa postupne stal
Ján Sendel z Ostravy a po ňom od roku 1448 Ján
Talafús z Ostrova a Hukvaldu. Situácia Jiskru a všetkých jeho kapitánov sa zmenila po 22. novembri
1457, kedy zomrel Ladislav Pohrobok. Jiskrova úloha
sa skončila, ba čo viac, na uhorský trón sa dostal syn
gubernátora Jána Huňadyho, Matej Korvín. Ten bol
dávnym nepriateľom Jána Jiskru a okrem toho si
mimo boja proti Turkom za svoje hlavné vojenské
poslanie vytýčil vyčistenie krajiny od bratríkov. Za
kapitána Horného Uhorska vymenoval Sebastiána
z Rozhanoviec a Imricha Zápoľského. Ako sa dozvedáme z listiny kráľa Mateja Korvína z 27. novembra
1460, Imrich Zápoľský obľahol na vlastné náklady
hrad Richnavu a po dlhom obliehaní ho dobil. Na dobíjaní sa výrazným dielom podieľal vojenskou radou
i pomocou aj Sebastián z Rozhanoviec. Za tieto a iné
služby kráľ dal „hrad Richnavu s obcami Richnava
(Ryhno), Olcnava (Olczna), Kaľava (Kalyo), Hrišovce
(Rysowecz), Veľký Folkmar (Folkmar), Krompachy
(Crompah), Kľuknava (Klykno), Jaklovce (Jekelfalwa),
obe Slovinky (utraque Zlawynka) v Spišskej župe
a Sedlice (Zedlycze), Miklušovce (Myklosuagasa) a Jakubovany (Jacabfalwa) v Šarišskej župe, ako aj vlastnícke podiely v Margecanoch (Margythfalwa) a ďalšie
majetky, kdekoľvek v kráľovstve by sa nachádzali a patria spomínanému hradu Richnava, obom týmto spomínaným, a prostredníctvom tohto Imricha aj jeho bratom
Mikulášovi a Štefanovi, a to do zálohu za cenu 12 tisíc
uhorských zlatých s tým, že menovaní Imrich, Mikuláš
a Štefan Zápoľskí a Sebastián z Rozhanoviec a ich dedičia a nástupcovia budú vlastníkmi hradu a všetkých
k nemu náležiacich obcí dovtedy, dokiaľ ho kráľ alebo ním
poverený človek za uvedenú sumu 12 tisíc zlatých nevykúpi späť.“51
Žiadne vyplatenie sa samozrejme nekonalo. Zápoľskí v tom istom roku od kráľa získali Spišský hrad
a v priebehu niekoľkých ďalších rokov, využijúc chaos
pri čistení krajiny od bratríkov, aj množstvo ďalšieho
majetku.52
V roku 1465 im kráľ dal všetky získané majetky
do dedičnej držby a pridal k tomu titul dedičného
spišského župana.53
Nakoľko Richnavský hrad už nikdy nebol úplne
opravený, Veľký Folkmar sa aj s celým hradným panstvom dostal prakticky do domínia Spišského hradu.
Nepomohli ani protesty pánov z Jakloviec. Jedným
z posledných, kto sa snažil zvrátiť situáciu, bol Štefan

CHALUPECKÝ, Ivan: Richnava v stredoveku. In: Kolektív autorov: Dejiny Richnavy. Obec Richnava 2010, s. 89.
CHALUPECKÝ, Ivan: Richnava v stredoveku. In: Kolektív autorov: Dejiny Richnavy. Obec Richnava 2010, s. 69.
49
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Fiaš, syn Mikuláša Fiaša z Jakloviec, ktorý v mene
svojich synov a bratov, ako aj istého Petra Czepesa
z Jakloviec pred Jasovským konventom protestoval
proti dedičným županom Spiša Imrichovi a Štefanovi
Zápoľskovcom, ktorí zabrali celé jeho obce Veľký
Folkmar (Folkmark), Žakarovce (Sakaar), Kojšov (Kolys) a majer Lazar (praedium Lazaar), ako aj jeden
mlyn na Hnilci v chotári Jakloviec a pozemky, lesy
a ornú pôdu v chotári Jakloviec.54
Rod Zápoľských zostal až do konca stredoveku
posledným vlastníkom Veľkého Folkmara.
Stredoveká cirkevná organizácia
Gelnického banského okruhu
a Veľký Folkmar



Výsadné banské územie s centrom v Gelnici získavalo ústne privilégiá pre nemeckých hostí pravdepodobne už v druhej polovici 12. storočia. Prvé písomné
privilégiá dostalo krátko po odchode Mongolov roku
1242. Tie boli výrazne širšie ako privilégiá spišských
Sasov a Gelnica sa stala strediskom samostatného
právneho okruhu, ohraničeného povodím rieky Hnilec od dnešného Nálepkova až po jeho ústie do Hor-

nádu pri Margecanoch a pravým brehom Hornádu od
jeho sútoku so Slovinským potokom až po jeho sútok
s potokom Opátka. To sa prejavilo aj v cirkevnej organizácii tejto oblasti – jurisdikcia spišských prepoštov
sa nevzťahovala na tento výsadný banský okruh.55 Tu
sa cirkevná správa uberala vlastným vývinom. V súpise pápežských desiatkov, ktoré sa na Spiši vyberali
v priebehu rokov 1332-1337 sa dá tento stav vidieť
celkom jasne: Vtedajší farár v Gelnici Sybot (Gibot)
platí za seba, za Petra, farára v Krompachoch a za
Marcela, farára v Jaklovciach, tri a pol hrivny a šesť
grošov.56 Platil pritom mimo ostatných spišských
farárov, spišského prepošta či Spišskej kapituly. To
znamená, že tieto farnosti boli tzv. exemptnými farnosťami, vyňatými z právomocí spišských prepoštov.
Na základe poznania jednotlivých zemepánov a vplyvov, ktoré sme si popísali v predchádzajúcich kapitolách potom môžeme usúdiť, že Veľký Folkmar v tomto
období patril ako filiálna obec do exepmtnej farnosti
Jaklovce. Zemepáni – páni z Jakloviec – pritom iste
mali nad tunajším Kostolom sv. Antona patronátne
právo. Kostol v Jaklovciach a kaplnka v Margecanoch
sa priamo spomínajú v roku 1377. Pani Dorota, manželka Mikuláša, syna Dominika z Jakloviec, vtedy

© Vladimír Olejník

Protest Štefana
Fiaša z Jakloviec
proti Andrejovi
a Štefanovi z Barce,
ktorí mu zabrali isté
orné zeme v chotári
obce Margecany.
ABÚ SK, HMSK,
capsa Q,
fasc. 3, nr. 28.
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založila za spásu svojej duše a odpustenie hriechov dve
fundácie – jednu pre kostol sv. Antona v Jaklovciach
a druhú pre kostol sv. Margity v Margecanoch.57
Podľa súpisu majetkov Vavrinca Fiaša z obdobia
rokov 1480-1490 je v Jaklovciach farský kostol
sv. Antona s drevenou vežou a v Margecanoch kamenná kaplnka sv. Margity, ktorá nemá vlastný cintorín.58
V súpise cirkevných inštitúcií pozvaných na provinciálnu synodu začiatkom 16. storočia (1516?) medzi
exemptnými farami nájdeme Spišské Vlachy,59 Gelnicu, Tichú Vodu, Smolník, Krompachy a Jaklovce.60
Vidíme teda, že mimo Spišských Vlách všetky
ostatné farnosti ležali v banskom výsadnom území.
Už v tretine 14. storočia mimo Smolníka a Tichej
Vody, ktoré vtedy farnosťami ešte neboli, patrili pod
priamu jurisdikciu ostrihomského arcibiskupa.61
Nevieme kedy presne sa farnosti výsadného banského územia združili do tzv. dekanátu banských
miest – Fraternitas oppidorum metalicorum. Všetky fary tohto dekanátu podliehali pod jurisdikciu prepošta
Kostola sv. Juraja de Viridi Campo v Ostrihome.
V roku 1520, v čase vyberania pápežských desiatkov,
ktoré nariadil pápež Lev X., sem patrili farnosti Gelnica,
Krompachy, Smolník, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár,
Štós, Slovinky a Veľký Folkmar.62
Život obyvateľov Veľkého Folkmara
v stredoveku
Po absolvovaní exkurzu do spletitých politických
i cirkevných dejín Veľkého Folkmara každého čitateľa iste napadne otázka ako vyzeral bežný život obyčajných obyvateľov obce v stredoveku. Živili sa tým,
čo poskytovala tvrdá príroda východnej časti Slovenského Rudohoria. S určitosťou vieme povedať, že sa
venovali ťažbe dreva, uhliarstvu a snáď chovu oviec.
Dôležitou súčasťou ich živobytia však zaiste bolo aj
spracovanie rúd. Obec sa totiž nachádza v oblasti,
ktorá bola v 13. a 14. storočí centrom baníctva a metalurgie na Spiši. Pramene k týmto skutočnostiam sú
žiaľ skromné a k dokazovaniu mnohých tvrdení nám
musia na pomoc prísť archeológia, špeciálne archeo-
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metalurgia, ale aj mineralógia a ďalšie vedy. Tu treba
poznamenať, že Veľký Folkmar sa nachádza na spojnici nálezísk dvoch hlavných typov železných rúd –
jedna sa ťahá v smere Krompachy – Žakarovce – Jaklovce, druhá v smere Mníšek nad Hnilcom – Prakovce
– Perlová dolina pri Gelnici.63
Na tento fakt naväzuje žiaľ mylné zovšeobecnenie,
ktoré ponúka najmä encyklopedická literatúra, že
obyvatelia Veľkého Folkmara sa od stredoveku živili
baníctvom. Tento fakt treba uviesť na správnu mieru.
V žiadnej z donačných listín, ktoré Jekul a jeho
potomci od kráľov dostali (1282, 1284, 1328), ani
v neskorších konfirmáciách (1422), sa nespomína, že
by zároveň dostali od kráľa aj tzv. kutacie právo. To
znamená, že na svojom území sami bane mať nemohli. Stredoveké listiny sa ani o žiadnych nezmieňujú.
Kutať na svojich pozemkoch voľne totiž umožnila až
reforma kráľa Karola Róbert až roku 1327. Z nájdených kovov museli platiť zvláštnu daň, tzv. urburu:
dvanástinu zo zlata a striebra, pätnástinu z ostatných
kovov.64 Dovtedy mohol kráľ pozemky, na ktorých sa
našli rudy, vymeniť za iné. To viedlo k zatajovaniu
náletísk, aby vlastníci neprišli o výhodné pozemky
a náleziská surovín.Vieme však, že kutacie právo mala
Gelnica a Smolník. Obyvatelia Veľkého Folkmara sa
preto iste venovali spracovaniu už vyťažených rúd.
Čo sa týka písomných správ o baníctve a metalurgii v tejto oblasti, väčšinou ide len o sporadické
poznámky v listinách, informácie o baniach či o hámroch a iných zariadeniach na spracovanie rúd a kovov.
Už samotné historické pomenovanie Gelnice – Gulnich bana (v rôznych transkripčných formách ako
Gylnych/Gulnych/Gölnic – bana/banya/bánya a podobne) v sebe nesie slovanský základ pomenovania
„baňa“, čo naznačuje prítomnosť slovanského obyvateľstva v tomto regióne, ako aj využívanie nerastného
bohatstva Slovanmi už pred príchodom nemeckých
hostí.65 V chotári mesta sa nachádzajú archeologické
stopy po využívaní nerastného bohatstva plynule
z obdobia 13. – 17. storočia.66
Jednou z prvých písomných zmienok o baníctve na
tomto území je listina kráľa Ladislava IV. z r. 1280.

Dojenie oviec
a výroba syrov
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Poľnohospodárske
práce podľa
kalendára
zo 14. stor.

Kráľ v nej venuje na stavbu špitála pre chudobných,
núdznych a chorých sto mariek striebra ročne zo striebornej bane, zvanej Gelnica (Guylnych bana).67
V samotnej metačnej listine z r. 1282, ktorou kráľ
Ladislav IV. daroval komesovi Jekulovi územie dnešného Veľkého Folkmara, Jakloviec, Margecian a Žakaroviec, sa ako orientačný bod spomína strieborná
baňa Seyler.68
V privilégiu pre Gelnicu z roku 1290 sa spomína
„dom alebo domy, v ktorých sa čistí a taví železo“, čo
starší autori stotožňujú so Smolníckou Hutou.69
V roku 1374 kráľ Ľudovít I. označuje Gelnicu ako
„naše mesto, alebo medenú baňu.“70 V roku 1435 sa

spomína pec na spracovanie železa (prípadne hámor?) v Gelnici.71 V tom istom roku sa železná pec
nachádza aj v samotnom Veľkom Folkmari.72 Podľa
urbára z roku 1583 sú vo Veľkom Folkmari dva
hámre, z ktorých bol príjem po päť centov.73
Aká veľká bola obec Veľký Folkmar v stredoveku
je otázne. Vo všeobecnosti sa usudzuje, že išlo o tzv.
potočnú radovú dedinu, teda obec, ktorá sa rozprestierala na oboch brehoch pretekajúceho toku. V stredoveku boli domy poddaných stavané ako jednoduché
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polozemnice s drevenou konštrukciou, prípadne to
boli drevené jedno- a dvojpriestorové domy na kamennej podmurovke.74
O počte obyvateľov Veľkého Folkmara v stredoveku sa môžeme len domnievať. Niekoľko málo informácií sa dá vyčítať zo znení listín. Napríklad v už spomínanej listine kráľa Ľudovíta I. z roku 1368 sa vypočítavajú obce v chotári Gelnice: Krompachy, Slovinky, Žakarovce, Jaklovce, Veľký Folkmar, Margecany, Kojšov, Prakovce, Helcmanovce a Švedlár. Na
konci výpočtu sa uvádza, že niektoré sú obývané,
niektoré vyľudnené (quaedam populosae, quaedam vero
habitatoribus vacuae haberentur).75
To mohlo znamenať vyľudnenia niektorých z uvedených obcí v dôsledku nepokojov, či chorôb. Nevieme
s istotou či sa toto konštatovanie vzťahovalo aj na
Veľký Folkmar, alebo nie.
Presné informácie o počtoch obyvateľov vo Veľkom Folkmari máme až zo začiatku novoveku, no
aspoň tie nám pomôžu urobiť si obraz o veľkosti obce.
Na základe poznatkov z nich usudzujeme, že čo do
počtu obyvateľov obec Veľký Folkmar koncom stredoveku patrila medzi priemerné až veľké dediny.
V najstaršom zachovanom portálnom súpise spred
roku 1529 sa obec vôbec nespomína. V súpise z roku
1529 sa uvádza ako príslušenstvo Richnavského
hradu a tvorí ju dvanásť usadlostí.76
V tejto dobe ide o dosť veľkú obec, počtom obyvateľov porovnateľnú s Bijacovcami a Spišskou Teplicou
(12 usadlostí), či Švedlárom, Nálepkovom a Klčovom
(10 usadlostí). Z poddanských obcí celého Spiša ju
predčili len Jablonov a Letanovce (13 usadlostí),
Smolník (15 usadlostí), Krompachy (16 usadlostí)
a Gelnica (19 usadlostí). Veľký Folkmar v roku 1529
predčil počtom obyvateľov dokonca aj Jaklovce
(9 usadlostí).77 Ďalší portálny súpis z r. 1549 spomína
rovnako dvanásť usadlostí ale navyše trinásť želiarov.78
Veľký Folkmar teda do novoveku vstupuje ako
jedna z najľudnatejších poddanských obcí na Spiši,
patriaca do domínia Richnavského hradu, ktorého
vlastníkom je jeden z najbohatších rodov v celej histórii Spiša – Zápoľskí.
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Folkmar v rušnom období (1526 - 1711)
FRANTIŠEK ŽIFČÁK

Politicko-spoločenská situácia v krajine

Ľudovít II.
Jagellovský
(1516 - 1526)

Ján Zápoľský
(Januš Vajda)
(1526 - 1540)

Ferdinand I.
Habsburský
(1526 - 1564)

Prehratá bitka Uhrov s Turkami pri Moháči v auguste roku 1526 znamenala v našich dejinách koniec jednej éry spoločnosti - stredoveku. V boji zahynul mladý uhorský kráľ Ľudovít II. (1516-1526)
a krajina sa ocitla v obrovskom nebezpečenstve. Z juhu sa do Uhorska tlačili Turci a v samotnom kráľovstve sa rozpútal boj o uvoľnený uhorský trón.
V zápase sa stretli arciknieža Ferdinand Habsburský a Ján Zápoľský (narodený na Spišskom hrade),
najbohatší magnát v Uhorsku, ktorí sa nechali svojimi stúpencami aj korunovať za uhorských kráľov.
Boje medzi znepriatelenými stranami prepukli na
jar roku 1527 a odohrávali sa čiastočne aj na samotnom Spiši. Ferdinanda podporovala Levoča i známa
podnikateľská rodina Thurzovcov, kým Zápoľskému
ostal verný Kežmarok a z významných spišských
šľachtických rodov napr. Máriássyovci z Markušoviec. Zápoľskému navyše pomáhali aj Turci. Na jeho
strane v tom čase veľké bojové i diplomatické aktivity preukazoval šľachtic poľského pôvodu Hieronym
Laski. Za verné služby ho v roku 1528 Ján Zápoľský
obdaroval rozsiahlymi spišskými majetkami, ku ktorým patrili Spišský hrad s príslušnými poddanskými
dedinami, mesto Kežmarok s hradným panstvom i ďalšie panstvá patriace k hradom Gelnica, Richnava
a Nedeca. Súčasťou hradného panstva Richnava okrem
samotnej Richnavy boli vtedy Krompachy, Vyšné
Slovinky, Nižné Slovinky, Hrišovce, Kaľava, Kluknava, Olcnava, Folkmar a Žakarovce.1 Levočania s nemeckou posádkou Ferdinandovho vojska sa v roku
1528 zúčastnili viacerých ozbrojených akcií na Spiši proti stúpencom Zápoľského, včítane dobytia a poškodenia Richnavského hradu.2 Znepriatelená strana im neostávala nič dlžná. V auguste 1532 Laski so
svojimi 300 jazdcami vyplienil Spišskú Kapitulu
a podarilo sa mu obsadiť aj Richnavský hrad.
Obyvateľov okolitých obcí nútil zložiť prísahu vernosti Zápoľskému.3 Situácia na Spiši sa však čoskoro obrátila v prospech Ferdinanda, keď na jeseň
nasledujúceho roku sa tu objavilo 500 jazdcov a 400
pešiakov pod velením generála Jána Katzianera.

Bitka pri Moháči 29. augusta 1526

V roku 1535 Laski zradil svojho pána a prestúpil do
tábora Ferdinanda.4
Občianska vojna v krajine medzi Zápoľským a Ferdinandom sa skončila podpísaním mieru vo Veľkom
Varadíne v roku 1538. Obaja rivali si ponechali
územie, ktoré ovládali. Keďže Zápoľský v tom čase
ešte nemal potomka, Uhorsko sa po Zápoľského
smrti malo zjednotiť pod vládou Ferdinanda. Situácia sa však zmenila v roku 1540, keď sa Jánovi
Zápoľskému narodil syn Ján Žigmund. Vzápätí však
Ján Zápoľský zomrel, čo Turci využili na okamžitý
útok proti Uhorsku. Ako zámienka im poslúžila
obrana následníckych práv na trón Zápoľského syna. V roku 1541 dobyli hlavné mesto Uhorska Budín
a tlačili sa stále na sever. Krajina sa rozpadla na tri
samosprávne celky. Južnú a strednú časť Uhorska
ovládali Turci, Sedmohradsko s časťou stolíc na východe sa stalo samostatným kniežatstvom a Ferdinandovi ostala severná časť krajiny (prakticky
územie Slovenska) a úzky pás na západe dnešného
Maďarska. Turci na dobytom území zriaďovali vlastnú správu a neustále podnikali útoky severným smerom, s cieľom zmocniť sa hlavne územia stredoslovenských banských miest bohatého na meď,
striebro i zlato.
Počas týchto útokov rabovali mestá a dediny,
vynucovali si poplatky, odvláčali zajatcov, dobytok,
cennosti, potraviny a inú korisť. V druhej polovici

Vyplýva to z portálneho súpisu zachovaného z roku 1529. Štátny archív v Levoči, Spišská župa, kongregačné písomnosti (ďalej
len ŠA-L, SŽ, kongr.), inventárne číslo (ďalej len i. č.) 344, škatuľa (ďalej len šk.) 107, č. 13/1529. Publikoval ho ŠTEVÍK,
Miroslav: Najstaršie daňové súpisy Spiša z prvej tretiny 16. storočia. In: M. Števík (ed.): K dejinám Podolínca a novovekého Spiša.
Stará Ľubovňa 2006, s. 129, 135.
2
BAL, Jeromos - FÖRSTER, Jenő - KAUFFMANN, Aurél (ed.): Hain Gáspár Lőcsei krónikája. (ďalej len Hain), Lőcse 1910-1913, s. 35;
SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 138; ŽIFČÁK, František: Richnava v nepokojných časoch 1523-1711. In: KOLEKTÍV
AUTOROV: Dejiny Richnavy. Richnava 2010, s. 94.
3
Hain, s. 56; SUCHÝ, Michal: c. d., s. 144.
4
Hain, s. 65; SUCHÝ, Michal: c. d, s. 146-148.
1
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16. storočia prenikli aj na Gemer, ako o tom svedčia
vyplienené mestá Rožňava, Jelšava a Dobšiná.5 Prenikli aj na chotáre Spišských Vlachov a Spišskej Novej Vsi,6 ba v roku 1570 sa turecké oddiely sústredené pri Muráni vypravili do blízkosti Gelnice a chystali sa napadnúť Smolník a Spišskú Novú Ves.
Cisárske vojsko ich však rozohnalo.7
Hoci bol Spiš od väčšieho útoku Turkov ušetrený, obyvateľstvo hlavne na južnom Spiši malo
obrovský strach, pripravovalo sa útok a muselo
zvýšenou mierou prispievať na protitureckú obranu
finančne i materiálne (dodávky potravín, stavebného materiálu, obilia, povozov, atď.). Keď v roku
1593 došlo k riadnej vojne s Turkami (trvala temer
15 rokov), nielenže sa zvýšili požiadavky úradov na
obranu, ale ľudia museli vo zvýšenej miere čeliť aj
vyčíňajúcim lúpežným tlupám, ktoré sa grupovali
z rebelujúcich vojakov. Chránili sa útekmi do hôr
a chlapi pred odvedením k vojsku utekali aj za hranice - do Poľska.8
Sprievodným javom rušného začiatku novoveku
bola aj reformácia, ktorá priniesla dôležité zmeny
v duchovnej oblasti. Jej zmyslom bola obroda katolíckej cirkvi. Myšlienky Martina Luthera sa na Spiši
objavovali v mestách s nemecky hovoriacim obyvateľstvom už od začiatku 20. rokov 16. storočia
(v Ľubici roku 1520).9 Spočiatku sa presadzoval radikálny luteránsky smer - novokrstenci (anabaptisti), ktorého veľkým propagátorom sa stal kazateľ
Andrej Fischer z Kremnice. Reformačné myšlienky
šíril v rokoch 1529-1539 predovšetkým v Levoči
a vo Švedlári. Anabaptisti odmietali poslušnosť
cirkevnej a svetskej vrchnosti, vo svojom spoločenstve zaviedli kolektívne vlastníctvo, krst uznávali až
v dospelosti, neuznávali však napr. sviatosti, božskú
podstatu Krista, existenciu svätých a ich uctievanie
prostredníctvom sôch a obrazov.10 Po smrti Andreja
Fischera (okolo roku 1540) anabaptizmus na Spiši
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zanikol a postupne sa presadil umiernený smer
luteranizmu - augsburské vierovyznanie.11 V roku
1544 na luteránsku vieru prestúpilo mesto Levoča
i hlavný predstaviteľ katolíckej cirkvi na Spiši, spišský prepošt, Ján Horváth z Veľkej Lomnice. Protestantizmus si nachádzal cestu prakticky medzi
všetkými vrstvami spoločnosti - mešťanmi, šľachtou, poddanými i duchovenstvom. Farári zo Spiša sa
zišli roku 1545 na synode v Levoči, včítane miestneho farára.12 Nevedno z akých dôvodov tam chýbal
folkmarsky farár, ktorý patril v 16. storočí, spolu
farármi Gelnice, Jakloviec, Krompách, Smolníka,
Mníška nad Hnilcom, Švedlára, Štósu a Sloviniek
k Bratstvu (Fraternite) farárov banských miest.13
Potom v roku 1569 sa farári z najvýznamnejších 24
spišských miest prihlásili k novej viere zostavením
vlastného vierovyznania (Confessio Scepusiana). Vychádzalo zo starších vzorov, z Confessio Pentapolitana (1549), vierovyznania 5 východoslovenských slobodných kráľovských miest (Košice, Levoča, Prešov, Bardejov, Sabinov) a z Confessio Heptapolitana (1559), vierovyznania 7 stredoslovenských
banských miest (Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Ľubietová, Pukanec
a Banská Belá).14 Hoci vierovyznania už obsahovali
prvky protestantizmu, jeho vyznávači sa ešte považovali za súčasť katolíckej cirkvi. Preto ich
schválil ostrihomský arcibiskup i panovníci.15 Do
začiatku 17. storočia však prešiel na luteránsku
vieru temer celý Spiš.16 Katolíckymi „ostrovčekmi“
tu ostali okrem Spišskej Kapituly (včítane jej poddanských obcí) iba mestá Podolínec, Stará Ľubovňa
a možno i Spišská Stará Ves.17 Zaiste sa k luteránizmu priklonili niekedy v 2. polovici 16. storočia aj
Folkmarčania. Aktuálne to bolo najmä po roku 1558,
keď sa vlastníkom hradného panstva Spiš a zároveň
spišským županom stal Stanislav Thurzo, ktorý sa
pridal k reformácii.18 Aj majiteľom Richnavského

Martin Luther
(1483 - 1546)

5
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s. 86-90; KOPČAN, Vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava 1986, s. 55.
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Erb Thurzovcov

Ferdinand I.
Habsburský
(1572 - 1612)

František II.
Rákóczi
(1676 - 1735),
sedmohradským
kniežaťom
bol 1704 - 1711

panstva, ku ktorému patril i Folkmar, boli Thurzovci. V rokoch 1543-1559 ho vlastnil Andrej Bonaventúra Báthory, manžel Anny Thurzovej, staršej
dcéry Alexeja Thurza. Medzi rokmi 1560-1574
patril Alžbete Thurzovej, dcére Alexeja Thurzu. Po
nej (približne do konca 16. storočia) panstvo patrilo
jej dcére Anne, ktoré spravoval istý čas ako tútor
neplnoletej dcéry jej otec gróf Július zo Salmu. Po jej
smrti panstvo pripadlo Stanislavovi Thurzovi.19
Keďže sa v Uhorsku oddávna uplatňovalo patronátne právo, ktoré zahŕňalo aj obsadzovanie farára do
poddanských obcí podľa vôle zemepána, mohli ho
uplatniť voči folkmarskej fare i Thurzovci. Kedy k tomu došlo nevedno, ale prvá písomná správa o evanjelickom farárovi z Folkmara, Eleazárovi Teuberiovi, pochádza až z roku 1610. Zúčastnil sa rokovania 66 evanjelických duchovných a zástupcov spišskej šľachty o ďalšom smerovaní evanjelikov na Spiši. Zasadnutie sa konalo v Levoči 30. 11. 1610.20
Hoci účastníci nedospeli k žiadnym podstatným záverom, bola to prvá reakcia na marcovú synodu
evanjelikov Žiline. Tá priniesla rozchod evanjelikov
zo západného a stredného Slovenska s katolíckou
cirkvou a vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie (tri superintendencie) pre cirkevné zbory evanjelikov. Úspešnejšia bola až januárová synoda zástupcov evanjelikov z miest Pentapolitány a zo stolíc Spiš a Šariš v roku 1614 v Spišskom Podhradí.
Predsedal jej spišský župan Krištof Thurzo. Výsledkom synody bolo prijatie 16 kánonov viery, ktoré sa
v zásadných otázkach zhodovali so žilinskými. Na
východe sa vytvorili dve superintendencie, jedna pre
mestá Pentapolitány v čele s levočským farárom
Petrom Zablerom, druhá pre evanjelikov zo Spišskej
stolice a Šarišskej stolice, ktorú mal viesť spišskopodhradský farár Štefan Xylander-Holzmann.21 Tak
sa aj na Spiši dovŕšil definitívne proces rozdelenia
evanjelikov augsburského vierovyznania a katolíkov.
Je potrebné však dodať, že tomuto rozchodu
predchádzali rušné udalosti z roku 1604, keď panovnícky dvor cisára Rudolfa II. (1572-1612) začal
stupňovať tlak na protestantov v krajine. Prikročil
k vydávaniu nariadení o konfiškácii majetkov luteránskej šľachty, jej obviňovaniu zo sprisahania,
násilnému zaberaniu evanjelických chrámov (napr.
Košice, Levoča) i obnove starších zákonov proti
protestantom. Dôsledkom toho bol odpor uhorskej
šľachty voči panovníkovi, ktorý vyústil do prvého
stavovského povstania vedeného sedmohradským
vojvodom Štefanom Bočkajom (1604-1606). Ďalšie
povstania uhorskej šľachty proti Habsburgovcom
viedli Gabriel Betlen (1619-1623, 1626), Juraj I.
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Rákoci (1644-1645), Imrich Tököli (1678-1688)
a František II. Rákoci (1703-1711). Prakticky všetky tieto povstania sa viedli pod rúškom boja za
náboženskú slobodu a proti absolutistickým snahám
habsburských panovníkov, ale ich skutočnou príčinou bolo zachovanie stavovských výsad uhorskej
šľachty a jej majetkov. Vedúci predstavitelia povstaní pri realizácii svojich zámerov hľadali pomoc
diplomatickú, finančnú i vojenskú aj v zahraničí
a neváhali sa spojiť ani s úhlavnými nepriateľmi
kresťanskej Európy - Turkami. Povstania končili
obvykle určitými kompromismi medzi bojujúcimi
stranami. Dlhoročné konflikty však sprevádzal neustále hospodársky rozvrat v krajine, morové epidémie, hlad, násilnosti a útrapy, ktoré si najviac
odniesol bezbranný bežný ľud v mestách a na dedinách. Keďže viaceré bojové akcie počas uvedených
povstaní sa odohrávali aj na Spiši, dotýkali sa priamo aj Folkmarčanov a negatívne ovplyvňovali vývoj
obce.
Folkmar v 16. storočí
Geografické dispozície folkmarskeho chotára
ovplyvňovali život obyvateľov obce aj v novoveku.
Prevažne kopcovitý a zalesnený terén nedával veľké
možnosti na obživu obyvateľstva len roľníctvom.
Nutné bolo venovať sa aj pastierstvu. Ložiská železnej rudy v chotári, jej dobývanie a spracovávanie
v hámroch, vytvárali ďalšie pracovné príležitosti pre
miestnych obyvateľov, či už ako baníkov, uhliarov
alebo robotníkov v hámroch. Odráža sa to aj v zachovaných historických prameňoch zo 16. - 17. storočia. Na význam baníctva v dejinách Folkmara upozorňujú aj zachované odtlačky obecnej pečate. Hoci
sa najstaršia folkmarska pečať (priemer 24 mm)
zachovala na liste až z roku 1558,22 vznik samotného
pečatidla obce možno položiť už na prelom 15. - 16.
storočia. V pečatnom poli je zobrazený sv. Imrich uhorský kráľovič - stojaci na pažiti, ktorý je prezentovaný so všetkými atribútmi vladára. Na hlave má
kráľovskú korunu, v rukách drží žezlo a zemské
jablko. Vľavo je sprevádzaný gotickým štítom
s dvomi skríženými baníckymi kladivkami. Text
kruhopisu je písaný gotickou minuskulou a znie:
.S(igillum).de.+.fulkmer+ (Pečať z Folkmara). Malý
priemer pečate a príklady z iných miest naznačujú,
že obec mohla používať aj staršiu a väčšiu pečať na
overovanie svojich dokumentov.
Ako sme už uviedli, Folkmar bol od stredoveku
súčasťou Richnavského hradného panstva. Najstarší daňový (portálny) súpis z roku 1529 uvádzal
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v obci zdanenie 12 poddanských port. Po Krompachoch, ktoré mali 16 port, to bol druhý najvyšší
počet port na Richnavskom panstve. U ostatných
obcí panstva sa počet pohyboval medzi 1,5 - 5 portami.23 Keďže predpokladáme, že sedliaci hospodárili na polovičných gazdovstvách,24 máme tu doloženú
existenciu asi 24 sedliackych domov. Nezapočítané
sú však želiarske domy (bez rolí), z ktorých sa ešte
daň v tom čase neplatila.25 Zaiste ich tu pár stálo
a mohli v nich bývať baníci, uhliari či robotníci v hámroch. Nepochybne tu stála budova fary, mlyn a minimálne železiarsky hámor. Takže začiatkom novoveku vo Folkmari možno predpokladať jestvovanie
vyše 30 domov, čo znamená, že patril k pomerne
veľkým dedinám na Spiši. Potvrdzuje to aj ďalší daňový (dikálny) súpis z roku 1538, keď z obcí Richnavského panstva platili Krompachy 20 zlatých,
Folkmar 15 zlatých, Kluknava 11,5 zlatých a ostatné obce iba od 1,5 do 6 zlatých.26
V polovici 16. storočia, keď Folkmar bol majetkom Báthoryho, sa začal pokles počtu poddanských usadlostí v obci. Portálny súpis z roku 1552
uvádzal 12 port, z toho, ako richtár pod prísahou
vypovedal, dve boli už opustené.27 Znamená to, že
došlo k úbytku asi 4 sedliackych domov v obci.
Potom v roku 1555 stoličný daňový konskriptor Peter Feygel zaevidoval vo Folkmari taktiež 10 sedliackych port, schopných zaplatiť daň. Od dane však
bol oslobodený dom richtára, 15 domov patrilo želiarom a 6 domov bolo opustených. Dikálna daň
predstavovala už len 9 zlatých.28 Ak počítame v tom
čase na portu 2 sedliacke domy, v obci by malo stáť
vyše 40 domov.
V 50. rokoch 16. storočia mal Folkmar isté
spory o chotár s Kojšovom. Najskôr v roku 1554
folkmarsky richtár Valent (prvý známy richtár
obce) sa sťažoval pred Spišskou stolicou, že
Kojšovania neoprávnene zasiali obilie na časti folkmarskeho chotára. Potom v roku 1557 Štefan Potorňai (Potornyay), provizor Spišského hradu,
protestoval v mene svojho pána Jána Thurza, že
Folkmarčania (oppidani de Folkmar), na príkaz úradníka Richnavského panstva násilne zabrali železné
náradie kojšovským poddaným na ich chotári
a držali ich u seba temer celý týždeň.29 Zrejme sa
spory urovnali, pretože ďalšie záznamy o tom sa už
nevyskytli.
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Dikálny súpis
z r. 1538 –
Folkmar platil daň
15 zlatých

V nasledujúcich rokoch došlo k radikálnej zmene
počtu obyvateľstva v obci. Portálny súpis z roku
1570, keď bol ako majiteľ Folkmara uvedený Július
zo Salmu, zaznamenal v dedine už iba 3,5 sedliackej
porty, 19 želiarskych domov a panský mlyn.30 Teda
podstatne ubudlo sedliackych usadlostí s pôdou
(ostalo len asi 7 domov), na druhej strane pribudli
4 želiarske domy. Celkovo však v obci nastal výrazný pokles asi o 13 domov.
Podobne ako bane, aj železné hámre existovali
na území Folkmara zaiste už v stredoveku. Správy
o nich však máme až neskoršieho obdobia. Z roku
1567 pochádza záznam o cene 125 denárov za 1 centnár železa (1 centnár = 56 kg) vyrobeného vo folkmarskom hamri.31 Vie sa, že pred rokom 1574 tu
majitelia Richnavského panstva nechali postaviť
dva hámre, ktoré spolu s ďalšími tromi hámrami na
krompašskom chotári spotrebovali na výrobu železa
značné množstvo dreva a dreveného uhlia a devasto-

ŠTEVÍK, Miroslav: c. d., s. 129, 135; ŽIFČÁK, František: c. d., s. 114. Porta – daňová jednotka odvodená od brány sedliackej
usadlosti. Portu mohli tvoriť celé usadlosti, polovičné, štvrtinové (pozn. F.Ž.).
24
MATULA, Vladimír – VOZÁR, Jozef (zost.): Dejiny Slovenska II (1526-1711). Bratislava 1987, s. 93, pozn. 29.
25
MATULA, Vladimír – VOZÁR, Jozef (zost.): c. d., s. 191, pozn. 13.
26
ŽIFČÁK, František: c. d., s. 114. Dika – daňová jednotka, ktorá sa odvodzovala od hnuteľného i nehnuteľného majetku daňovníka, tiež z výkonu remesla (pozn. F.Ž.).
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31
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vali tak okolité lesy.32 Do rokov 1571-1577 spadá
spor týkajúci aj jedného hámra vo Folkmari, ktorý
sa riešil pred Spišskou stolicou. Najskôr v roku
1571 násilne zabrali ozbrojení mešťania z Gelnice
železné náradie z domu Folkmarčana Martina Mülnera (Mylner) kvôli dlhom a odniesli ich do hámru,
ktorý mal v prenájme Ján Küchel (Kychel) z Gelnice.
Spôsobili škodu za 100 zlatých. V nasledujúcom roku na príkaz svojho zemepána Júliusa zo Salmu
folkmarsky richtár a prísažní zhabali zariadenie
z tohto hámra a spôsobili tak Küchelovi škodu za
vyše 1000 zlatých. Obe strany sa navzájom obviňovali z násilností aj naďalej a spor nebol ukončený
ešte ani v roku 1577.33
Zostupný trend úbytku obyvateľov vo Folkmari,
ako ukazujú pramene, pokračoval až do začiatku
17. storočia. Vidieť to aj na portálnom súpise z roku
1582, ktorý uvádza vo Folkmari iba 3 sedliacke
porty (pozostávajúce zo 6 usadlostí), 20 domov želiarov a uhliarov, ako aj panský mlyn. Daňový úradník ďalej obec charakterizoval tak, že sa jej obyvatelia venujú roľníctvu len nepatrne a funguje tu
iba 1 hámor.34 Ďalší portálny súpis z roku 1595
uvádzal už iba 2,5 sedliackej porty (počty želiarskych domov neboli uvedené).35 Keďže koncom
16. storočia sa na portu v Banskom okrese počítali
4 sedliacke domy so štvrtinovým gazdovstvom,36 vo
Folkmari môžeme počítať v tom čase iba s 10 domami sedliakov.37
Súpis domov konaný v roku 1598 zaevidoval na
celom Spiši 4000 domov. Z toho na Banský okres
pripadalo 1269 domov, pričom vo Folkmari zaregistrovali 29 všetkých domov, podobne ako v Žakarovciach. Viac domov v Banskom okrese mali vtedy
napr. Kluknava (30), Helcmanovce (30), Margecany
(32), Jaklovce (36), kým Richnava a Kojšov len po
19 domov.
Obec v čase stavovských povstaní
Vojnové udalosti s Tureckom a morová epidémia
na Spiši v roku 1600 spôsobili ďalší úbytok obyvateľstva. Na jeseň roku 1601 bolo v celej Spišskej
stolici schopných platiť daň už iba 2680 domov, kým
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549 ostalo v dezolátnom stave. Vo Folkmari klesol
počet domov na 16, v Jaklovciach a Margecanoch na
24, v Kluknave až na 18 domov.38 V nasledujúcom
roku vo Folkmari máme zaevidovaných iba 12 domov, ktorých obyvatelia boli schopní platiť daň.39
V tom čase Richnavské hradné panstvo prakticky
neexistovalo, pretože medzi rokmi 1599-1604
Krištof Thurzo bol nútený z finančných dôvodov dať
do zálohu Folkmar, Richnavu, Kaľavu, Hrišovce
a Žakarovce šľachticovi Ľudovítovi Berthotymu
a pridal mu aj Kluknavu ako dar za pôžičku 5000
zlatých.40 Zakrátko však, počas Bočkajovho povstania, postihla viaceré obce Banského okresu ďalšia
katastrofa. Keď v roku 1605 daňoví úradníci stolice
tu robili súpis, konštatovali, že zo 46 obcí okresu
12 bolo vypálených. Pri Folkmari uviedli už len
9 domov, ale všetky boli vypálené (tota combusta),
takže obec nebola v stave zaplatiť žiadnu daň.
Podobne tak obstáli obyvatelia v Olšavici (7 domov)
a Helcmanovciach (7 domov). V Mníšku nad
Hnilcom z 34 domov bolo 27 vypálených.41 Dlho
trvalo, kým sa obec z tohto úderu spamätala. Je
pravdepodobné, že pri požiari bolo zničené aj obecné pečatidlo, pretože si obec dala vyhotoviť nové.
Odtlačok pečate z neho sa zachoval na dokumente
z roku 1619. V pečatnom poli ostal vyobrazený
sv. Imrich s baníckymi kladivkami v štíte. Iba vpravo bol doplnený tromi ružičkami.42
K pokojnému vývoju neprispeli ani 20. roky
17. storočia, do ktorých spadá Betlenovo povstanie.
Nielenže sa násilností voči obyvateľstvu dopúšťalo
či už povstalecké alebo habsburské vojsko, ale krajom sa potulovali početné ozbrojené tlupy (praedones), voči ktorým musela stolica stavať vlastné
vojsko. Tak tomu bolo aj v roku 1623, keď vystrojila 631 pešiakov a 3 veliteľov. Prirodzene sa na tom
museli podieľať jednotlivé spišské obce a mestá, ale
aj samotná šľachta a duchovenstvo. Folkmaru vtedy
pripadlo vystrojiť 3 pešiakov (podobne tak Margecany, Žakarovce a Kluknava), ale Kežmarku až 20
a Levoči 25 vojakov. Šľachta a duchovenstvo prispeli finančne: Thurzovci 4 zlatými, Tököliovci a Paločajovci 2 zlatými, Spišská kapitula a prepošt po
1 zlatom.43
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Súpis domov z r. 1601 – Folkmar mal 16 domov

V roku 1626 obec vykazovala iba štvrtinu sedliackej porty a polovicu želiarskej.44 Keďže v tom čase
sa na 1 portu počítalo 4 sedliacke alebo 12 želiarskych domov,45 vo Folkmari môžeme predpokladať existenciu iba 7 domov poddaných. Až nasledujúcich 10 rokov prinieslo pozitívnejší vývoj.
Svedčia o tom dva dokumenty. Prvým z nich je
portálny súpis z roku 1635, ktorý vo Folkmari
uvádzal až 37 poddanských domov.46 Druhým je
urbár Thurzovcov spísaný v roku 1636,47 teda na
samom konci ich panstva na Spiši, pretože ešte v tom
istom roku vymrela spišská vetva rodu po meči
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Michalom Thurzom. V tom čase už boli zálohované
majetky vyplatené a vrátené a Richnavské panstvo
vlastne obnovené. Vzhľadom k tomu, že ide o mimoriadne cenný dokument pre dejiny obce, zaslúži si,
aby sme sa mu venovali podrobnejšie.
Urbár, okrem toho, že stanovoval povinnosti poddaných voči zemepánovi, uvádzal aj konkrétne mená
poddaných, takže máme pri ňom možnosť zoznámiť
sa menovite s prvými Folkmarčanmi. Uvedených je
týchto 38 mien poddaných, bývajúcich v samostatných domoch so svojimi rodinami: Matej Polak
(richtár), Valent Müler, Žigmund Schwarcz, Gašpar
Müller, Ján Tauberius (Tuberius), Ján Melicher, Ján
Polak, Samuel Faster, Ján Melczer, Peter Müller,
vdova Juraja Grauschera, Peter Vaczbauch, Andrej
Boltisar, vdova Jakuba Puškara (Puskar), Martin
Zipser, Vavrinec Fign, vdova Andrej Palumského,
Andrej Meixner, Martin Vagner, Samuel Jaster, Ján
Müller, Tomáš Guncz, Matej Laurentii, Andrej Kosner, Jakub Vaitz, Michal Fosner, vdova Jakuba Polaka, Juraj Drattscher, Martin Has, Ján Planczner,
Andrej Tauberius, Ján Huns, Vavrinec Revitz, Matúš
Mauricz, Juraj Slivka, Juraj Günz, Ján Krauz a Gašpar Hip. Z tvaru priezvísk vyplýva, že prevažná
väčšina rodín bola nemeckého pôvodu. Slovanské
korene možno predpokladať azda len u Polakovcov,
Puškára, Palumského a Slivku. Ročnú pozemkovú
daň 12 zlatých a vínny poplatok 40 zlatých zemepánovi odovzdávali títo poddaní v dvoch termínoch,
na sv. Juraja a sv. Michala. Za mlyn boli povinní dať
ročne 10 zlatých a dva okrúhle koláče (tortas rotundas) pri voľbách. Museli tiež namiesto dodania
teľaťa zemepánovi ročne zaplatiť náhradu 1 zlatý
a týždenne odobrať z panského kluknavského pivovaru bočku piva v hodnote 6 zlatých a ďalšiu bočku
v hodnote 12 zlatých.
Urbár poskytuje aj iné dôležité informácie.
Predovšetkým dokladá existenciu až troch železných
hámrov (officina ferraria) na území obce. Prvé dva
mal v držbe poddaný Samuel Jaster. Jeden hámor už
stál, druhý bol vo výstavbe. So zemepánom sa dohodol odovzdávať mu ročne poplatok 25 centnárov
železa. Druhý hámor mal byť postavený do piatich
rokov. Potom mal Jaster povinnosť odovzdávať
zemepánovi 40 centnárov železa, teda toľko, ako mu
bol povinný doteraz. Tretí, menší, hámor na území
obce mal v prenájme ďalší poddaný, Ján Müller,
z ktorého odvádzal zemepánovi 6 centnárov železa.
Nepochybne zaujímavou je informácia v urbári
o existencii sklárne (officina vitraria) na území obce,
ktorá však v tom čase už nefungovala. Pozemok
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Urbár richnavského
panstva z r. 1636 –
časť o feudálnych
dávkach Folkmara

k nej patriaci mal v prenájme istý Alexej (nepatril
k poddaným v obci), ktorý platil z neho ročne
zemepánovi poplatok 6 zlatých. Je možné, že stavba
sklárne súvisela ešte s podnikateľskými aktivitami
správcu Richnavského panstva Daniela Gundelfingera, ktoré sú doložené v 70. rokoch 16. storočia.48
Po vymretí Thurzovcov na Spiši sa hradné panstvo Richnava dostalo v roku 1637 do vlastníctva
Rottalovcov. Neskôr ho získali Csákyovci, ktorí sa
stali v roku 1638 majiteľmi hradného panstva Spiš.
V roku 1672 už im patrili nasledovné lokality začlenené do Richnavského panstva: mestečká Krompachy a Folkmar, spišské obce Richnava, Kluknava,
Kaľava, Hrišovce, Žakarovce, Nižné Slovinky, Vyšné
Slovinky a v Šariši Sedlice a Miklušovce.49 Po peripetiách okolo konfiškácie csákyovských majetkov
pre zapojenie sa Františka Csákyho do Vešeléniho
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sprisahania koncom 60. rokov 17. storočia, sa im ich
podarilo definitívne získať späť až o 30 rokov neskôr. V donácii panovníka Leopolda I. (1655-1705)
z roku 1698 pre Štefana II. Csákyho sa ako súčasť
Richnavského hradného panstva uvádzali tri mestečká (Richnava, Krompachy a Folkmar) i všetky
obce ako v roku 1672, navyše k nim pribudla aj
Olcnava.50 Zaradenie Folkmara medzi mestečká
svedčí o tom, že šlo o pomerne veľkú obec, pri ktorej
mal zemepán snahu, podobne ako v prípade Richnavy, zvýšiť jeho status.51 To predpokladalo udelenie
mu istých výsad, resp. výhod oproti ostatným obciam na panstve Richnava. Ďalší vývoj to však nepotvrdil a Folkmar ostal zemepánskym mestečkom
iba formálne.
Ako sa vyvíjala situácia vo Folkmari u nových
zemepánov? Nešťastné boli 40. roky 17. storočia.
Počas povstania Juraj I. Rákociho Spiš v lete a na
jeseň 1645 zachvátila veľká morová epidémia.
Vyžiadala si početné obete. V hlavnom meste Spiša,
Levoči, vtedy zomrelo vyše 2200 ľudí.52 Hoci priame
informácie o obetiach vo Folmári nemáme, dá sa
predpokladať, že nešťastie jej obyvateľov neobišlo.
Nepriamo to naznačuje portálny súpis z roku 1647,
ktorý tu evidoval len polovičnú sedliacku a štvrtinovú želiarsku portu.53 Keďže sa na sedliacku portu
s polovičným gazdovstvom vtedy počítalo 8 domov
poddaných alebo 16 domov želiarov,54 mohli tu byť
obývané iba 4 domy sedliacke a 4 želiarske. Ešte
koncom toho istého roka (9. decembra) došlo v obci
k obrovskému požiaru. Dedina zhorela do tla (totaliter combusta), takže daňový konskriptor pri predpisovaní dane na rok 1648 tu neuviedol žiadnu
portu. Zároveň sa poznamenalo, že obec kvôli požiaru nebola rok zdaňovaná. Až od 6. 5. 1649 mali
byť zdanené 2 štvrtinové sedliacke usadlosti a štvrtinová želiarska,55 teda spolu 8 poddanských domov,
ako pred požiarom.
Po relatívne pokojných nasledujúcich dvoch desaťročiach sa situácia v krajine zmenila začiatkom
70. rokov 17. storočia. Cisársky dvor a katolícke
cirkev po prezradení Vešeléniho sprisahania zosilnili tlak proti uhorskej šľachte a protestantom.
Dochádzalo ku konfiškáciám majetkov šľachty, dosadzovaniu katolíkov do úradov, zaberaniu kostolov
evanjelikom, súdeniu ich kňazov a posielaniu do
vyhnanstva. Došlo k obrovskému (asi desaťnásobnému) zvýšeniu daní poddaných. Jednotlivé stolice
dostali od panovníka príkaz vydržiavať cisárske

WENZEL, Gusztáv: c. d., s. 369; CHALUPECKÝ, Ivan – RAK, Ján (zost.): c. d., s. 63.
MAKSAY, Ferenc (zost.): c. d., s. 444.
50
ŽIFČÁK, František: c. d., s. 123.
51
ŽIFČÁK, František: c. d., s. 123-124.
52
Hain, s. 210-211; DEMKÓ, Kálmán: Lőcse története 1. Lőcse 1897, s. 269; SUCHÝ, Michal: Dejiny, s. 198.
53
MOL, E 158, portálny súpis z r. 1647, s. 349.
54
MATULA, Vladimír – VOZÁR, Jozef (zost.): c. d., s. 191, pozn. 13.
55
MOL, E 158, portálny súpis z r. 1648, s. 30; ŠA-L, SŽ, kongr. , i. č. 419, šk. 114, č. 144/1648

48

49

56

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

FOLKMAR V RUŠNOM OBDOBÍ (1526 - 1711)

vojsko „porciami“ t. j. povinnými dodávkami stravy
pre vojakov a krmiva pre kone.56 Tie potom rozpisovali na jednotlivé obce. Dôsledkom toho bol odpor
obyvateľstva, úteky poddaných i konkrétny odboj,
ktorý začali kuruci z Potisia.57 Tí za pomoci Turkov
a oddielov zo Sedmohradska podnikli v roku 1672
útok do severných oblastí Uhorska. Ich vojsko o sile
asi 3 000 mužov sa dostalo až na Spiš a Oravu. Dokonca neúspešne obliehalo aj Levoču. Hoci nemáme
priame dôkazy na ich vyčíňanie v Banskom okrese,
neutešenú situáciu obyvateľov tu dokazuje súpis
opustených usadlostí z roku 1677. Podľa neho
sedliaci v obciach okresu ušli celkove z 81 gazdovstiev a želiari zo 111 usadlostí. Folkmarsky richtár Juraj Smid a prísažný František Rusnak vtedy
pod prísahou uviedli, že svoje domy v obci opustilo
až 14 želiarskych rodín.58
Skutočné kurucké povstanie nastalo až po roku
1678, keď sa do jeho čela dostal kežmarský rodák
Imrich Tököli. Keďže ešte v tom istom roku vyplienili Gelnicu, Krompachy a okolité obce,59 možno
predpokladať, že sa to týkalo aj Folkmara, keďže
ležal na dôležitej ceste. Banskú oblasť na Spiši
kuruci „navštívili“ aj v roku 1680, keď v Richnave
prepadli grófa Štefana Csákyho s manželkou a prepustili ho len za bohaté výkupné (200 dukátov
a 4 bočky vína).60 V tom roku musel Folkmar vojsku
odviezť voz sena a 20 meríc ovsa.61
Na nepokoje, šarvátky, násilnosti a prechody kuruckých či cisárskych vojsk Spišom boli bohaté
najmä nasledujúce tri roky. Na jeseň roku 1683, keď
kuruci neúspešne obliehali Spišský hrad, spišské
obce boli povinné dodať útočníkom 400 vojakov.
Z nich najviac (149) pripadlo na obce Banského okresu. Napríklad Krompachy mali vystrojiť 10 vojakov,
Margecany, Jaklovce a Kojšov po 4 vojakoch, kým na
Folkmar pripadol iba 1 vojak.62 Svedčí to o tom, že
Folkmarčania boli v dezolátnom stave a nemohli
viac prispieť. O rok neskôr si labanci (cisárske vojsko) generála Schulza vymohli od Folkmara, Jakloviec, Žakaroviec a Margecian dodanie 3 volov a 23
meríc obilia, z toho na Folkmar pripadli 4 merice.63
V novembri toho istého roku vojsko kapitána
Molnára si násilím vynútilo od miest a obcí v Banskom okrese nasledovné finančné dávky: Švedlár
zaplatil 36 zlatých, Mníšek nad Hnilcom 30 zlatých,
Krompachy 15 zlatých, Kojšov a Jaklovce po 10 zlatých, ale Folkmar a Richnava iba 3 zlaté.64 Povstanie

Svedectvo
predstaviteľov
Folkmara z r. 1672
o 14 opustených
usadlostiach v obci

Výdavky Folkmara
na vojsko v r. 1680
– voz sena
a 20 meríc ovsa

MATULA, Vladimír – VOZÁR, Jozef (zost.): c. d., s. 172.
Kurucov tvorili utečenci z Uhorska, najmä stredná šľachta, zemani, študenti, sedliaci, kazatelia a prepustení hradní vojaci.
DANGL, Vojtech: Slovensko vo víre stavovských povstaní. Bratislava 1986, s. 142.
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ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 448, šk. 120, č. 383/1677.
59
Hain, s. 457.
60
Hain, s. 474
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ŠA-L, SŽ, kongr. protokol č. 22 (1680-1683), i. č. 41, šk. 12, s. 20.
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ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 454, šk. 121, č. 131/1683.
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ŠA-L, SŽ, kongr. protokol č. 24 (1684-1686), i. č. 43, šk. 12, s. 52.
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ŠA-L, SŽ, kongr. protokol č. 24 (1684-1686), i. č. 43, šk. 12, s. 120.
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Imrich Tököli

Tököliho v tom čase už slablo a Spišom prechádzalo len cisárske vojsko. S kurucmi sa ďalej bojovalo
už len na východe krajiny. Utrpenie ľudu v kraji pod
Tatrami však neskončilo ani po páde poslednej
bašty povstalcov - Mukačeva v roku 1688. Svedčia
o tom aj početné výdavky obcí na vojsko, ktoré na
Spiši i v nasledujúcich rokoch táborilo, alebo ním
prechádzalo. Len ako príklad uvedieme vojenské
výdavky Folkmara z roku 1699. Obec bola povinná
vydržiavať počas roka 5 vojakov a 4 kone z kompánie (stotiny) regimentu (pluku) princa de Comercy. Len za mesiac máj im museli Folkmarčania
poskytnúť dennú stravu a navyše aj 372 libier
(1 libra = asi 0,5 kg) ovsa a 310 libier chleba.65
Napriek pomerne ťažkej situácii poddaných sa
do začiatku 18. storočia Folkmar postupne zaľudňoval. Sumár portálneho súpisu z roku 1701 registroval v obci 11 sedliackych usadlostí a 9 želiarskych.
Jeden sedliak bol usadený na pozemku pri košickom
hámri. Uvádzal sa tu tiež zeman Dávid Fabricius.
Opustených a bez budov však ostalo ešte stále
8 usadlostí.66 V nasledujúcom roku už Dávid Fabricius nežil a jeho železiareň (hámor s taviacou pecou) poháňanú malým vodným náhonom zdedili potomkovia. Ruda sa do železiarne dovážala z baní na
území Gelnice a Žakaroviec.67
Počas ďalších 5 rokov došlo k nárastu obyvateľstva, pravdepodobne väčšinou prisťahovaním.
Keď daňoví úradníci vyhotovili v roku 1707 dikálny
súpis,68 zaevidovali v obci okrem zemianskej kúrie
Fabriciovcov a pánskeho mlyna už 44 poddanských
rodín, z toho 26 bolo sedliackych a želiarskych,
9 podželiarskych69 a 5 remeselníckych. V obci ešte
žili 2 vyslúžili vojaci70 a 2 pastieri. Richtárom bol
Michal Baran. Medzi obyvateľmi nachádzame nasledovné priezviská: Ferencz (Ferenczov), Rusnak, Macko, Mihal, Krišovský (Krisovsky), Klein (Klann), Baran, Krigovský, Rudniansky (Rudnyanszky), Poľak
(Pollyak), Oravec (Oravecz), Fejkacký (Fejkatzky),
Slivka (Slivko), Tkač (Tkacs), Olysko, Žakarovský
(Zakarovsky), Tokajský, Pupak, Hobgarský, Vaľkovský (Valykovsky), Griba, Kolber, Seman (Szeman),
Jakuš (Jakuss), Chromý (Chromi), Gura, Lenart (Lenartov) a Liptak. V porovnaní s urbárom z roku
1636 došlo k výraznej výmene obyvateľstva. Z rodín,
kde sa mohol predpokladať nemecký pôvod, neostala žiadna. Z nových rodín možno k nemeckým
pripočítať azda Kleina, Hobgarského a Kolbera.
Z ostatných prežili iba Polakovci a Slivkovci, ale
pribudli teraz ďalšie slovenské rodiny, napr. Baran,
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Macko, Pupak, Chromý, Oravec, Tkáč. Niektoré priezviská indikujú miesta a regióny, odkiaľ sa nové
rodiny prisťahovali (Rudňany, Žakarovce, Chmeľnica,
Tokaj, Orava, Liptov), či naznačujú pôvod rusínsky
(Rusnak), poľský (Gura), maďarský (Ferencz).
Súpis priniesol veľa informácií aj k sociálnej
skladbe a majetku Folkmarčanov. Zeman Dávid Fabrici ml., majiteľ železiarskeho podniku, nemal
príliš rozsiahly majetok. Na poliach osieval iba
4 merice žita a jačmeňa a taktiež 4 merice ovsa
a prosa. Choval 7 volov a koní, 7 kráv, 1 jalovicu,
2 ovce alebo prasatá a 5 kôz alebo úľov. Daň mu bola
vypočítaná na 19 3/4 diky. Dvaja sedliaci z dediny
však mali väčší majetok. Najbohatším bol Peter
Krišovský, ktorého daň z majetku predstavovala
29 1/4 diky. Na roliach vysieval 1,5 merice pšenice,
7,5 merice žita a jačmeňa, 5 meríc ovsa a prosa.
Z hospodárskych zvierat choval 8 volov a koní,
11 kráv, 2 jalovice, 92 oviec a prasiat, 130 kôz včítane niekoľkých úľov. Druhým v poradí bol Michal
Lenart z Hámra, ktorého majetok predstavoval daň
24,5 diky.
V obci sa na poliach celkom osievalo 25 1/4 merice pšenice, 24 meríc žita a jačmeňa, 38 1/4 merice
ovsa a prosa. Z dobytka a iného statku bolo zaregistrovaných spolu 87 volov a koní, 91 kráv, 3 jalovice, 256 oviec a prasiat, 333 kôz (včítane úľov
včiel). Zaiste v tom čase prevažovali počty volov nad
koňmi, pretože orba bez nich bola nemysliteľná.
Pomerne veľké počty vykazovali aj stavy kráv, oviec
a kôz. Pri prasatách a úľoch možno počítať len s nepatrnými stavmi.
Niektorí sedliaci si vydržiavali svojich podželiarov, ktorí pomáhali na gazdovstve, či v domácnosti (Jakub Ferencov mal dvoch podželiarov menom
Hanis a Matiaš, Ondrej Rusnak mal Macka, Juraj
Žakarovský istého Vaľkovského, Tomáš Tokajský
akúsi Marínu, Matej Griba mal Semana a jeho
matku). Podželiari patrili k dedinskej chudobe a ich
celý majetok predstavoval nanajvýš len 1-2 kravy.
Z remesiel bolo v dedine zastúpené kováčstvo (Pavol
Kováč) a tkáčstvo (Lorko Tkač a jeho pomocník podželiar Martin Olysko). Ďalším remeslom (nevedno presne akým) sa živili aj Gašpar Hobgarský
a jeho syn Hanis. Mlynárom bol Juraj Liptak a pastiermi Greguš Gura a ďalší Greguš.
Nasledujúce roky 3-4 roky priniesli pre spišské
obce, Folkmar nevynímajúc, nesmierne útrapy.
Po roku 1708 sa kurucká vojna t. j. povstanie
Františka II. Rákociho chýlila pomaly ku koncu.

ŠA-L, SŽ, percept., i. č. 3004, šk. 1662, comp. comissariaticus na r. 1698/99.
ŠA-L, SŽ, percept., i. č. 3197, šk. 1721, sumár portálneho súpisu III. okresu na r. 1701.
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ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 473, šk. 130, č. 74/1702.
68
ŠA-L, SŽ, percept., i. č. 3199, šk. 1722, dikálny súpis III. okresu na r. 1707.
69
V súpise sa síce uvádzali ako želiari (inquilinus), ale postavením mohlo ísť iba o podželiarov, ktorí nemali vlastné hospodárstvo ani dom a slúžili u sedliakov.
70
Medzi vojakmi a zároveň podželiarmi bol uvedený aj otec Mateja Poľaka. Zaradili sme ho k podželiarom.
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Kuruci strácali jednu pevnosť za druhým. Boje sa
presúvali viac na východ krajiny a neobišli ani Spiš.
V roku 1709 cisárske vojsko obsadilo Kežmarok
a ešte v novembri toho istého roku začali obliehať
Levoču. Kurucká posádka v opevnenom meste kapitulovala v polovici februára 1710. O necelý polrok
sa do rúk labancov dostala aj posledná bašta kurucov na Spiši - Spišský hrad. Neustále boje a prechody, či povstaleckých alebo cisárskych vojsk si
vyžiadali od obyvateľov Spiša veľké obete. Svedčia
o tom i výdavky spišských obcí z rokov 1708-1711.71
Keď v novembri 1708 obcou prechádzala kavaléria (jazdci) istého vojvodu, obec musela poskytnúť
stravu pre 40 jazdcov a krmivo pre 50 koní. Okrem
toho vojaci spotrebovali mäsa, masla, pálenky a piva
za 4,82 zlatých, ovsa a sena za 6,30 zlatých. Vojsko
generála Zátureckého (40 vojakov a 130 koní) koncom roka vydržiavali 10 dní. Vojaci zjedli mäsa
a masla za 4,52 zlatých a vypili pálenky a piva za
9,10 zlatých. Pre kone si vynútili ovos za 10 zlatých
a seno za 12 zlatých. V januári a februári 1709
prechádzajúce vojsko Pongrácovho regimentu zabrali vo Folkmari 94 porcií stravy vojakom a toľko
isto porcií stravy pre ich kone. Navyše obec musela
dodať im mäso za 228 zlatých, pálenku a pivo za
19,50 zlatých, ovos a seno za 16,5 zlatých. Vo februári 1709 museli strpieť v obci 4 dni aj vojakov
kompánie kapitána Rosforta zo Zaiovho regimentu.
Folkmarčania im dodali 630 porcií stravy vojakom
a 630 porcií krmiva koňom. Okrem toho vojsko skonzumovalo hovädzieho, bravčového a kuracieho mäsa
za temer za 20 zlatých, masla za 6,40 zlatých, vypilo piva a pálenky za 20,40 zlatých. Zabralo sena
a ovsa pre kone v hodnote 24 zlatých. Vo februári
Folkmarom prechádzal regiment kapitána Alexandra Lužinského a v máji podkapitán František
Pauer s manželkou a sprievodom. Obec prechody
týchto vojsk stáli 71 porcií stravy vojakom, 92 porcií stravy koňom, k tomu 51 funtov (1 funt = cca
0,40 kg) mäsa a 5 meríc ovsa.72
Zaujímavé výdavky mali Folkmarčania na prelome rokov 1708 a 1709. Prichýlili totiž na istý čas
exulantov, utečencov z Nitrianskej stolice pred cisárskym vojskom, ktoré viedol František Orban.
Poskytli im 27 porcií stravy a 40 porcií obroku ich
koňom, mäsa a masla za 2,46 zlatých, piva a pálenky za 2,74 zlatých, sena a ovsa za 19,75 zlatých.
V hotovosti im ešte na ďalšiu cestu pridali 23,20
zlatých.73 Keď obec v roku 1711 vyčíslila ďalšie výdavky na vojsko od 20. 9. 1710 do 25. 4. 1711, uviedla sumu 179,21 zlatých daných v hotovosti a k tomu
ešte naturálie: 25 meríc žita a 164,75 merice ovsa.74
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Utrpenie ľudu z dlhotrvajúceho vojenského konfliktu medzi Habsburgovcami a Rákocim znásobila
v roku 1710 ešte obrovská morová epidémia. Značne
preriedila obyvateľstvo Spiša v mestách i na dedinách. Napr. v Levoči jej podľahlo vyše 4 000 ľudí,
v Spišskej Novej Vsi vyše 3 000, v Spišskom Podhradí
okolo 1600, v Krompachoch a banských mestečkách
sa počty obetí pohybovali okolo 600.75 Napriek tomu,
že cirkevné matriky zomrelých sa z tohto obdobia
nezachovali, istý obraz o situácii vo Folkmari nám
môže poskytnúť portálny súpis z roku 1711.
Stoliční daňoví úradníci tu zaregistrovali iba
4 sedliacke usadlosti so štvrtinovým gazdovstvom.
V obci obývaná ostala len necelá pätina poddanských usadlostí z celkového množstva 22 usadlostí.
Role sedliakov, ktorí prežili, mali rozsah 9 meríc
osiva, ani jeden z nich nebol v stave osiať všetko.
Richtárom obce bol v tom čase Peter Terpak. Zasial
iba 3 merice jačmeňa, 1 mericu ovsa a 2 merice prosa. Labanci mu skonfiškovali 6 volov, takže mu ostali
iba 2 voly, 4 kravy, 60 oviec, 8 úľov včiel a osobný
dlh 5 zlatých. Juraj Slivka vysial na poli 2 merice
jačmeňa, 3 merice ovsa a 2 merice prosa. Labanci
mu zhabali 6 volov a 2 kravy, ostali mu iba 2 voly
a 3 kravy, 16 oviec a tri úle včiel. Zadĺžil sa však
30 zlatými. Matej Jarnik zasial len 3 merice jačmeňa a mericu a prosa. Aj jemu labanci zobrali
2 kravy a teľa. Teraz choval 2 voly, 2 kravy, 10 oviec.
Jeho dlh činil 16 zlatých. Ján Klein (Klain) na svojich
poliach zasial iba 0,5 merice jačmeňa a 2 merice
prosa. Kuruci mu zabrali 6 volov a 40 oviec. Gazdoval len so 4 volmi, 3 kravami a 20 kozami. Včely
mal v 18 úľoch. Jeho dlh sa vyšplhal na 72 zlatých.
Celkový dlh obce bol vyčíslený na 220 zlatých. Ďalej

Dikálny súpis
Folkmara z r. 1707
– časť zoznamu
obyvateľov

ŠA-L, SŽ, percept., i. č. 3009, šk. 1663, computus comissariaticus z r. 1709 a 1711. Nie sú to však výdavky kompletné.
ŠA-L, SŽ, percept., i. č. 3009, šk. 1663, computus comissariaticus z r. 1709.
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sa v súpise uviedlo, že obec má dostatok lesov a lúk
na užívanie. V obci fungoval mlyn s neveľkým vodným náhonom a pomerne veľká vodná píla. Ako
majiteľ železiarskeho hámru bol uvedený Dávid
Fabrici. Úplne opustených ostalo 18 poddanských
usadlostí. Ich zem ležala ladom.76 Keďže daňoví
komisári uviedli iba jedného ušlého poddaného
(Andrej Lorkov do Jakloviec), možno predpokladať,
že k spustnutiu gazdovstiev vo Folkmari došlo hlavne z dôvodu vymretia ľudí.

Portálny súpis
Folkmara z r. 1711 –
zaregistrované iba
4 usadlosti

Z duchovného života obce
O náboženskom živote vo Folkmari sa do 18. storočia zachovalo málo dokumentov. Spomenuli sme už,
že Folkmar bol farnosťou. Zdá sa, že kým bol katolícky, patril na dolnom Spiši k najväčším. Vidieť to
aj zo sumy katedratika (časť cirkevného desiatku),
ktorú odovzdávali spišskí farári prepoštovi. Folkmarsky farár platil 5 dukátov, podobne ako napr. gel-

nický, helcmanovský, krompašský či švedlársky. Iba
3 dukáty platili farári z Jakloviec, Smolníka a Bijacoviec.77 V roku 1610 bol Folkmar už ako katolícka
fília formálne začlenený pod Košickú Belú, teda pod
košického biskupa.78 Vieme však, že v tom čase už
bola obec prevažne evanjelickou a mala aj svojho
farára. Po vrátení kostola katolíkom v roku 1673,79
zaiste nedostatok katolíckych veriacich spôsobil, že
Folkmar ostal naďalej len fíliou, tentoraz Jakloviec.
Ako fília sa uvádza v roku 1693.80 Keď v roku 1700
robil vo farnosti kanonickú vizitáciu spišský prepošt
Ján Sigray, konštatoval nasledovné: Folkmarsky kostol je malý a v dezolátnom stave. Jedni hovoria, že je
zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, iní tvrdia, že
patrónom je sv. Remigius. Oltár je postavený k úcte
sv. Michala. Na veži kostola visia 3 zvony. Patronátne
právo patrí zemepánovi – rodine Csáky. Farárom je tu
už 4 roky Vojtech Joachimi zo Sliezska, ktorý je
súčasne jaklovským i margecianskym farárom. Od
farníkov berie desiatok z úrody. V obci je budova
školy v chatrnom stave a učiteľom je rímskokatolík.
Všetci obyvatelia obce sú Slováci (Slavi). Vo všetkých
troch obciach farnosti Jaklovce bolo spolu evidovaných 44 rímskokatolíkov, 80 gréckokatolíkov
a 187 luteránov.81
Hoci kanonická vizitácia naznačuje, že patrónom
miestneho chrámu okolo roku 1700 bol sv. Michal
(svedectvá farníkov, hlavný oltár), nemusí to platiť
pre kostol spred roku 1673.
Pôvodné patrocínium mohlo byť zmenené po
vrátení kostola katolíkom a jeho novom vysvätení.
Keďže už v 16. storočí obec používala pečať s patrocíniom sv. Imricha, predpokladáme, že predtým, než
sa obec priklonila k luteranizmu, patrónom kostola
bol sv. Imrich. Ináč by nemal opodstatnenie, aby sa
v pečati obce objavil jeho obraz. Kult tohto svätca
v obecnej pečati pretrvával až do 19. storočia napriek tomu, že patrónom chrámu už bol sv. Michal
Archanjel.
Vizitátor označil všetkých obyvateľov obce za
Slovákov. Nemožno to brať doslova. Aj keď sa obec
oproti prvej polovici 17. storočia poslovenčila a pribudlo veľa Slovákov, je tu potrebné počítať aj s určitými rusínskymi, poľskými, maďarskými a nemeckými rodinami. Pokiaľ ide o konfesionálne zloženie
obyvateľstva, vo farnosti dominovali ešte stále evanjelici a nad rimskokatolíkmi mali prevahu v tom
čase aj gréckokatolíci. Ďalší vývoj však dával v obci
väčšie šance katolíkom oproti ostatným konfesiám,
aby rozmnožili svoje rady.

ŠA-L, SŽ, percept., i. č. 3200, šk. 1722, portálny súpis III. okresu z r. 1711
HRADSZKY, Josephus: Additamenta, s. 632.
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Veľký Folkmar v období
po stavovských povstaniach (1711-1848)
ALENA KREDATAUSOVÁ

Hospodársky a demografický vývoj
Predchádzajúce storočie sa v Uhorsku nieslo
v znamení neustálych bojov, hladu, chorôb a pre naše
obyvateľstvo znamenalo zbedačovanie nielen zvýšeným daňovým zaťažením, povinnosťou ubytovať
a stravovať vojsko a poskytnúť mu krmivo pre kone,
ale i prírodnými katastrofami a pohromami, ktoré napokon vyústili do rozsiahlych epidémií. V dôsledku
veľkého moru roku 1710 prišlo o život mnoho ľudí,
veď vtedy vymrela skoro polovica obyvateľstva na
Spiši. Situácia v krajine sa potom upokojila a vojny sa
neviedli takmer do konca 18. storočia, čo vytváralo
predpoklady skonsolidovania pomerov, vzostupu
počtu obyvateľstva a hospodárskeho rozvoja.
Spomínané neblahé udalosti sa však museli
odraziť i na celkovom úpadku Folkmara a značnom
zdecimovaní jeho obyvateľstva, i keď v tom čase
nešlo o veľkú obec. Podľa daňového súpisu z roku
1712 žili v obci len 4 poddanské rodiny, ktoré obhospodarovali štvrtinové gazdovstvá. Boli to nasledovní poddaní: Peter Terpak, ktorý bol richtárom,
Ján Klein, Matej Jarnik a Juraj Slivka (Slifka). Títo
gazdovia vysievali na poliach celkove 18 meríc obilia, čo znamenalo, že využívali len menej ako polovicu všetkých polí. Na zvyšku polí nedokázali
hospodáriť, a tak zostávali ladom. K dispozícii mali
lúky o 15 koscoch a z okolitých lesov i palivové
a stavebné drevo na výrobu šindlí.1 Priezviská poddaných Terpak, Jarnik a Slivka evokujú slovenský
pôvod, iba v prípade obyvateľa Kleina nemecký.2
O päť rokov neskôr, v roku 1717, zaznamenávame
už viac ako trojnásobný nárast poddanských usadlostí. Ten nepochybne súvisel s migráciou obyvateľstva, so sťahovaním poddaných z obce do obce na
uprázdnené a opustené usadlosti s ich prirodzenou
nádejou a vidinou lepších životných podmienok.
I keď, pravda, takéto sťahovanie sa poddaných bez
súhlasu zemepána bolo považované za útek. Zväčša
sa však úradmi tolerovalo. V daňovom súpise z roku
1717 je zachytených 14 poddaných: richtár Ján Tirpak, vdova Katarína (Katrina), Matej Reynak, Ján Jakubov (Jančik Jakubov), Juraj Slivka, Ján Rabatin,
Martin Varga, Matej Griba, Michal Hromi, Michalova
vdova, Juraj Terpak, Ján Klein (Klain), vdova Zuzana

(Susa) a Matej Pavuk, ktorý iba začal stavať na
opustenej usadlosti od základu nový dom. Z uvedených poddaných boli len 3 želiari s pertinenciami
(majetkom), ostatní boli nemajetní (domkári). Len
jeden z nich mal k dispozícii koňa, traja po 4 voly,
všetci mali minimálne po 1 krave, niektorí i jalovicu.
Štyria želiari chovali i ovce alebo kozy a traja boli aj
včelári. Na poliach, ktoré obhospodarovali, vysievali
pšenicu, žito, jačmeň, ovos a proso.
Meno

Portálny súpis
z roku 1712

Želiar
Želiar
Kone Voly Kravy Jalovice Ovce Úle
s pertinenciami bez pertinencií

richtár Ján Tirpak
vdova Katarína
Matej Revnak
Ján Jakubov
Juraj Slivko
Ján Rabatin
Martin Varga
Matej Griba
Michal Hromi
Michalova vdova
Juraj Terpak
Ján Klain
vdova Zuza
Matej Pavuk

1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1

1
1

1

4
4

2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3

1

1

10

1

5

1
1
1

16
10

8
8

V celej obci bolo spolu opustených 10 želiarskych usadlostí. Niektoré pozemky z nich však čiastočne využívali miestni obyvatelia a obhospodarovali ich. Okrem už uvedeného k Folkmaru patrila
i jedna celá sedliacka usadlosť pri košickom hámri.
Jej majiteľom bol Andrej Lenárt, ktorý mal tiež
4 voly a jednu kravu, pričom užíval aj okolité polia
a lúky. V obci mali samozrejme i krčmu. Tá bola

1
Štátny archív v Levoči (ďalej len ŠA-L), Spišská župa (ďalej len SŽ), perceptorát, i. č. 3201, šk. 1722, portálny súpis 3. okresu
z r. 1712.
2
Porovnaj VARSIK, Branislav: Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava 1964, s. 235.
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Stoličný daňový
úradník pri kontrole
rybníka

zemepánska – Csákyovcov, ktorí ju prenajali zemanovi Dávidovi Fabricimu (Fabriczy, Fabricius).
Ten spolu so svojím bratom vlastnil i hámor s pecou.3
Okrem toho v obci bola i vodná píla na rezanie
dreva, ktorá sa pre nedostatok vody využívala iba
málo. Fungovala tu tiež železiarska dielňa, ktorú
postavil Šalamun Quirs.4 Csákyovci mali vo Folkmari i jednokameňový mlyn, avšak s minimom vody.
I tento dávali folkmarski zemepáni do árendy.
Obecné lesy sa využívali na palivové i stavebné
drevo, na výrobu šindľov. Lúky a pasienky poskytovali dostatok obživy pre dobytok.5 Z naznačeného
vyplýva, že obyvatelia Folkmara sa živili zväčša
poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ale i povozníctvom, baníctvom, hámorníctvom a tiež remeslami spojenými so spracúvaním kovov.

Gazdovský dom
koncom
18. storočia

Dedinské dobové
oblečenie

V súpise cigánov 3. okresu Spišskej stolice, ktorý bol urobený na základe mandátu Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v mesiacoch február
a marec roku 1768, figurujú vo Folkmari 2 cigánske
rodiny rímskokatolíckeho vierovyznania: rodina
kováča Andreja Katuša (Katuss) a jeho manželky
Márie. Mali 3 synov, Jána, Jozefa a Juraja, a dcéru
Zuzanu. Hlavou druhej rodiny bol Martin Bačó
(Bacsó), ktorý sa tiež živil kováčskym remeslom.
Spolu s ním žila jeho manželka Mária a ich syn, ani
nie ročný Jakub.6 Obec sa však postupom času
a zaľudňovala - jednak prirodzeným prírastkom obyvateľstva a tiež migráciou.
Keďže v tomto období poddaní nemali stanovený
presný rozsah povinností voči zemepánom, ich
vzájomné vzťahy - práva a povinnosti - boli v celej
krajine veľmi rôznorodé. Tieto vychádzali z urbárskych dohôd medzi nimi, čo v praxi znamenalo, že
ich zemepáni často zneužívali a využívali, prirodzene, vo svoj prospech. Ako jeden z mnohých môže
poslúžiť príklad urbárskeho sporu obcí Žakarovce
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a Folkmar, patriacich k domíniu (panstvu) Kluknava, a obce Kojšov, ktorý patril k panstvu Hrabušice, so svojimi zemepánmi Csákyovcami. V roku
1773 ich obyvatelia protestovali proti robotám,
vysokému daňovému zaťaženiu a zadĺženiu.7 Keďže
tento všeobecný problém bol veľmi pálčivý a naliehavý na riešenie, bolo nevyhnutné zistiť skutočný
pomery vo všetkých župách a vniesť do toho stavu
poriadok. Preto Mária Terézia uskutočnila v Uhorsku v čase svojho panovania (1740-1780) popri mnohých ďalších reformách i azda najdôležitejšiu reformu - urbársku reguláciu. Jej cieľom bolo zvýšiť daneschopnosť poddanského obyvateľstva, chrániť ho
pred neustále sa zvyšujúcim útlakom zemepánov,
ale aj zamedziť klesaniu produktivity roľníckej práce. Bola to nesmierne náročná akcia, ktorá sa začala v roku 1767 vydaním urbárskeho patentu.
Zistený stav potvrdzoval značné rozdiely týkajúce
sa poddanských práv a povinností, robotovania, odvádzania dávok a pod., ale i rôznorodosti výmery
sedliackych usadlostí. Rozsah poddanskej usadlosti
sa neurčil jednotne. Bral sa ohľad na rozmanitosť
podmienok v jednotlivých stoliciach, na množstvo
a akosť pôdy. Pre Spiš bola stanovená veľkosť usadlosti na 22, 24, 26 a 30 jutár obrábaného poľa a na
8, 10 a 12 koscov lúk.8 Podľa vykonaného súpisu
poddaných, želiarov a pôdy sa v rokoch 1770-1773
zaviedol celokrajinský urbár. Feudálne vlastníctvo
pôdy zemepánmi i nevoľníctvo poddaných sa však
naďalej zachovalo. Urbárska regulácia mala veľký
význam v praktickom živote a bola základnou právnou normou medzi zemepánmi a poddanými. Tí
mohli napríklad svojich poddaných trestať bez
zvolania panskej stolice už len za ľahšie previnenia
trojdennou ručnou robotou. Ak takýto trest na nápravu nestačil, mohol zemepán udeliť previnilcovi
ďalší trest, až 24 úderov palicou alebo korbáčom.
Ťažšie prípady mohol zemepán trestať už len
prostredníctvom panskej stolice a za účasti zástupcu stoličného súdu (sedrie), pričom poddaný mal
povinnú bezplatnú obhajobu fiškálom stolice.9
Zemepánmi Folkmara boli Csákyovci, konkrétne
v čase zavedenia tereziánskeho urbára gróf Imrich
Csáky. Urbár Márie Terézie pre Folkmar bol podpísaný 29. júla 1773 a bol napísaný v slovenčine, čo
svedčí o prevahe slovenského obyvateľstva v obci.
Je v ňom uvedených 44 poddaných (bez želiarov
a podželiarov): Ondrej Klein, Ján Petrov, Ondrej
Roškoviansky (Roskovjanszky), Jakub Belianský
(Belyanszky), Juraj Belanský, Matej Hluchý, Juraj

ŠA-L, SŽ, perceptorát, , i. č. 3208, šk. 1725, portálny súpis 3. okresu z r. 1717.
Tamže, i. č. 3334, šk. 1750, daňový súpis taxalistov z r. 1728.
5
Tamže, i. č. 3208, šk. 1725, portálny súpis 3. okresu z r. 1717.
6
ŠA-L, SŽ, kongregačné písomnosti (ďalej len kongr.), i. č. 539, šk. 206, č. 33/1768.
7
Tamže, i .č. 544, šk. 223-227, č. 541/1773.
8
REBRO, Karol: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava 1959, s. 152.
9
MARSINA, Richard, ČIČAJ, Viliam, KOVÁČ, Dušan, LIPTÁK, Ľubomír: Slovenské dejiny. Martin, bez roku vydania, s. 118.
3

4
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Hluchý, Juraj Klein, Ondrej Petrik, vdova Terpaková, Samuel Terpak, Adam Klein, Matej Klein, Ján
Klein, vdova Jenikarka, Andrej Jokel, vdova Kandračová (Kandracsova), Ján Petkač (Petkacs), Ján
Klein, Ján Gondan, Michal Rigda, Ján Jokely, Michal
Jokely, Juraj Slivka (Szlivka), Ján Slivka, Jakub
Babjak, Ján Michalko, Pavol Michalko, Michal
Griba, Ján Barkota, Ondrej Hudak, Ondrej Babjak,
Ján Varga, Ján Palkov, Martin Varga, Ondrej Griba,
Michal Kollar, Juraj Sedlak (Szedlak), Martin Grega,
Michal Klein, Ján Lenard, Matej Lenard, vdova Lenardová a Juraj Klein. Líšili sa veľkosťou obhospodarovanej usadlosti, ktorá sa tu pohybovala od 1/8
do 11/8 a adekvátne k tomu v počte odvádzaných
robôt a predpísaných dávok. Tak napríklad poddaný,
ktorý užíval vo Folkmari najväčšiu usadlosť (11/8),
bol povinný ročne robotovať 581/2 dňa s dobytkom
a ručne až 117 dní. Okrem toho musel odviesť zemepánsky deviatok v podobe 131/2 dennej roboty
s dobytkom a 27 dní bez dobytka (záprahu) ročne.
Cenzus mal stanovený na 1 zlatý, dávku palivového
dreva 11/8 siahy, toľko isto masla (v holbách), ďalej
musel zemepánovi odovzdať 2 Ľ kapúna, rovnako
kureniec a 131/2 vajca. Naproti tomu užívateľ najmenšej usadlosti (1/8), musel ročne odpracovať so
záprahom 61/2 dňa, ručne 13 dní. Deviatok mal
stanovený na 11/2 dňa roboty s dobytkom a bez neho
3 dni. Ročný cenzus pritom platil tak isto ako poddaný s najväčšou usadlosťou, teda 1 zlatý. Čo sa
týka palivového dreva, tak toho už musel poskytnúť
len 1/8 siahy, ďalej 1/8 holby masla, po štvrtine kapúna a kureniec a 11/2 vajca.10
V reformných snahách Márie Terézie, ktoré boli
dosť opatrné, pokračoval aj jej syn Jozef II.
(1780-1790), vzdelaný, rozhľadený a rázny panovník. V duchu myšlienok empirizmu a osvietenstva
sa všemožne usiloval o modernizáciu a reformovanie svojej ríše. Väčšinu z reforiem na sklonku
svojho života pre odpor šľachty odvolal. V platnosti
ostali len dve, avšak najvýznamnejšie, a síce tole-
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rančný patent z roku 1781, ktorý umožňoval evanjelikom luteránskeho a kalvínskeho smeru a pravoslávnym vykonávať náboženské obrady so zaručením občianskej rovnosti, a zrušenie nevoľníctva
v Uhorsku roku 1785. V bežnom živote to znamenalo odstránenie osobnej závislosti poddaných na zemepánovi, čo im umožňovalo bez súhlasu zemepána
slobodne sa sťahovať, dávať svoje deti na remeslo či
do škôl. Jozef II. zrušil tiež tvrdé obmedzenia týkajúce sa Židov a uskutočnil aj školské reformy za
účelom zavedenia povinnej školskej dochádzky
a zjednotenia školskej sústavy. Za panovania Jozefa II. boli zásahu štátu do riadenia všetkých oblastí
života veľmi výrazné. Dôležitým a užitočným tak
bolo napríklad v rokoch 1784-1787 prvé riadne sčítanie obyvateľstva v celom Uhorsku. Jeho zmyslom
bolo zistenie skutočného stavu populácie, a nielen
vykonanie evidencie kvôli daniam a rôznym dávkam
a odvodom, ako to bolo v prípade urbárov. Tieto
neodzrkadľovali skutočný stav obyvateľstva. Sčítacie hárky podchytili všetky mestá a obce, ich zemepánov, vykazovali počty domov, rodín, cudzincov
i tých, ktorí sa nezdržiavali v obci, teda skutočný
stav obyvateľstva. Zvlášť sa evidovali muži a ženy,
pričom u mužov sa zisťoval aj ich stav a povolanie.
U žien sa uvádzal len ich počet. Zvláštna pozornosť
sa venovala deťom. Osobitne boli evidované deti od
1 roku do 12 rokov a potom od 13 do 17 rokov. Obec
Folkmar vykazovala 83 domov, v ktorých žilo 108
rodín, čo predstavovalo 610 ľudí. Iba jeden obyvateľ
bol uvedený ako nezdržiavajúci sa v obci a 13 boli
cudzinci. Celkový počet obyvateľov vo Folkmari bol
622, z toho ženatých mužov bolo 115, slobodných
203 (spolu 318) a 292 žien. Počet detí v obci vo
veku 1-12 rokov bol 130 a mládeže od 13-17 rokov
tu bolo v počte 26. V obci žilo 9 šľachticov. Sedliakov
tu bolo 39 a 79 želiarov. Iné zamestnania malo
23 ľudí. Pre porovnanie, Jaklovce mali celkový počet
obyvateľov 716, domov 92 a Kojšov 753 obyvateľov
a 106 domov.11 Z uvedeného možno konštatovať, že

Pri žatve - dobová
ilustrácia zo
17. storočia

Mária Terézia
(1740 - 1780)

Jozef II.
Habsburský
(1780 - 1790)






Rôzne druhy
topánok z obdobia
17. - 18. stor.

Poľnohospodárska
činnosť na dobovom
drevoryte

10
11

ŠA-L, Krajský súd Levoča (ďalej len KS L), komasačné písomnosti, i. č. 1017, šk. 331, pozemková kniha z r. 1817.
DÁNYI, Desző – DÁVID, Zoltán: Az első Magyarországi népszámlalás (1784-1787). Budapest 1960, s. 172-174.
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Folkmar patril v tom čase už skôr k väčším obciam
na Spiši.
Tereziánsky urbár, o ktorom sme už hovorili, sa
stal základom pre stanovenie práv a povinností vo
vzťahu medzi zemepánom a jeho poddanými.
Napriek tomu podliehal pod vplyvom najroznamitejších okolností istým korekciám a úpravám, ktoré si
po sťažnostiach adresovaných Spišskej stolici
vynútili poddaní. Folkmarčania sa takto sťažovali
nielen na stupňujúci sa útlak zo strany svojho
zemepána napríklad v roku 1812 a 181812, ale aj na
veľkú biedu zapríčinenú ľadovcom na jar 1818. Obec
bola veľmi zadĺžená a mala problém splatiť dlh za
jačmeň vo výške 1200 zlatých spišskému prepoštovi
a levočskému farárovi Ignácovi Korytnickému (Korotnoky). Domáhala sa preto revízie urbára.13 Došlo
k tomu v roku 1817, keď bol zemepánom František
Csáky. Podľa nej figurovalo v obci 42 rodín poddaných, mimo želiarov a podželiarov: Matej Fričovský (Fricowszky), Juraj Grega, Andrej Vdovin,
Juraj Varga, Michal Palkov, Ján Grega, Ján Palkov,
Michal Kolar, Matej Kolar, Matej Grega, Michal
Grega, Michal Klein, Andrej Klein, Juraj Petrov, Ján
Klein, Michal Roškovenský (Roskowenszky), Eugen
Varga, Ján Sedlak, Michal Adamov, Juraj Adamov,
Matej Petrik, Ján Podhradský (Podhraczky), Ján
Terpak, Adam Klein, Matej Klein, Jakub Fričovský
(Fricsovszky), Juraj Grega, Ján Petrik mladší, Ján
Petkáč (Petkács), Ján Roškovenský (Roskovenszky),
Matej Gordan, Michal Rigda, Ján Kolar, Ján Petrik
starší, Anton Podhradský, Juraj Klein, Andrej Mihalko, Andrej Palyus, Andrej Lenard starší, Andrej
Lenard mladší, Jakub Lenard a Juraj Lenard. Všetci
gazdovali na štvorosminových usadlostiach, len
poslední štyria na menších, sedemšestnástinových.
Podľa toho mali i stanovené roboty na panskom – so
záprahom 26 dní alebo 223/4 dňa, ručne 52 dní alebo
451/2 dňa, deviatok - odpracovať so záprahom 6 dní
alebo 51/4 dňa, bez neho 12 dní alebo 101/2 dňa. Výška
ročného cenzu bola jednotná pre všetkých – 1 zlatý.
Okrem toho boli povinní dávať 1/2 alebo 7/16 siahy
palivového dreva, takú istú čiastku masla v holbách,
po 1 kapúnovi, len poslední štyria necelého (7/8), rovnako odovzdávali i kurence a po 6 vajec alebo 51/4
vajca.14
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Ale ani nová urbárska regulácia nevyriešila
všetky problémy a krivdy v dedine a obec sa na
zemepána opätovne sťažovala stolici aj v roku
1821.15
Csákyovci museli neraz riešiť i svoju napriaznivú
finančnú bilanciu. Totiž 14. decembra 1818 kvôli
značnému dlhu Františka Csákyho 40 000 zlatých
voči grófke Petronele Splényiovej došlo k súdne
exekúcii jeho majetku. Tým Splényiová získala právo dôchodkov z Folkmara, ako aj majera Vilče
(Vilcse) pri sv. Anne (pri Kluknave). Po smrti Františka Csákyho túto situáciu riešil jeho brat, biskup
Ladislav. Listom zo dňa 21. septembra 1825 informoval Spišskú stolicu o súčasnej dlžobe, ktorá sa
vyšplhala na sumu až 53 000 zlatých a jeho ochotu
ju zaplatiť. Požiadal preto stolicu o vyslanie právneho zástupcu za účelom uvedeného majetkovoprávneho vysporiadania. K dohode medzi Ladislavom Csákym a grófkou Splényiovou skutočne došlo
25. februára 1826. Ona uvoľnila majetky Ladislavovi Csákymu, pričom tento jej v hotovosti doplatil
27 789 zlatých, vyrovnal dlh po Františkovi, a keďže
jej boli dlžní i sedliaci a želiari 9281/4 dňa manuálnych prác, čo predstavovalo 154 zlatých a 42,5 grajciarov, Ladislav prevzal i tento dlh na seba, ako aj
dlhy nájomcov krčiem voči grófke. Zaviazal sa tiež
dopraviť do Košíc drevo, ktoré jej ešte patrilo
(v sume 90 zlatých).16 Tým sa majetky znovu plne
vrátili do rúk zemepánov Csákyovcov.
Rok 1820 znamená pre folkmarske dejiny medzník, nakoľko vtedy došlo o rozdeleniu obce Folkmar
na Veľký Folkmar a Malý Folkmar. Dovtedy sa
v písomnostiach spomínala obec ako celok, Folkmar, pričom obyvatelia medzi sebou zjavne rozlišovali Veľký a Malý Folkmar. Naznačuje to list slúžneho Spišskej stolice Žigmunda Jekelfalušiho (Jekelfalussy) z 19. marca 1788 adresovaný Richtarowy,
a uradu Walalskemu Obczy a Osady Folkmar.17 Totiž
samosprávu mohol mať vtedy len Veľký Folkmar,
pričom Malý Folkmar bol považovaný za osadu. Ale
vráťme sa k spomínanému rozdeleniu obce. Nový
daňový predpis na rok 1820/21 zachytáva počty
sedliakov a želiarov (rodín) v oboch častiach obce
jednotlivo i potom sumárne a tiež predpísanú štátnu
daň (diku):18

ŠA-L, Krajský súd Levoča (ďalej len KS L), komasačné písomnosti, i. č. 1017, šk. 331, pozemková kniha z r. 1817.
DÁNYI, Desző – DÁVID, Zoltán: Az első Magyarországi népszámlalás (1784-1787). Budapest 1960, s. 172-174.
12
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 892, šk. 420, č. 133/1812; ŠA-L, SŽ, pojozefínske súdne písomnosti (ďalej len pojozef.), i. č. 2052, šk.
1025, č. 34/1818.
13
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 1080, šk. 484, č. 514/1818.
14
ŠA-L, KS L, komasačné písomnosti, i. č. 1017, šk. 331, pozemková kniha z r. 1817.
15
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 1140, šk. 512, č. 256/1821.
16
ŠA-L, SŽ, kongr., i .č. 1230, šk. 558, č. 804/1825; i .č. 1240, šk. 562, č. 124/1826.
17
ŠA-L, SŽ, jozefínske písomnosti (ďalej len jozef.), i .č. 1805, šk. 907, fasc. IVoo, č. 71/1788; Pozri VARSIK, Branislav: c. d.,
s. 234.
18
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 1136, šk. 510, č. 995/1820.
10
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spolu Folkmar
Malý Folkmar
Veľký Folkmar

Sedliaci

Želiari

Voly

Kravy

Kone

Ovce

Domy

42
4
38

21
2
19

54
2
52

13
2
11

10
2
8

16
4
12

63
6
57

Daň spolu*
1.237,59
123,36
1.114,23

* Daň vyjadrená v rýnskych zlatých

Podľa neho na výsev obilnín a plodín mali Folkmarčania k dispozícii cca 268 jutár polí 3. triedy
(Malý Folkmar 20, Veľký Folkmar 248) a len 1 jutro
polí 1. triedy, aj to len Veľký Folkmar. Obe obce
disponovali aj rozsiahlymi lúkami o vyše 326 koscoch (z toho Veľký Folkmar o 285 koscoch). Celková
daň, teda kontribúcie a domáca daň, predstavovala
1 237,59 zlatých (z toho Veľký Folkmar 1 114,23
zlatých). V daňovom predpise sa časť obyvateľov
Folkmara uvádzala ako sedliaci z hámru patriacemu
k obci Folkmar. Z daňového výrubu možno usudzovať, že Folkmarčania sa živili i hámorníctvom (prevažne želiari), tiež ako drevorubači a furmani.
Podľa palatinálneho súpisu z roku 1828/29 stúpol tu počet poddanských rodín na 61. Sú zaevidované spoločne pre Veľký Folkmar a Malý Folkmar.
Z nových rodín resp. priezvísk sa tu objavili Sterbákovci, Palynovci (Pallyno), Jurtinusovci, Mindžalovci (Mindzala), Petkošovci (Petkoss), Cicoňovci
(Cziczon), Kruparovci, Dunčovci (Dunts), Jarošikovci
(Jarossik), Gburčakovci (Gburtsak), Semančovci (Szemantso) a Habinovci. Z celkového počtu rodín (61)
bolo 41 sedliackych a 20 želiarskych. Na gazdovstvách, na ktorých hospodárili, chovali 28 volov,
11 kráv, 7 jalovíc a juncov, 26 koní, 60 oviec a 4 prasiatka. Zároveň možno konštatovať, že v priebehu sto
rokov sa nezmenil druh pestovaných obilnín na poliach. Piati Folkmarčania sú uvedení ako baníci.19
Železiareň, hámor, bane
Pre obec mala existencia funkčnej železiarne
a hámru dôležitý význam. Nachádzali tu prácu, ako
aj v baniach, nielen miestni obyvatelia, ale i mnohí
ďalší z okolitých obcí. Bola tak výdatným zdrojom
príjmov pre ich majiteľov, prenajímateľov i samotnú
obec. Z daňového súpisu z roku 1717 je známe, že
folkmarsky hámor s pecou bol v rukách zemana Dávida Fabriciho a jeho brata.20 Neskôr, v roku 1728
ho prenajali Gelničanovi Jakubovi Szikerlemu.21
Spišská stolica riešila v roku 1755 daňový nedoplatok (64 zlatých) za hámor, ktorý patril Juliane Kochovej, vdove po Jakubovi Szikerlym, v tom čase
vydatej za Jána Enzlera. Ukázalo sa, že táto sporná

záležitosť bola neopodstatnená a cenzus bol riadne
zaplatený.22 Podľa správy z roku 1776 mal Folkmar
jednu železiareň. Mala vynikajúce renomé, veď
spolu so železiarňou Imricha Csákyho v Krompachoch a Kluknave vyprodukovala ročne 3 000 centov železa tej najlepšej kvality. Z tohto dôvodu bolo
vyrobené železo určené hlavne na export do Poľska,
iba malá časť z neho sa odpredávala štátu.23
Zemepáni Cákyovci hámre i bane naďalej prenajímali. Ďalšie záznamy o prenájme hámru pochádzajú z rokov 1778-1785, keď ho Imrich Csáky prenajal
svojim poddaným vo Folkmari za presne stanovených podmienok a tiež s tým, že kedykoľvek sa zemepán rozhodne árendu zrušiť, musia mu hámor
vrátiť. Árendátorom bol Juraj Klein (v rokoch 1780
a 1781) a jeho spoločníci Michal Gribo a Juraj Sedál
(Szedlák). Títo hámor prevzali od predošlého nájomcu obce, richtára Juraja Adamova, ktorý ho zadĺžil
až na sumu 1 000 zlatých, čím sa noví nájomcovia
dostali do sporu s obcou. Najväčšia dlžoba pripadala
na ťarchu Jurajovi Kleinovi, ktorý bol Folkmaru
dlžný 500 zlatých. Tieto mu boli vzaté prostredníctvom exekúcie. Rovnakú čiastku dlžili spolu ďalší spomenutí jeho dvaja spoločníci. Po preskúmaní
nezrovnalostí v účtoch im bolo so súhlasom obce
odpustených zvyšných 294 zlatých. Klein sa s takýmto stavom neuspokojil a po súdnych dokazovaniach a odvolaniach dočkal sa refundácie a exekuovaná finančná čiastku mu bola priznaná v plnej
výške.24
O tom, že kúpno-predajné transakcie nesú so sebou i riziko sporov a nezrovnalostí, svedčí i sťažnosť
folkmarskeho richtára Juraja Belanského a notára
Juraja Gregu adresovaná Spišskej stolici v roku
1787 na obyvateľov Sabinova zo Šarišskej stolice,
ktorým predali železo a títo sú im doteraz dlžní.
Napriek opakovaným snahám a vyslaným zástupcom Folkmara nemôžu od nich dostať peniaze. Išlo
o Andreja Samelofa, kováčskeho majstra, ktorý im
dlží 25 zlatých a 37,5 grajciara. Po folkmarskom
vyslancovi im poslal len 4 zlaté a po urgenciách od
neho dostali 16 dosák, každá po 12 turákov. Márne
sa však domáhali ostatného dlhu, lebo ten to tají
a tvrdí, že im nič nie je dlžný a všetky peniaze po

ŠA-L, SŽ, i. č. 3596, šk. 228, palatinálny súpis Banského okresu 1828/29.
ŠA-L, SŽ, peceptorát, šk. 1725, portálny súpis 3. okresu z r. 1717.
21
Tamže, i .č. 3334, šk. 1750, daňový súpis taxalistov z r. 1728.
22
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 533, šk. 195, č. 228/1762.
23
Tamže, i. č. 547, šk. 235, č. 261, 287/1776; CHALUPECKÝ, Ivan – Rak, Ján: Dejiny Krompách. Košice 1981, s. 66.
24
ŠA-L, SŽ, predjozefínske písomnosti, i. č. 1969, , šk. 1009, č. 137/1785; kongr., i. č. 556, šk. 267, č. 379/1785.
19
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Folkmarčanoch údajne vrátil. Druhý dlžník, tiež kováčsky majster, Kožar, nezaplatil za železo 40 zlatých a tretí Čižik (Czyžik), majster rimarskeho
remesla z celkovej dlžoby za 20 centov železa zaplatil len za polovicu.25
Folkmarčania si plne uvedomovali dôležitosť prenájmu hámru práve ich obyvateľom, a tak, keď sa
panstvo rozhodlo v roku 1788 hámor prenajať
Gelničanom, celá obec sa v zastúpení richtárom Matejom Michalkom snažila nájsť oporu a pomoc
u Spišskej stolice. Keďže hámor mohli užívať a mať
od neho kľúče len do sviatku Filipa-Jakuba, nevedeli, čo majú robiť, ani či po uvedenom termíne
dostanú nejaké peniaze (či šacunek Hamru či kapital
nam zloža a Hamer Goelniczanom odaju, a interes aneb
inše kelčiky gakowe mala dedina, to nam zaplatit
nepozwoluju, atak mi gakžto chudobna Dedina utikame
se kwelykomožneg a Slawneg Stoliczy a pitame unižene
aby nas račily zachranit).26 Obec náhradu za hámor
a tiež i za mlyn dostala v sume 1 870 zlatých a 49,5
grajciarov, ale až o 4 roky. Samozrejme, ani to sa
nezaobišlo bez istých obštrukcií a peripetií. Kým
peniaze Folkmarčania získali formou depozitu u svojho zemepána Imricha Csákyho, prešli mnohými rukami až napokon s pomocou Spišskej stolice konečne skončili tam, kde mali byť.27
Folkmarsky hámor a jeho kvalitné železo sa prirodzene stali i predmetom závisti a lákadlom pre
zlodejov. Stalo sa tak 23. marca 1807, keď sa niekoľkí Jaklovčania v nočných hodinách vlámali cez
strechu do hámru a potom už ľahko cez dvere
vyniesli vyše 110 kg železa. Následne ho ukryli
u krčmára v hostinci a potom rozpredali. Popri tom
stihli ešte ukradnúť i ovce a býka. Zlodeji boli
v krátkom čase chytení a uväznení. Okrem povinnosti
náhrady škody dostali i fyzický trest – 20 palíc.28
Náležitá pozornosť sa musela venovať i prístupovým komunikáciám do obce. Z roku 1809 sa
zachovala správa geometra Karola Raisza, ktorú
podal stolici o pokračujúcich prácach výstavby cesty
vedúcej z Košíc do Folkmara cez folkmarske vrchy
dvomi mostami k Rybníčku29 a problémoch s kanálom a mostom, ktoré pritom vyvstali, ako to vyplýva z ďalšej Raiszovej správy z roku 1817.30 Stavebné
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práce týkajúce sa ďalších opráv cesty pokračovali
i v roku 1846.31
Ale vráťme sa späť k železiarstvu. V rokoch
1821-1827 bol árendátorom hámru Daniel Goč
(Gocs), ktorý za 6-ročný prenájom zaplatil 30 000
zlatých a v lesoch mohol vyťažiť 1 100 m3 dreva. Zo
14. decembra 1827 sa však zachovala prenájomná
zmluva veľkého folkmarskeho hámru (železiarne)
a vykúvacieho hámru a mlyna. Uzavrel ju Ladislav
Csáky ako kurátor majetku svojho nebohého brata
Františka s Antonom Patzom, ktorému dal do
árendy železiareň so všetkými pertinenciami – prislúchajúcimi baňami, šachtami, železnou rudou a ďalším majetkom s právami a kompetenciami, ktoré od
zemepána potrebuje, ako aj vykúvací hámor a mlyn
na obilie. Zmluva sa uzatvorila na roky 1828-1831.
Nájomca bol zaviazaný platiť ročný nájom vo výške
4 700 zlatých, a to štvrťročne do kasy kluknavského panstva. Súčasne mu bolo zmluvne umožnené vyťažiť 1 000 m3 dreva pre potreby oboch hámrov, ale všetky ich opravy, ako aj mlyna a vodný
náhon bol nájomca povinný zabezpečiť na vlastné
náklady. V novembri 1830 sa uskutočnila ďalšia licitácia prenájmu hámru na 6 rokov. Zo štyroch záujemcov zvíťazil Ján Keil, ktorý dal najvyššiu ponuku
– 7 400 zlatých. O prenájom sa uchádzal opätovne
i Anton Patz, no ponúkol menej, len 7 351 zlatých.
Michal Weber bol ochotný investovať 6 200 zlatých
a Ján Schmidt 6 105 zlatých. A tak novým prenájomcom od 1. januára 1831 do 1. januára 1837 sa stal
Ján Keil.32 Mimochodom, Andrej Patz uspel v Kluknave, kde mal prenajatú železiareň v rokoch 18321837.33
Duchovný a školský život
Folkmarski obyvatelia sa po náboženskej stránke hlásili k trom vierovyznaniam – rímskokatolíckemu, gréckokatolíckemu a evanjelickému, ako to vyplýva z vizitácie spišského prepošta Jána Peltza
z roku 1731.34 Katolíci patrili ako filiálka pod faru
v Jaklovciach,35 gréckokatolíci prislúchali Kojšovu36
a evanjelici gelnickej fare.37 Podľa vizitácie bolo vo
Folkmari ako fílii Jakloviec celkovo 156 duší, naj-

ŠA-L, SŽ, jozef., i. č. 1757, šk. 848, fasc. VI-X, č. 193/1787.
Tamže, i .č. 1776, šk. 882, fasc. 1-10 IVi, č. 57a/1788.
27
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 604, šk. 289, č. 830/1792.
28
Tamže , i. č. 815, šk. 379, č. 348/1807.
29
Tamže., i. č. 847, šk. 398, č. 951/1809.
30
ŠA-L, SŽ, podžupan (ďalej len podž.) , i .č. 2399, šk. 1548, č. 132/1817.
31
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 1601, šk. 784, č. 1086/1846.
32
ŠA-L, SŽ, podž., i. č. 2445, šk. 1558, č. 67/1826-1835.
33
CHALUPECKÝ, Ivan – Rak, Ján: c. d., s. 67.
34
ŠA-L, Spišské biskupstvo (ďalej len Sp B), Petzova vizitácia 1731, s. 39-40.
35
ŠA-L, ZCM, šk. 73-78, i. č. 175-183.
36
Tamže, šk. 111-112, i. č. 290-291.
37
Tamže, šk. 24-28, i. č.60-73.
25
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viac luteránov, až 59, gréckokatolíkov 44 a len 24
rímskokatolíkov. K tomu 29 detí.38 Odpadlíkov ani
konvertitov obec nemala. Rekatolizácia postupovala, počet katolíkov stúpal, čo svedčí o jej úspechu. Zaiste k tomu prispelo i založenie Spišského
biskupstva a Rožňavského biskupstva v roku 1776.
V rámci reorganizácie cirkevnej správy sa gelnická
oblasť spolu s Folkmarom dostali do správy Rožňavskej diecézy. Pre porovanie počtu veriacich katolíkov uvádzame údaj zo schematizmu Rožňavskej
diecézy o 100 rokov neskôr. V roku 1830 ich bolo
vo Veľkom Folkmari v počte 537 (rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania spolu). Žiadni
evanjelici už zaevidovaní v obci neboli.39
Poďme ale naspäť k zápisom o Folkmari v kanonickej vizitácii z roku 1731. Ďalej sa z nej dozvedáme,
že obec mala spoločného farára s Jaklovčanmi. Dedinčanom slúžil na bohoslužby malý, murovaný kostol so zaklenutým sanktuáriom a rovnou loďou.
Patrónom chrámu bol sv. Michal Archanjel, i keď
niektorí tvrdili, že sv. Remigius. Ako ďalej písal prepošt Ján Peltz, nebolo známe, či bol kostol vysvätený. V čase reformácie však bol znesvätený, keď
istý čas slúžil heretikom (evanjelikom). Kostol mal
jeden oltár, sakristiu s narušenou klenbou, ale
krstiteľnica chýbala (krstiť sa mohlo len vo farskom
kostole). Údajne kostol bol dávno postavený
katolíkmi. Nemal žiadne dotácie, ani majetky. Ku
kostolu patrili 2 role a jedna lúka smerom na Kojšov, ktoré sa prenajímali. Na poliach sa vysievalo
8 meríc obilia. Z prenájmu polí patrili kostolu
3 zlaté alebo desiatok a z lúky 1 zlatý. V kanonickej
vizitácii sú podchytení i miestni dlžníci – Rabatin
dlhoval 1 libru vosku, Ján Terpač (Terpacs) 1 500
kusov šindľových klincov, Juraj Rutkay, Michal
Bibiak, Tomáš Gribo a Pavol Michalov po 1 000 kusov klincov. Juraj Rutkay dlhoval ešte 300 šindlí,
Pavol Rutkay 100, Ján Mitraskov 300 šindlí. Juraj
Terpak bol dlžný 3 zlaté a 36 denárov, Ján Terpač
2 zlaté a 36 denárov Pavol Rutkay, Ján Terpač
a Ján Michalkov dlžia po 7 zlatých, Ján Hanzel
2 zlaté. K inventáru kostola patrili 3 zvony, 1 železný kríž na palici, 2 bohoslužobné nádoby na víno,
1 cínový kalich, starý misál, 2 plachty, 2 obrusy,
1 červená a 1 čierna štóla. Kostolu bolo uložené, aby
si opatril skriňu, podobnú ako má fara v Jaklovciach. Z vizitácie sa tiež dozvedáme, že i sedliaci
z košického hámru (officina), patriaceho k Folkmaru, boli povinní odvádzať pre kostol desiatok zo
svojich polí. Dôchodok farára pozostával z desiatku
z úrody od každého roľníka, 1 pásu železného plechu každé dva týždne od jednotlivej dielne, tiež
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dostával deputát dreva od sedliakov a z mlyna 1/2
merice pšenice na sviatky. Z ofier bral 2/3 príjmu.
Vzdelanie vo Folkmari zabezpečoval učiteľ, ten istý
ako v Jaklovciach. Od každého domu mal príjem
60 denárov, z mlyna 2 merice žita alebo iného obilia a 1/3 z ofier. Z vizitácie vyplýva, že obec nemala
ani svoju pôrodnú babicu.40
Medzi Folkmarčanmi a farárom dochádzalo k sporom o cirkevný desiatok. Obec ich odmietla dávať
z nových rolí (kopaníc). Vyplýva to z listu zo dňa
21. januára 1780, keď folkmarsky richtár Juraj
Klein a prísažní Michal Griba, Juraj Macko (Maczko)
a Michal Roškovjenský (Roskowjenský) sa v mene
celej obce zaviazali urovnať spory o desiatok a platiť ich farárovi zo starých i nových polí.41
Aj napriek reformným zásahom Márie Terézie
v oblasti školstva v roku 1770 (Ratio educationis)
a zavedeniu povinnej školskej dochádzky, dedinské
školstvo zostalo naďalej doménou cirkvi. Učiteľ

Záväzok obce z r. 1780 platiť farárovi desiatok

ŠA-L, Spišské biskupstvo (ďalej len Sp B), Petzova vizitácia 1731, s. 39-40. Pri sumárnom zápise duší došlo chybnému údaju.
Celkový počet bol 161 duší – pozn. autorky.
39
SCHEMATISMUS venerabilis cleri diocesis Rosnaviensis pro anno a Christo nato M.DCCC.XXX. Cassoviae, s. 68.
40
ŠA-L, Sp B, Petzova vizitácia 1731, s. 39-40.
41
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 551, šk. 243, č. 44/1780.
38
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nemal na starosti len výuku detí (čítanie, písanie,
počítanie a náboženstvo), ale aj zvonenie, organovanie a kantorovanie v kostole. Vyučovanie prebiehalo zvyčajne v zimných mesiacoch, lebo počas
ostatných museli pomáhať svojim rodičom pracovať
na gazdovstvách. V tých časoch, ako sme uviedli,
mal Folkmar spoločného učiteľa s Jaklovcami, čo
bolo pre Folkmarčanov nevyhovujúce. Preto sa snažili v roku 1788 mať svojho vlastného učiteľa, z čoho však vyvstal problém. Totiž jaklovský učiteľ
Andrej Pavlovský (Pavlovszky) sa domáhal svojich
dôchodkov na Spišskej stolici, keďže mu obec Folkmar tieto odmietla dávať, ale poskytuje ich inému,
Michalovi Kacvinskému (Kaczvinszky). Slúžny Spišskej stolice Žigmund Jekelfalussy prikázal na základe kráľovského nariadenia ihneď dôchodky školnikovi jaklovskému zachovať. Súčasne zakázal darebne kelciky obci učiniť na Michala Kacvinského. Dôvodil, že on nemôže učiť, lebo sa nepreukázal svedectvom školskej vrchnosti o svojej spôsobilosti.
Folkmarčania sa však nedali a promptne zareagovali, odvolávajúc sa na kanonickú vizitáciu biskupa,
ktorou bolo prísne nariadené, aby každá obec, buď
katolíci alebo nekatolíci, mali len jedného učiteľa
a s ním aby urobili zmluvu. Podľa toho oni tak i urobili a prijali učiteľa, ktorý je súčasne i organistom,
a tak viac jaklovského v ničom nepotrebujú, ani
v učiteľských, ani cirkevných záležitostiach. Avšak
teraz sú nútení duchovnou vrchnosťou platiť i jaklovskému učiteľovi, čo oni odmietajú. Svoje počínanie podporujú i tým, že Žakarovčania si tiež držia
svojho učiteľa a všetky náležitosti platia podľa
zmluvy jemu, nie inému, a to napriek tomu, že
patria ku gelnickej farnosti, predsa títo neplatia
dvom rechtorom. Predtým folkmarska obec každoročne platila jaklovskému rechtorovi dávky v peniazoch – 12 zlatých ročne. Tiež mal i lúku a úžitky
z nej – každý rok 1 fúru sena, to však teraz patrí
novoprijatému učiteľovi, čo má i písomne potvrdené
v zmluve. Takže jaklovskému rektorovi obec viac
platiť nebude a preto žiada Spišskú stolicu a zaujatie stanoviska k tejto veci. Tá jednoznačne prikázala Folkmaru mať len jedného učiteľa, a to pôvodného jaklovského.42
V roku 1830 sa predmetom iného sporu medzi
farárom v Jaklovciach a kluknavským panstvom
(Antonom Csákym), stalo užívanie dreva z folkmarskeho lesa, ktoré panstvo farárovi Antonovi Turčanovi (Turcsan) odoprelo. Okrem iného v sťažnosti
Spišskej stolici uviedol, že jaklovský farár oddávna
mohol slobodne užívať drevo z folkmarskych lesov,
neskôr z rozhodnutia rodiny Csáky bol stanovený
jeho podiel na 20 siah tvrdého dreva. Tento zvyk sa
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praktizoval aj za nebohého kanonika Mateja Lubyho
28 rokov, potom ho nerušene užíval aj kanonik
Andrej Maršovský (Marschovszky). Zachoval ho aj
súčasný farár do roku 1829 a bol aj potvrdený
v kanonickej vizitácii. Nevedno z akých dôvodov sa
mu to teraz odopiera zo strany panstva v Kluknave.
Jeho sťažnosť sa riešila na stoličnej kongregácii
a slúžny Banského okresu Spišskej stolice Anton
Jančo (Jantso) dňa 4. 7. 1831 oznámil, že kluknavské panstvo priznalo farárovi užívať drevo z folkmarskych lesov.43
Požiare, cholérová epidémia a iné súženia
Do života poddaných, tak či tak značne ťažkého,
ako i celej obce neblaho zasahovali rôzne živelné
pohromy, katastrofy, choroby, epidémie či iné nešťastia. Vrtochy počasia v podobe silných lejakov,
ľadovca alebo naopak, extrémneho sucha, znamenali neúrodu, hlad, drahotu a v neposlednom rade
i choroby. Samospráva stolice v takýchto prípadoch
zasahovala a čiastočne pomáhala, napr. dodávkami
obilia na siatie alebo organizovaním zbierok na pohorelcov. To však zďaleka nestačilo. K zbedačovaniu
obyvateľstva prispievali i časté požiare, keď poddaným neraz úplne, do tla vyhoreli celé domy,
postavené z dreva. Razom tak stratili strechu nad
hlavou a zostal im len holý život. To všetko sa nevyhlo ani životu obyvateľov vo folkmarskej obci.
Už v období panovania Márie Terézie a Jozefa II.
v zmysle ich širokého reformného úsilia, dotýkajúceho sa takmer všetkých oblastí života, sa začala
venovať mimoriadna pozornosť i požiarom a protipožiarnym opatreniam. Tieto, okrem iného, nariaďovali poddaným stavať domy z kameňa, murované,
a nie drevené, čo však nevyhovovalo poddaným, lebo
na to nemali dosť finančných prostriedkov. Požiare
ich však sužovali veľmi často. V snahe postaviť
svoje domy po požiari 16. júla 1789 opäť z dreva,
obrátili sa Folkmarčania na Spišskú stolicu. Svoju
žiadosť odôvodňujú veľkou biedou a píšu, že na znovupostavenie domov z kameňa nemajú, lebo sú veľmi chudobní. Pred požiarom ušli, nič im nezostalo,
zachránili si len holé životy. Spišská stolica však
bola neoblomná a trvala na svojom stanovisku tak,
ako to nariadil cisár.44
O ťažkom živote v biede a chudobe obyčajných
ľudí, keď nemali ani čo jesť, svedčí aj list folkmarskeho richtára Ondreja Ivanča (Ivancso) z roku
1795. Doslova píše, že v obci panuje veľký hlad a nedostatok a ľudia nemajú ani chleba pre seba, ani
potravu pre statok. Preto žiadal Spišskú stolicu
o dodanie jačmeňa, ovsa, zrna, sena a pre obyva-

ŠA-L, SŽ, jozef., i. č. 1805, šk. 907, fasc. IVoo, č. 71/1788.
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 1349, šk. 627, č. 995/1831.
44
ŠA-L, SŽ, jozef., i. č. 1844, šk. 939, fasc. IVy, č. 47/1789.
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teľov potraviny i peniaze. Pre statok krmivo.45
Finančnú pomoc vo výške vyše 357 zlatých, ktorú
obec od stolice dostala, rozdelila medzi sedliakov
podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy. Želiari
nedostali žiadne peniaze.46
Rozdelenie stoličnej
finančnej pomoci
sedliakom v roku
1795


Sťažnosť
Folkmarčanov
z roku 1802
na veľkú biedu,
zadĺženosť a robotu
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majú uložené v Spišskom Podhradí, aby sa mohla
obec trochu dostať z dlhov. Totiž pred 2 rokmi si
požičali peniaze od Gelnice na jarné siatie, čím im
rastie dlh i úroky, a preto by potrebovali použiť peniaze zo Spišského Podhradia. Už vtedy, roku 1812,
chcel takto postupovať bývalý folkmarsky richtár
Adam Klein, no kvôli veľkej chudobe si na jarné
siatie museli vziať od Gelnice pôžičku. Folkmar mal
pritom v aktívach kapitál niečo vyše 1 222 zlatých,
v pasívach cez 1 042 zlatých. V Spišskom Podhradí
jeho aktíva predstavovali sumu 1 000 zlatých úročených 6%-ami od 10. decembra 1794. Tento kapitál pochádzal zo ziskov folkmarskeho hámru. Pasíva Folkmaru boli vlastne pôžičky, ktoré boli
nútení vziať na seba. Poskytla im ich už spomínaná
Gelnica, ale aj jaklovský farár a gelnický lekár Hartmann.48 K biede i hladu v dôsledku neúrody prispel
zaiste i ľadovec v roku 1817.49
Problém výstavby domov z kameňa opätovne
vyvstal po obrovskom požiari v roku 1821, keď pan-

Na veľký úpadok obce, jej zadĺženosť, veľkú chudobu, nedostatok potravín a jarného osiva, keď až
1
/3 chotára musela ostať nezasiatou, ako aj na neúmerné robotné povinnosti poukazuje sťažnosť
prísažného Jána Petkača (Petkacs) datovaná 1. mája
1802. Možno z nej okrem iného vyčítať, že Folkmarčania musia sami lámať a voziť toľko isto
kameňa na stoličné cesty ako ich susedia Jaklovčania a Margencančania dohromady, pričom oni na
to majú i lepšie podmienky, než obyvatelia Folkmara.47
Ďalším príkladom môže byť žiadosť richtára
Folkmara Jána Vdovina z roku 1814 o pomoc kvôli
dlhoročnej chudobe a veľkým dlhom obce. Požadoval
od Spišskej stolice dovolenie použiť peniaze, ktoré

Tamže, i. č. 768, šk. 354, č. 168/1803.
Tamže , i. č. 762, šk. 351, č. 321/1802.
48
ŠA-L, SŽ, pojozef., i .č. 2048, šk. 1021, č. 209/1814. V revízii účtov obce Folkmar z roku 1803 sa uvádza kapitál vo výške
1777 zlatých, ktoré Folkmar prijal od panstva za hámor, z ktorých požičal 1 000 zlatých Spišskému Podhradiu. ŠA-L, SŽ,
kongr., i. č. 768, šk. 354, č. 168/1803.
49
ŠA-L, SŽ, kongr., i. č. 1040, šk. 471, č. 372/1817.
46
47
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stvo požadovalo i výstavbu murovaných hospodárskych budov a maštalí. Poddaní sa voči tomu
urputne bránili a protestovali. Argumentovali tým,
že potrebujú v prvom rade obydlia pre seba, ale
z dreva, lebo v chotári nie je kameň. Popri tom by
mohli budovať aj hospodárske budovy, ale nie
opačne. Preto sa obrátili opäť s prosbou o pomoc na
Spišskú stolicu. Tá sa týmto vážnym problém naozaj
seriózne zaoberala. Zastupujúci slúžny banského
okresu Ján Jekelfaluši podal Spišskej stolici správu,
v ktorej ju informuje, že pri požiari 5. apríla 1821
úplne zhorelo v obci všetkých 59 domov (sedliacke
i želiarske), hospodárske budovy (stodoly, maštale,
sýpky, komory), rímskokatolícky kostol so zvonmi
a interiérom a nový panský hostinec s veľkou vozárňou. Z celkového počtu vyhoretých domov bolo
34 sedliackych, 2 domy „inskriptionalistov“ (zmluvných poddaných) Fabriciovcov, ostatné domy boli
želiarske (t. j. 23 domov). Pri požiari uhoreli 4 ľudia, viacerí boli popálení, z toho 2 ženy, ktoré dali do
zdravotnej opatery do Gelnice. Požiar neušetril ani
dobytok, ktorému podľahlo 41 kusov, 183 oviec,
ďalej zhorelo obilie v sýpkach, peniaze v bankovkách a strieborné mince sa roztavili. Oheň zničil aj
peniaze, cca 80 zlatých a obecné pečatidlo s pozláteným spodkom, držané u richtára. Zastupujúci
slúžny odovzdal Spišskej stolici 56 zlatých v bankovkách (obhoretých), ktoré sa podarilo zachrániť
a požiadal ju, aby to pohorelcom nahradila. Nastolil
otázku riešenia najzávažnejších problémov, a to:
nebezpečenstvo chorôb, zber úrody a nevyhnutnosť
opravy domov. Od Spišskej stolice požadoval okamžité dodanie (požičanie) 100 meríc jačmeňa pre
obec a 108 meríc ovsa zo stoličného skladu. Od
kluknavského panstva (ku ktorému Veľký Folkmar
patril) zase 42 meríc jačmeňa a 102 kôp sena. Apeloval na zabezpečenie výstavby v spolupráci s panstvom a rozhodnutie o tom, či sa budú stavať murované domy alebo drevené. Súčasne oznámil, že pre
ostatné drevené budovy bude potrebných 5000 ks
drevených trámov.
Otázku výstavby domov z kameňa alebo dreva
mala vyriešiť 4-členná stoličná deputácia, vyslaná
do Veľkého Folkmara 17. mája 1821, za prítomnosti
zástupcov panstva - fiškála Jakuba Schavelyho,
inšpektora Juraja Broška, obilníka Františka Alta
a obyvateľov obce. Dohodli sa, že namiesto 100 meríc jačmeňa vrátia po žatve do stoličného skladu 108
meríc ovsa; škodu asi 80 zlatých z obecnej truhlice
nemôžu uhradiť; obhoretých 56 zlatých v bankovkách nechali Spišskej stolici na prípadné výdavky
obce. V otázke výstavby obce konštatovali, že obyvatelia sú v nesmiernej biede a bez možnosti získania kameňa z vlastného chotára. Pre 34 sedliackych
domov je potrebných 1 360 siah kameňa (iba na
domy a komory). Panstvo oznámilo, že prispeje pôžičkou 60 zlatých na každého sedliaka so 6%-ným
úrokom a 1. poddanskú dávku chce až po 6 rokoch
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(s možnosťou, že zemepán im odpustí ročný úrok
počas 6 rokov). Za prítomnosti murárskeho majstra
a geometra bolo odsúhlasených 60 zlatých na 1 sedliaka podľa plánu. Panstvo sa ďalej zaviazalo dodať
zdarma 2 trámy, 6 osekaných brvien, viac ako 40
dosák a vápno, nevyhnutné na vnútorné i vonkajšie
omietky, ako aj tehly a hlinu na stavbu pecí, okien
a dverí. Poddaní si budú môcť zakúpiť od panstva
šindle po zložení 10 alebo 5 zlatých do pokladne.
Pritom počas prvých 6 rokov budú poddaní oslobodení od poddanských povinností.
Vzhľadom na to, že nová výstavba a širšie priestory znamenali rozšírenie intravilánu obce, časť
želiarov bola z dediny presunutá do doliny za panským hámrom. Pri budovaní domov sa malo dbať na
to, aby sa vytvoril dostatočný priestor na ulicu a verejnú cestu. Za účelom výstavby domov bol vypracovaný plán výstavby.

Plán výstavby
domov po veľkom
požiari v roku 1821

Vyslovila sa tiež nutnosť novej urbárskej regulácie. Spišská stolica na svojej kongregácii 24. mája
1821 rozhodla, že aj obce Kojšov, Jaklovce, Margecany, Kluknava, Richnava, Krompachy, Vyšné
a Nižné Slovinky, Žakarovce, Gelnica, Prakovce,
Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, Hrišovce a Kaľava sa budú podieľať na dodávke kameňa
a že nová regulácia bude platiť aj pre zmluvných
71
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poddaných Fabriciovcov.50 K požiaru vo Veľkom
Folkmari zaujali stanovisko i samotní Csákyovci.
Ladislav Csáky, biskup a veľkovaradínsky prepošt,
zaslal Spišskej stolici a tiež i správe kluknavského
panstva – majetku (pod zátvorom) svojho brata Františka. Píše, že bez ohľadu na určenú sumu pohorelcom má prispieť kluknavské panstvo 2 040 zlatých
a ak by táto suma nepostačovala, má prispieť na
úplné dokončenie stavby domov zo solídneho materiálu a na vyplatenie murárov. Taktiež má pomôcť pri
osekávaní trámov, lát, ale i vápnom, tehlami a hlinou.51 Samotný biskup Ladislav Csáky prispel
pohorelcom sumou 1 200 zlatých a obilím v množstve 152 meríc. Peniaze sa rozdelili takto: každý
sedliak dostal 20 zlatých a 30 grajciarov, každý
želiar 10 zlatých. Obilie sa rozdelilo medzi drobných
želiarov. O tejto pomoci biskupa informoval Spišskú
stolicu zastupujúci slúžny Banského okresu Ján
Jekelfaluši.52
Zúfalí Folkmarčania sa písomne obracali so žiadosťami o pomoc i na okolité obce a mestá. Len pár
dní po ničivom požiari napríklad požiadali Gelnicu
o 100 meríc obilia.53 Pohorelci boli za poskytnutie
akejkoľvek pomoci veľmi vďační. Svedčí o tom ich
ďakovací list mestu Gelnica z 26. januára 1822, ktorý „in extenso“ prepisujeme: „Urodzeni a Slawni Pan
Richtar a take celi poctiwi Magistrat Slawneho Mesta
Golnicza, Mi gakzte susedi Slawneho Mesta, ktere sme
zkrz ohen o ssitku nassu chudobu prissli tak, že znassej
chudobi nič sme sobe oratowat nemohli, sčesliwej
člowek bul kteri zo zdrawim uteknul po ohni, ale nič sme
nemeli ani pre sebe ani pre statek nigakeg wižiwnosci
wkterg, ale nasseg tak welikeg chudobe Slawneho
Mesta Panowe gak statek tak y lidi živili. Gestli bise ta
Laska Milosrdna pri poctiwich Panoch Slawneho Mesta
nebula stala, tak gak Lide tak y statek hladem bisme
buli pokapali. Kutemu tess co se dotice Jarneho ssacza
žaden sweho nemel ani sobe kupit nemohol, tak tež
y z jarcom Slawne Mesto nas zaratowalo s kterim ssacim
každi sobe pomohol ato bez wsseckeho interesu za kteru
lasku Milosrdnu Mi gakždi chudobni susedi ponižene
Dekujeme wssecim Dobrodincum Slawneho Mesta
panom, nech gim Mili Pan Buch bude odplata a nech
gich a take Cele Slawne Mesto Buch znebe wisokeho
zawaruje od takoweg skazi na gakovu mi prissli, w ktereg veci mi gakžto chudobni susedi poručame se

Tamže, i. č. 1145, šk. 513 č. 397/1821.
Tamže, i. č. 1149, šk. 515, č. 559/1821.
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ŠA-L, Magistát mesta Gelnica, adm. 66, 70/1821.
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urodzenemu Panu Richtarovi Poctiwemu Magistratu
a celemu Slawnemu Mestu do Laski a zustawame dobre
pregici Susedi Obiwatele Folkmarske. Pisano (vo) Folkmaru dne 26. Jan. 1822 Richtar, a celi Valal“ 54
Pomoc poskytol i neďaleký Švedlár, keď jeho
magistrát rozhodol o príspevku pre pohorelcov vo
forme dodávky 200 siah kameňa na výstavbu cesty
v hodnote 800 zlatých. Švedlár uzavrel zmluvu
s Folkmarčanmi a Jaklovčanmi. Títo mali voziť kamene a piesok na cestu a čistiť priekopy a každú
sobotu im Švedlár mal vyplatiť dohodnutú sumu.
Spišská stolica však prikázala doviezť až 312 siah
v hodnote 2 360 zlatých. Takúto sumu však švedlárska mestská kasa nebola schopná vyplatiť, preto
sa predstavitelia mesta obrátili na smolnícky
inšpektorát s nádejou o pomoc. Ten apeloval na
Spišskú stolicu, aby Švedláru dodávku kameňa odpustila, keďže už v minulom roku Folkmaru dodal
58 siah kameňa. Spišská stolica to však neakceptovala.55
Pohorelcom sa poskytovali i charitatívne podpory, organizovali zbierky. Folkmarčanom tak bolo
z levočskej kasy pridelených najprv 7 zlatých56 a druhýkrát 2,30 zlatých.57 Napriek poskytnutej pomoci
obyvateľom a rôznym úľavám na daniach i robotách,
väčšina dôsledkov a ťarchy po ničivej katastrofe
zostávala na bedrách prostých ľudí. Tí ešte sedem
rokov po požiari žiadali o odpustenie daňových
povinností kvôli tomu, že sa z neho ešte nespamätali, žili naďalej vo veľkej chudobe, nemali ani čo
jesť, ani na jar čo zasiať. Dokonca i v roku 1842 sa
dôsledkom toho snažili o preradenie svojej obce do
nižšej daňovej triedy a žiadali Spišskú stolicu o vydanie starého urbára, ktorý im pri požiari v roku
1821 zhorel.59
Pre obyvateľov Veľkého Folkmara nebol ani rok
1828 ľahký. Opätovne hladovali, nemali čo zasiať,
čím nakŕmiť dobytok, nieto ešte platiť dane! Nezostávalo im iné, len zase hľadať pomoc u stoličných
i panských úradníkov, čo možno vidieť z nasledujúcich kópií archívnych dokumentov.60
Rok 1831 znamená pre dejiny Spiša jednu z veľmi tragických a smutných kapitol, spojenú s cholerovou epidémiou a následným sedliackym povstaním. Nepokoje a vzbury poddaných, ktoré vypukli
v Zemplíne koncom júla a v Šariši začiatkom augusta

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

VEĽKÝ FOLKMAR V OBDOBÍ PO STAVOVSKÝCH POVSTANIACH (1711 - 1848)

Žiadosť obyvateľov
obce o pomoc
s jarným osivom
z roku 1828
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Žiadosť obyvateľov
obce o odloženie
daňových
nedoplatkov
z roku 1828
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1831, sa vzápätí preniesli i na Spiš. Aj tu sa rozhoreli ozbrojené vystúpenia sedliakov oproti vrchnosti s ohromnou intenzitou a krviprelievaním. Bezprostrednou príčinou povstania bolo vypuknutie cholery, ktorá sa tu začala šíriť z územia Haliče a Ruska,
jej následné proticholerové opatrenia, travičská legenda a hlad. Avšak v pozadí toho všetkého bol
ťažký a stúpajúci hospodársky a sociálny útlak ako
hlavná príčina tejto sedliackej rebélie. V Spišskej
stolici bola zriadená permanentná deputácia, ktorej
cieľom bolo získať prehľad o cholere, evidovať jej
stav a zabezpečovať prevenciu na zamedzenie
rozširovanie tejto epidémie. Už 5. augusta 1831
o 21.00 večer napísal v Jaklovciach slúžny Banského okresu Ján Jekelfaluši reláciu adresovanú
permanentnej deputácii o stave cholery vo Veľkom
Folkmari. Lekár Spišskej stolice, Martin Hartmann,
bol poverený liečbou a preventívnymi opatreniami
za asistencie vojska. Napriek tomu lieky neboli poddanými akceptované. Dosiaľ v obci zomrelo 5 ľudí
a ďalších 6 už bolo zjavne nakazených a mnoho
ďalších infikovaných. Doktor Hartmann referoval,
že po úmrtí nejakého baníka vykonal v jeho dome
hygienické úkony. V relácii informoval i farár o tom,
že v Kluknave od 30. júla do 5. augusta bolo 16 mŕtvych a mnoho ďalších chorých.61 Medzi ľudom sa
veľmi rýchlo začala šíriť fáma, že ich páni chcú otráviť, preto im do studní sypú nejaké prášky. Nepomohla ani osveta stoličných lekárov, úradníkov, ránhojičov, dôstojníkov či kňazov, ktorí sa márne
pokúšali vysvetliť tieto hygienické úkony v záujme
záchrany ich životov. V distribúcii liekov (gáfor),
chlorového vápna, stavania sanitárnych barákov na
izoláciu chorých v snahe zabrániť ďalšiemu rozšíreniu epidémie alebo masovom pochovávaní mŕtvych
do vyhĺbených jám, jasne videli priamu likvidáciu
prostého ľudu panstvom. Preto neváhali a ozbrojení
vidlami, sekerami, palicami i puškami voči nim
ostro vystúpili s tragickými následkami. Prvé vzbury na Spiši sa odohrali na panstve Csákyovcov
v Richnave, Krompachoch, Kluknave, Slovinkách,
Kaľave a Hrišovciach. Z týchto ohnísk sa nepokoje
rozšírili do ďalších okolitých obcí – Bijacoviec,
Pongrácoviec, Spišského Podhradia, Odorína, Markušoviec, Domaňoviec, Jamníka, Spišského Hrušova, Smižian, Iliašoviec atď.62 Pretože toto hrozné
a nezmyselné krviprelievanie naberalo hrozivé rozmery, keď o život prišiel napríklad i správca kluknavského panstva inšpektor Juraj Broško a jeho syn
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Jozef, obilník Ján Ďurčák (Gyurtsák), šafár František Groh, študent Karol Faller, panský hajdúch
Martin Richnavský, dôstojník Ján Mihailevič či farár
v Odoríne Ján Oberzahn,63 bolo na území Spišskej
stolice 15. augusta 1831 vyhlásené štatárium a zriadených sedem stanných súdov. Celkový počet obetí
v povstaní na východnom Slovensku na panskej
strane bol 24 osôb, štatariálnymi súdmi bolo na
smrť odsúdených až 119 povstalcov, z toho len na
Spiši 41.64 Folkmarčania však medzi nimi neboli,
keďže sa k rebélii nepripojili. Cholerová epidémia si
na Spiši vyžiadala okolo 5 400 životov.65 Vo Veľkom
Folkmari jej podľahlo asi 60 ľudí od konca júla do
októbra 1831.66

V chronologickom slede tragických udalostí
ďalší rozsiahly požiar postihol Veľký Folkmar v roku 1843, keď 19. júna v dome želiara Jozefa Štofanča (Stofantso) pri pečení chleba sa vznietila slamená
strecha jeho domu. Oheň sa rýchlo rozšíril sa zachvátil ďalšie domy. Ničivým plameňom podľahlo
9 sedliackych domov, 14 želiarskych a dom panského hajdúcha so sýpkou. Zhorela i panská krčma,
stajne a sýpka. Požiar si vyžiadal aj dve obete na
životoch – uhorel pri ňom 70-ročný starec Ján
Petrov a opitý Ján Varga. Živel nešetril ani zvieratá
– pastierovi uhynuli 2 býčky a 1 teliatko. Celková
výška škody spôsobenej požiarom bola vyčíslená na
13 108 zlatých. Z toho obecné škody predstavovali
530 zlatých, zvyšok bol na pleciach vyhoretých
sedliakov a želiarov. Medzi pohorelcami bolo opä-
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Sedliacke povstanie
na Spiši.

LAJOS KOSSUTH

tovne i 13 tých, ktorých oheň neušetril pri spomínanom požiari v roku 1821. Spišská stolica medzi
opatreniami na navrhla, aby miestodržiteľská rada
prikázala urobiť zbierku na pohorelcov nielen v samotnej stolici, ale celej krajine, ďalej obrátiť sa so
žiadosťou o pomoc na Ostrihomskú kapitulu, kde
bol kanonikom Mikuláš Csáky. Domáca daň (94 zlatých) im mala byť odpustená.67 Následne Spišská
stolica pohorelcom vo Veľkom Folkmari odovzdala
prvú finančnú pomoc vo výške 11 zlatých 52 grajciarov.68
Obyvateľstvo žijúce v značne ťažkých pomeroch
a biede muselo znášať i prechody vojsk cez svoje
obce a postarať sa o ich ubytovanie a stravovanie,
ustajniť a nakŕmiť ich kone, čo prispievalo k ich
ďalšiemu zbedačovaniu a chudobe. Preto sa Veľký
Folkmar dožadoval odškodnenia za ubytovanie vojska – jazdcov Hohenzollernovského pluku – od 24. 9.
1836 do 15. 7 1837, tiež za prenocovanie 401 vojakov, za dodanie 194 kôp slamy a 2 libry sviečok
pre vojsko.69
Rok 1848 má pre dejiny Slovákov mimoriadny
význam. Na uhorskom sneme bolo v marci prijatých
viacero dôležitých zákonov, ktoré výrazne posunuli
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vývoj spoločnosti dopredu. Aj samotný Ľudovít Štúr
svojou aktívnou účasťou podporil Ľudovíta Košuta
(Lajos Kossuth) a jeho požiadavky zrušiť poddanstvo, absolutizmus a nastoliť rovnosť občanov pred
zákonom v duchu myšlienok Veľkej francúzskej
revolúcie. Výsledkom týchto reformných snáh bolo
prijatie tzv. marcových zákonov, ktoré zrušili poddanstvo, šľachtické výsady a nastolili rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Každý občan získal právo
vlastniť majetok. Dôsledkom toho začali následne
zanikať feudálne panstvá, pôda ktorých sa rozdelila
jednak medzi pôvodných zemepánov, niekdajších
poddaných, pôdu získali tiež obce, kostoly, fary
a školy. Je potrebné ešte poznamenať, že zrušenie
poddanstva sa netýkalo všetkých roľníkov, ale väčšiny. Títo už nemuseli viacej robotovať na panskom
a vykonávať rôzne služby. Od štátu dostala šľachta
za to výkupné. Fakt, že roľníci na tzv. neurbárskej
pôde ostali naďalej vo feudálnej závislosti, prirodzene dvíhal medzi nimi vlnu nespokojnosti. I silnejúce národné prebúdzanie a obrodenie všeobecne
naberalo na sile, a tak i Slováci začali predkladať
čoraz intenzívnejšie a nástojčivejšie svoje národné
požiadavky.

