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Veľký Folkmar v rokoch 1848 – 1918
IVAN CHALUPECKÝ

Správa obce a politický vývoj
Druhá polovica 19. a začiatok 20. storočia boli
u nás prelomovým obdobím. Jeho začiatkom bola
revolúcia 1848/49, ktorá definitívne odstránila stáročný stavovský feudálny systém a otvorila národom
možnosť slobodného vývoja na základoch osobnej
držby pôdy bez ohľadu na pôvod a na základoch hospodárskej súťaže. Položili sa aj základy demokracie,
keď parlament sa už volil nielen šľachtou, ale aj
časťou ostatného obyvateľstva, hoci v tej oblasti len
postupne dochádzalo k všeobecnému volebnému
právu. To právo totiž bolo dlho obmedzené na vlastnenie istého majetku alebo napr. na skončenie vysokej školy. V podstate demokraticky sa volilo aj
župné zastupiteľstvo či členovia obecných zastupiteľstiev, napriek tomu, že istý čas platil systém tzv.
virilizmu, ktorý spočíval v tom, že polovicu zastupiteľstiev tvorili najbohatší – najviac daní platiaci –
občania. Z hospodárskej stránky šlo o obdobie pomerne vhodné na podnikanie. Na Spiši sa to prejavilo
vznikom mnohých moderných tovární, predovšetkým však v mestách, ako bola napr. Spišská Nová
Ves, Poprad či blízka Gelnica. V Prakovciach vznikol
moderný železiarsky podnik, v Gelnici závody na
reťaze a na kovové výrobky. V oblasti baníctva a hutníctva malo veľký význam založenie Uhorskej pohornadskej železiarskej spoločnosti, ktorá disponovala
dostatočným kapitálom a spočiatku aj pokrokovým
vedením. Tak vzniklo napr. z Krompách veľmi
významné priemyselné mesto, ktorého podnik zamestnával niekoľko tisíc zamestnancov. Mnohí
z nich sa sem prisťahovali z celého Uhorska, čo
ovplyvnilo napr. aj národnostné zloženie Krompách.
Nesmierny význam malo postavenie železničnej trate
Košice – Bohumín začiatkom 70. rokov, ktorá
poskytla nové možnosti jednak investorom, jednak
obyvateľom okolia. Prepojila starú Budapešť s Český-

mi zemami a so Sliezskom. Na moderné základy sa
dostalo aj remeslo, ktoré nahradilo staré cechy
modernými živnostenskými spoločnosťami.
Do života obyvateľov banských miest a obcí však
do istej miery zasiahla aj kríza mediarskeho baníctva a priemyslu, vznikla však nová potreba železa, čo
podnietilo vznik mnohých železorudných baní a podnikov. Koncom storočia sa mestá začali postupne aj
elektrizovať a elektrina sa zaviedla aj do baní a železiarskych podnikov, ale aj do mnohých menších
výrobní. Na druhej strane sa len teraz začali prejavovať dôsledky uhorského dedičného zákonodarstva, ktoré umožňovalo rovnaký podiel na dedičstve
pre každého dediča. Tak došlo k drobeniu poľnohospodárskej pôdy. Malé políčka už nevládali uživiť
početné rodiny roľníkov, a tak dochádza najmä od
70. rokov k masovému vysťahovalectvu do Ameriky.
Niektorí vysťahovalci sa po rokoch vracali a rozmnožili si za našetrené peniaze svoje majetky, iní
však navždy ostali v cudzine. V dôsledku toho
dochádza takmer v každej obci na Spiši k úpadku
počtu obyvateľstva.
Tragické následky pre celú spoločnosť mala prvá
svetová vojna. Na jednej strane muži v najlepších
rokoch bojovali na rôznych frontoch. Ich práce na
poliach museli prevziať ženy, deti a starci. Pomery
sa stále zhoršovali a najmä v posledných dvoch
rokoch sa neustále zvyšovali ceny potravín a iných
životných potrieb, ukázal sa dokonca nedostatok
potravín, ktoré sa rozdeľovali na prídel. To všetko
viedlo k zbedačovaniu obyvateľstva každej obce.
K chudobe prispela aj skutočnosť, že sa znehodnotila mena, takže ľudia ani nemali veľmi za čo tovar
kupovať. Aj mužovia z Folkmara zakúsili trápenia
vojenského života na rôznych frontoch. Mnohí
z nich boli ranení, mnohí padli do zajatia a vrátili sa
až po vojne, mnohí sa nevrátili vôbec. Podľa miestneho kronikára padli či zahynuli na bojiskách
Stavba železničnej
trate Košice –
Bohumín začiatkom
70. rokov 19. stor.
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Michal Dubecký a Ján Grega. Mnohí sa však vrátili
ako invalidi. Boli to najmä Juraj Bencko, Ján Klein,
Ján Krupár, Jozef Mihók, Michal Mráz, Juraj
Papcún, Andrej Papcún, Ján Roškovenský, Andrej
Sedlák a mnohí iní.1
Nové vlády začali klásť dôraz aj na podporu
vzdelávania a kultúry. Na školy dozerali školské
inšpektoráty a aj do dedinských škôl sa dostávali už
kvalifikovaní učitelia, mnohí z nich boli absolventmi
učiteľských ústavov v Spišskej Kapitule a neskôr aj
v Spišskej Novej Vsi. Začalo sa prísnejšie dozerať na
školskú dochádzku, ktorá sa od roku 1868 stala
povinnou pre deti od 6 do 12 rokov, čím sa za
niekoľko desaťročí odstránila negramotnosť, ktorá
mala ešte v polovici 19. storočia hrozivé rozmery.
Na vyhovujúci stav škôl tiež dozerali úrady, a tak sa
v tomto období takmer v každej obci postavila nová
škola, v ktorej už učiteľ nemusel s rodinou bývať
priamo v školskej triede. Na druhej strane sa najmä
po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867
začala vo všetkých oblastiach presadzovať maďarizácia. Skončila sa nielen zmaďarizovaním všetkých
úradov, ale aj takmer všetkých škôl, počnúc vysokými až po dedinské.
Od 70. rokov sa v dôsledku nových moderných
zákonov začínajú zakladať rôzne spolky a združenia,
u nás v obciach to boli predovšetkým dobrovoľné
hasičské spolky. Desiatky spolkov rôzneho druhu
vznikli najmä v mestách. V mnohých obciach však
vznikajú aj družstvá, v ktorých sa občania združovali
na lepšie zvládnutie spoločných záujmov. Boli to väčšinou spotrebné a úverové družstvá, ktorých výsledkom
bolo založenie družstevného obchodu alebo krčmy
v obci, alebo výhodnejšie poskytnutie pôžičky. Väčšinu
tých možností však Folkmar nevyužil.
Z administratívnej stránky bol Veľký Folkmar už
svojou polohou úzko spätý s okolím spišských banských miest, ktorých centrom bola Gelnica. Preto
ani nie je div, že keď v roku 1850 vznikli nové slúžnovské (okresné, slovensky nazývané orsacké)
úrady, bol začlenený ako obyčajná obec do
Gelnického slúžnovského okresu, ktorého centrum
síce spočiatku bol Smolník, ale skoro prešiel do
Gelnice. V rokoch 1861 – 1894 bol jeho názov
Banský slúžnovský okres (Bányai járás), ale od
roku 1894 sa vrátil k pôvodnému názvu. Slúžnovské
úrady boli sprostredkovateľom medzi obcami a vyšším územným celkom, ktorým bola Spišská župa.
Samotná obec síce mala svojho starostu – richtára –,
akéhosi tribúna (Vormund) a 5 prísažných, tí ale
1
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neboli za svoju prácu platení, a preto za nich vykonávali administratívne povinnosti obvodné notárske
úrady. V roku 1880, i neskôr, patril Veľký Folkmar
do obvodného notárstva Jaklovce.2
Súdnictvo pôvodne vykonávala župa, od roku
1850 do 1854 podliehal Folkmar Okresnému súdu
v Gelnici, potom zas slúžnovskému úradu a od roku
1872 novozaloženému Okresnému súdu v Gelnici.
Zaujímavou reminiscenciou na staré časy, keď
bol Folkmar banským mestečkom, nachádzame
v zdôvodnení pečate obce z roku 1863, podpísanom
(krížikmi) richtárom Andreasom Petkacsom, „firmendom“ Michalom Kleinom a 5 prísažnými (Palkom Hudakom, Johanom Roskovenskym, Jakubom
Kleinom, Mathiasom Gregom a Mihalom Mihalkom):
... nassa Welko Folkmárska Pecsat pohadza od nassich
predkoch kdiž Folkmár Mesto bulo, a sitko w svej moci
wladnulo, napiss na nassej Pecsatki takovi: Sigilum
Opidi Wolkmariense Anno 1222, wpostredku je Sv. Klement Papež Patron Banyczky...3
Takúto pečať s postavou sv. Klementa a so skríženými baníckymi nástrojmi používali aj v tomto
období.
Začiatkom 60. rokov 19. storočia sa začína aj na
Spiši boj o slovenčinu, najmä na levočskom gymnáziu,
ale aj o slovenčinu ako úradný jazyk. Za tým účelom
vznikla v roku 1863 na Spiši petícia zaslaná panovníkovi, ktorú podpísali zástupcovia 47 obcí. Napriek
tomu, že ju podpísali susedné Jaklovce a Margecany,
podpis Veľkého Folkmara pod ňou chýba.4
Obec sa vždy nazývala Folkmarom. Pôvod tohto
názvu je nejasný. Avšak v rámci maďarizácie prijal
uhorský parlament v roku 1898 zákonný článok 4,
ktorý v § 2 predpísal pomaďarčenie názvov všetkých obcí, ktoré doteraz mali názov iného pôvodu.
K pomaďarčeniu názvu Veľkého Folkmara došlo
v roku 1906, keď sa začal úradne nazývať menom
Nagysolymár.5
Tak sa obec nazývala do vzniku Československa, keď sa vrátila k pôvodnému názvu.
Urbárska regulácia a hospodársky život
Rok 1848 bol prelomovým rokom pre naše obce.
Ešte pred revolúciou, v marci 1848, bol prijatý zákon o zrušení poddanstva. Doterajší poddaní mali
dostať majetky, na ktorých doteraz hospodárili ako
poddaní, do vlastníctva, za čo museli bývalému panstvu zaplatiť malú náhradu. Z doterajších poddaných sa teda stali slobodní sedliaci – gazdovia, ktorí

Obecný úrad Folkmar, Kronika obce, s. 23.
BIDOVSKÝ, Eugen a kol.: Štátny archív v Košiciach. Sprievodca po archívnych fondoch. I. Bratislava 1963, s. 141; SVÁBY, Frigyes
– MATIRKO, Sándor: Szepesmegye szervezete és szabályrendeletei. Lőcse 1884, s. 41.
3
ŠA L, Slúžnovský úrad Gelnica (SÚ G), hlavný slúžny, č. 165/1863 adm.
4
CHALUPECKÝ, Ivan: Pramene k dejinám slovenského národného hnutia v rokoch 1860 – 1918 v archíve Spišskej župy. In: Slovenská
archivistika III/1968, č. 2, s. 243.
5
Szepesvármegye hivatalos lapja, IV/1906, s. 362.
2
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Intravilán obce
z roku 1811
(Obr. 1)
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Slovenská žiadosť
občanov o reguláciu
pasienkov
z roku 1873
(Obr. 2)
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už hospodárili na vlastnej pôde, ktorú mohli slobodne nadobúdať, predať, dediť. Istá časť majetkov
v chotári obce ostala zemepánom, vyčlenené boli aj
majetky cirkvi a kostola. Časť majetkov, najmä lesy
a pastviny, sa stali spoločným majetkom obyvateľov
obce, tzv. urbárom. Aby sa to mohlo uskutočniť, bolo
potrebné urobiť komasáciu pozemkov. Jednotliví
gazdovia mali totiž pozemky roztrúsené po celom
chotári, bolo ich treba sceliť do väčších celkov, a to
tak, aby sa nikomu nestala ujma. Pri tom sa muselo
prihliadať nielen na pôvodnú rozlohu pozemkov, ale
aj na ich polohu a vzdialenosť od obce, i na bonitu
pôdy. Komasácia sa vo Veľkom Folkmare začala už
dávno pred rokom 1848. Zemepán František Csáky
dal už v roku 1811 vymerať chotár a zaviedol
urbársku reguláciu (Obr. 1). Narazil však na odpor
obyvateľov, ktorí sa dokonca v roku 1813 obrátili so
sťažnosťou na panovníka, v ktorej vytýkali urbárskej regulácii okrem iného to, že nebrala ohľad na
kopanice ani na zlé prírodné a poveternostné podmienky obce, ďalej to, že občania nedostali záhrady,
že aj nová cesta vedúca do Košíc na nich kladie
rôzne požiadavky, napr. pri prechode vojska, ktoré
museli často ubytovať a stravovať, a pod. Neskôr sa
sťažovali aj „hisskare“ (želiari), že im neostala
6

žiadna pôda. Viedol sa preto dlhý spor medzi obcou
a panstvom. Spory ožili počas komasácie v 50.
rokoch (Obr. 2). Obec sa dostala do sporu aj s rodinou Fabriczyovou. Komasácia sa skončila v roku
1867 (Obr. 3), ale definitívne až v roku 1873. Spor
o užívanie lesov sa pretiahol do roku 1874 (Obr. 4).6
Po komasácii v roku 1867 bolo v obci 42 gazdovstiev a 26 želiarov. Pôda bola rozdelená do 3
kategórií: I. mala jutro, t. j. 1 200 štvorcových siah,
II. mala 1 600 štvorcových siah a III. mala 2 400
štvorcových siah.
Gazdovstvá (mali väčšinou po 4/8 usadlosti, t. j.
asi 15 ha) mali: Juraj Fričovský (č. d. 19), Juraj
Macejov (22), Ján a Juraj Gdovinovci (23), Adam
a Juraj Vargovci (24), Juraj Palkov a Michal Klein
(21), Ján a Michal Gregovci (25), Ján Palkov (26),
Michal a Ondrej Kollárovci (28), Ondrej Kollár (29),
Ján a Matej Gregovci (30), gelnická evanjelická škola
(31), Juraj a Andrej Gdovinovci (32), Andrej Klein
(51), Matej Petrov (35), Jakub Klein (36), Ján Roškovenský (37), Ján Varga (38), Andrej Sedlák (40),
Andrej Petrík (44), Michal Klein a Ján Rusnák (45
a 51), Ján a Juraj Petríkovci (52), Ján Podracký (55),
Juraj Sedlák (56), Adam a Andrej Kleinovci (57),
Matej Klein st. (58), Ján a Matej Fričovskovci (59),

Štátny archív Levoča (ŠA L), Krajský súd v Levoči, komasačné spisy.
Chotár obce
po komasácii
z roku 1873
(Obr. 3)
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Intravilán obce
po komasácii
(Obr. 4)
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Andrej Grega (60), Pavol a Matej Petríkovci (61),
Ján Petkáč (62), Juraj Petkáč (63), Juraj Grega
(64), Ján Cicoň (65), Juraj Ščerbák (10), Ján
a Ondrej Petríkovci (11), Andrej Podracký (13),
Jozef Klein (14), Andrej a Michal Michalkovci (15),
Pavol Hudák (16), Ján, Ondrej a Martin Lenardovci
(10 – 12), tí istí (10 – 12), Juraj a Andrej Lenardovci
(2), Michal a Matej Lenardovci (3 – 4).
Želiarske usadlosti mali: Ján Antalov (6), Andrej
Bednarik alias Saxa (62), Ján Donč (4), Juraj Capák
(47), Ján Dubecký (49), Andrej Fabriczi (84), Juraj
Gaľa (17), Mária Gordan (41), Ján Gordan (87),
Andrej Gordan (9), Tomáš Jarošík (20), Alžbeta
Kleinová (70), Andrej Klein (3), Ján Klein a Jozef
Mariančík (8), Michal Krupar (69), Andrej Minčala
a Ambróz Grega (42), Ján Pavúk (71), Ján Petrov
(7), Michal Rigda (42), Michal Štofan (80), vdova
Jána Štofana (86), Florián Suc (43), Juraj Terpák
a Andrej Rigda (85), Ján Grega, Ján Brehovský a Ján
Fričovský. Želiari mali len málo poľnohospodárskej
pôdy, alebo ju nemali vôbec. V obci bol aj majer
patriaci Csákyovcom.
Z komasačných písomností sa dozvedáme aj vtedajšie názvy honov: Za uvoz, Kapusnice, Nad
Hamrikom, Na hure, Šibeni harb, Pod šibeni harb,
Na plusz, Pod holu, Za kameni harb, Za Gyntrom,
Roštak, Pod Roštakom, Vinkel, Nad hutu, Predne
nove, Zadný tamharbst, Predný tamharbst, Nad mlynom, Nad Jedlinky, Zadna hura, Šajb, Ulica, V trenku, Jedlinky, Waszwaldze (Vaswald), Mittipark, Za
skalu, Za plusz, V gruniku, Plus, Kameni harb, Pod
šibeni harb, Na gyntru, Tamharb, Grunik, Pod pčolnik, Pod Roštak medzi drahy, Pred bučinu, Na ceple,
Günther, Rimas grundze, Nad vapenný pec, Za
skalu, Dzire, Čartovník, Huta, Za prosredni vrch,
Harčalovec, Zadna hura, Na dolinu, Trinky, Pred
lipje, Košariská, Červena skala, Rimasgrund, Dolek
na bučini, Pri jaklovskim hotaru, Stadlo, Brežiny,
Skalka, Pod planki, Zadna hura, Nižný šajb,
Grondlik, Nad Hamrik, Uboče, Za humni, Za Drinkov
harbek, Pri kadlubku, Na holi, Pirce, Na veršku, Za
križom, Dziri, Kojšovska dolina, Roveň na skalke,
Vaškov jarek, Ostrý harbek.7
V roku 1880 mal Veľký Folkmar chotár v rozsahu 3 874 k. j. Z toho bolo 17 k. j. záhrad, 583 k. j.
lúk, 499 k. j. ornej pôdy, 2 680 k. j. lesov a 95 k. j.
pasienkov.8
V roku 1878 sa v obci choval nasledujúci dobytok: v 89 domoch sa chovalo 33 koní (z nich bolo 22
valachov), 2 býky, 76 volov, 105 kráv a 90 jalovíc
a teliat maďarského plemena, teda celkovo 273
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kusov dobytka, 420 oviec, 75 ošípaných a 20 klátov
včiel.9
Pre život obce mali v predchádzajúcich storočiach
veľký význam hámre a bane. Tie, pravdaže, patrili
panstvu. Hámorská tradícia však postupne zanikla.
Vidíme to z toho, že v roku 1855 bola v Malom Hámri
(akiste v Malom Folkmare) už len huta zvaná
Wilhelmhütte. Jej inšpektorom bol Karol Mahr.
Pracovali v nej aj obyvatelia Žakaroviec.10
V roku 1855, keď sa kvôli parížskej svetovej
výstave robil súpis baní a hút, Folkmar sa vôbec nevykazuje. Muselo teda ísť len o menej významnú hutu.11
Vieme však, že už v roku 1686, alebo ešte predtým, zveril Štefan Csáky Dávidovi Fabriciusovi
a jeho synom Dávidovi a Tobiášovi do správy hámor
vo Folkmare. V roku 1723 patril železný hámor
Antonovi Rhollovi. Vzhľadom na to, že ten pre rôzne
iné povinnosti nestihol sa podnikom zaoberať, 6. decembra 1723 uzavrel zmluvu s Dávidom Fabriczym
a Jakubom Schickerlem, že im odovzdá polovicu
majetku, aby s ním hospodárili. Ročnú daň mali
odvádzať zemepánovi, ako to bolo odjakživa. Mali aj
vyplatiť mzdy a dopravné za železnú rudu, ktorá
v hámri bola, a spracovať tam jestvujúce železo.
Fabriczy bude povinný uhrádzať Schickerlemu
náklady, ktoré do podniku vloží.
Vieme, že neskôr si tieto hámre Folkmarčania
prenajali. Museli ich mať v nájme už v roku 1766,
pretože odvtedy platili do panskej pokladne do roku
1773 ročne 420 zl., v roku 1779 400 zl. a asi od
roku 1778 600 zl., až do roku 1787. Zmluvou z 30.
apríla 1778 totiž prenajal zemepán Imrich Csáky
obci Folkmar na 10 rokov veľký a malý hámor
(nachádzal sa pod obcou), mlyn a bane nachádzajúce sa na folkmarskom, kojšovskom a žakarovskom
chotári, začo mu dala zálohu 2 445 zl. Dohodli sa na
ročných splátkach 600 zl. za drevo ako nájomné.
Okrem toho mali zaplatiť za rudu, drevo a pod.,
ktoré sú v hámroch. Zmluva je písaná slovensky. Jej
časti sú obsahovo i jazykovo zaujímavé, ako napr.:
My nizeg podepsany Richtar, a Burgare Folkmarski
dawame na znamost..., ze potomu, gak Slawne, a welkomozne Panswo nasse jejich Excellentia Pan Groff
Emeric Csáky de Keresztszegh, pan nas milostiwi,
z laski a miloserdenstwi sweho na nase mnohe unowani a pokorne prosbi racsili celeg naseg obci, aneb setkim
obiwatelum nasim folkmarskim wespolek gu uzitku a na
hasson společni pod istima a nizej wilozenima conditiami a spusobem na cinz aneb arendu oddali Hamor w
naseg Djedinje postaweny, y z mensim druhim Hamrikem na konci Djediny naseg stogicim...

ŠA L, Krajský súd v Levoči, komasačné spisy, Pozemková kniha 1867, poz. kniha predkomasačná.
SVÁBY, Frigyes – MATIRKO, Sándor: Szepesmegye szervezete és szabályrendeletei. Lőcse 1884, s. 13.
9
Statisztikai közlemények a kassai kereskedelmi és iparkamara. 2. zv. Kassa 1879, s. 76 – 77.
10
ŠA L, Slúžnovský úrad Gelnica (SÚ G), VIII B 92/1855.
11
ŠA L, SÚ G, 1279/1855.
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Po druhe. Tito Hamri nam neni su na orek aneb na
weki oddane, gen toliko zlaski miloserdneg proti nam
hudobnim poddanim majicej na Dessat rokuw dopustene, a to sice takim spusobem, abi sme poradne s duhotkem a zuzitkem gazdowali a hosspodarili; hasson kteri
Pan Buch nam pozehna sebe, gen nekteri nepriwlasnowali a stim Djedinu klamali, ale na dobre celej pospolitosti, to gest celej obci, a Djedziny naseg obratili...
Folkmarčanom sa iste darilo, preto keď v roku
1788 panstvo prevzalo majetok späť, Folkmarčania
sa obrátili až na panovníka so sťažnosťou o vrátenie
zálohy a tiež požiadali o predlženie árendy. Panstvo
totiž vtedy hámre prenajalo Gelničanom Jánovi
Kleinovi a Jakubovi Scholtzovi. Hámre boli obci
odňaté 24. mája 1788. Kluknavčania do roku 1780
investovali do hámrov a baní 1 588 zl. 57 gr.
10. decembra 1787 došli do obce panský fiškál
s úradníkom panstva a tiež banský majster s niekoľkými prísažnými a žiadali od nej vydanie kľúčov od
hámrov. Obec im to odoprela s tým, že najsamprv
musia vyrovnať kapitál, ktorý do nich vložili, a aj
vrátiť pôvodný vklad. Na to dali zámky násilne otvoriť a hámrov sa ujali. Obec proti tomu 15. decembra
1787 protestovala.
29. apríla 1788 sa urobila podrobná inventúra
hámrov a ich zariadenia s ocenením. Železný hámor
bol ocenený na 707,22 zl., štrekovací hámor na
508,58 zl. Bane: štôla Mrakovec bola úplne zničená,
ďalej bola štôla Beym Kirssenbaum, štôla nad kostolom bola zničená, štôla v Beured tiež, štôla Michaeli
sa používala. Len tá mala hodnotu 50 zl., spolu mali
bane hodnotu 66,47 zl. Celková hodnota majetku
bola určená na 1 284,46 zl. Banský majster sa pod
ohodnotenie podpísal s tým, že noví nájomcovia sa
môžu nájmu ujať a požiadavky obce sa majú riešiť
súdnou cestou. Obyvatelia sa aj proti tomu odvolali.
Noví nájomníci súhlasili s tým, aby obci hámre ostali ešte 3 roky. S tým ale obec nesúhlasila, lebo ...
gestly že slawna Stolicza na nas swu ruku nepoloži, ale
to dopusča, že nam Hamer odoberu, techda naša chudobna osada na krunt a spustoseni musi prist... Zdá sa,
že obci sa nepodarilo nájom predlžiť a o zálohovú
sumu sa s panstvom ešte dlho súdila.12
Zmena nastala neskôr v dôsledku toho, že v roku
1820 sa majetok Františka Csákyho dostal do konkurzu. Žil nad svoje pomery a vysoko sa zadlžil.
V súvislosti s vyriešením konkurzu sa roku 1828
uvažovalo aj o tom, že miesto doterajšieho prenajímania hámru vo Folkmare, ktoré vynášalo 4 700 zl.,
sa postaví v Kluknave menšia taviaca huta (Blau
Ofen). Zdá sa, že k tomu skutočne aj došlo, pretože
huta sa tu vykazuje v roku 1855.13
Ako v každej obci, aj vo Folkmare bolo niekoľko
obchodov. Poznáme z nich len tie, ktoré boli zapísa-

né do firemného registra Krajského súdu v Levoči.
Zdá sa, že obchodníkmi boli židia. V roku 1897
tu pôsobil ako kramár – malý obchodník – Móric
Schiffer. Obchod so miešaným tovarom mala od roku
1908 Regína Grossmanová a od roku 1912 Ignác
Rosenzweig a spoločníci.14
V poslednej štvrtine 19. storočia sa u nás rozšírila družstevná myšlienka. Ľudia v mestách a na
dedinách si začali zakladať spotrebné (konzumy)
alebo úverové družstvá, ktoré mali uľahčiť ich
hmotnú situáciu tým, že si otvorili spoločný družstevný obchod, v ktorom sa na základe konkurencie
dali tovary kúpiť lacnejšie, mohli lacnejšie získať
úver alebo cez družstvo mohli za lepších podmienok
získať poľnohospodárske stroje, alebo predať svoje
výrobky. Na Spiši vznikol pomerne veľký počet družstiev, z ktorých mnohé skončili až socializáciou
družstevníctva v päťdesiatych rokoch. Nie je div, že
aj vo Veľkom Folkmare sa našli ľudia, ktorých družstevná myšlienka nadchla. Boli to Rudolf (Rezső)
Clauder, Sámuel Jesztrebényi (zdá sa, že učitelia)
a Andrej Kollár, ktorí sa rozhodli založiť takéto
družstvo aj vo Veľkom Folkmare. Vypracovali stanovy, ktoré podpísali 5. júla 1898 a predložili ich
Krajskému súdu v Levoči na registráciu. Ten ich
zapísal do registra firiem 28. novembra 1898. Podľa
stanov malo ísť o hospodárske spotrebné družstvo,
ktorého cieľom bolo pomôcť členom po hospodárskej
stránke pri nákupe tovarov osobnej spotreby i pre
hospodárstvo za lacnejšie ceny, ako aj pri predaji
výrobkov domáceho priemyslu. Jeho názov bol Nagy-Folkmári gazdasági-fogyasztási szövetkezet, korlátlan
felelöséggel (Veľkofolkmarské hospodárske družstvo
s neobmedzeným ručením). Za člena mohli prijať každého, kto sa prihlásil a zakúpil si najmenej jeden
podiel. Cena jedného podielu bola 5 zl. Orgánmi
družstva boli valné zhromaždenie, správa, dozorný
výbor a pokladník, ktorí sa mali zvoliť na valnom
zhromaždení vždy na tri roky. Do družstva sa prihlásilo 103 členov s celkovým počtom 2 490 podielov,
spomedzi ktorých viacerí mali aj po 20 – 30 podielov. Zakladajúce valné zhromaždenie sa zišlo
17. júla 1898 a zvolilo za členov správy Rudolfa
Claudera ako predsedu a Sámuela Jesztrebényiho
a Andreja Kollára ako členov. Do dozorného výboru
boli zvolení Andrej Sedlák, Juraj Klein a Juraj
Petkáč. Za pokladníka Juraj Fabriczy.
Družstvo síce vzniklo, ale svoju činnosť ani nezačalo. Problémom boli vhodné priestory na obchod
a sklad. Dohodli sa s Dávidom Groszmannom, že im
prenájme miestnosti od 1. októbra 1899. Zdá sa, že
k tomu nedošlo, pretože z neznámych dôvodov už
v prvej štvrtine roku 1899 z družstva vystúpilo 69
členov. Nasledovali ďalší, takže v januári 1901 osta-

ŠA L, SŽ, varia, Kluknavské panstvo, i. č. 3785, kr. 1906.
ŠA L, Ž, podžupan Almássy, č. 69.
14
ŠA L, Krajský súd v Levoči, firemné spisy, A II 725, A III 1033 a B III 269.
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13

84

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

lo len 6 členov (Ján Jarošík, Ján Grega, Andrej
Grega, Andrej Jarošík, Andrej Kollár ml. a Juraj
Petkáč ml.). Tí na valnom zhromaždení 2. januára
1901 rozhodli o rozpustení družstva. Bola to škoda,
lebo v iných obciach mali ich členovia z nich nemalý
úžitok.15
Obyvateľstvo obce
Veľký Folkmar bol v druhej polovici 19. storočia
stredne veľkou spišskou dedinou, ktorá sa vyvinula
z baníckeho mestečka. V druhej polovici 19. storočia
mal medzi 650 – 800 obyvateľmi. V posledných dvoch
desaťročiach 19. storočia ovplyvnilo počet obyvateľov
vysťahovalectvo. K roku 1863 sa udáva počet 693
obyvateľov, čo je však zaujímavé, hovorí sa ešte
o obyvateľstve nemeckej a slovenskej národnosti.16
Prvý normálny, moderný súpis obyvateľstva
v Uhorsku sa konal k 31. decembru 1869, odzrkadľoval teda stav zo začiatku roka 1870. Odvtedy až
do súčasnosti sa konajú súpisy obyvateľov pravidelne (až na malé výnimky) každých 10 rokov. Vo
Veľkom Folkmare bol súpisovým komisárom – agentom – evanjelický učiteľ Žigmund Kocsik a súpis
robil v dňoch 3. – 10. januára 1870. Súpis kontroloval Juraj Oravec. Zachytil v ňom každý dom bez
ohľadu na to, či bol obývaný, každého človeka, ktorý
v tom čase bol v obci prítomný. Nezachycoval však
ešte národnosť, vlastne materinský jazyk, s čím sa
začalo až pri ďalšom súpise v roku 1880. Stav súpisu bol nasledovný:
V obci bolo 87 číslovaných domov, škola bez
čísla a 2 cigánske chatrče. Domy boli väčšinou prízemné a takmer všetky mali len 1 izbu, komoru,
kuchyňu, pivnicu a hospodárske budovy. Je až neuveriteľné, že v tej jednej izbe žilo veľmi často 12,
dokonca až 25 ľudí, často nie dve, ale tri generácie
jednej rodiny spoločne!
Obec mala 716 prítomných obyvateľov. Z nich
bolo 121 evanjelikov (16 rodín), 13 židia (2 rodiny), 6 gréckokatolíkov a 576 rímskokatolíkov.
Napriek tomu, že v obci boli dve školy, bolo v nej len
31 ľudí, ktorí vedeli čítať a písať, a až 234 ľudí bolo
pologramotných. Ostatní nevedeli ani čítať, ani
písať. Svedčí to o tom, že do školy sa chodievalo
akiste len cez zimné mesiace.
Žili tu rodiny Baluch, Bentko, Capák, Cicoň,
Danko, Donč, Dubatský, Dubecký, Fabriczy, Flegmann, Fričovský, Furin, Galja, Gaľa, Gazdík, Gdovin, Gordan, Grega, Grossmann, Hudák, Chovan,
Jarošik, Klein, Kocík, Kollár, Krupár, Lovas, Mariančik, Michalko, Mindžal, Mráz, Olejár, Palkof,
Paľuš, Pavuk, Pásquál, Peleš, Petkáč, Petrík,
Petrov, Pivovarník, Plachetka, Podracký, Regec,
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Rigda, Rusnák, Saxa, Sedlák, Schutz, Stofan, Ščerbák, Šimko, Terpák, Tuľa, Valenčík a Varga. Ako
vidieť, prevládali priezviská slovenské či rusínske.
Nemecké priezviská sa už takmer nevyskytovali.
Všimnime si teraz niektoré domy. V dome č. 1,
ktorý mal 3 izby, žil lesník panstva Csákyovcov
Menhard Pásquál s rodinou, pochádzajúci z Užskej
župy. Evanjelická škola bola pod číslom 31. Boli
v nej 2 miestnosti a 1 komora. Býval v nej evanjelický učiteľ Žigmund Kočík s rodinou. Pochádzal
z Gemera. Katolícka škola nemala číslo a mala
3 izby, ktoré slúžili na bývanie a na vyučovanie.
Učiteľom bol Ján Klein, pochádzajúci z Folkmara.

Dom č. 34, ktorý mal 4 izby, slúžil ako krčma.
Krčmárom bol Adolf Grossmann, pochádzajúci zo
Skároša v Šariši. Krčma patrila Csákyovskému panstvu. Obec mala dva mlyny. V dome č. 5 býval mlynár Ján Olejár, v dome č. 74 mlynár Chovan. Dom
č. 81 bol prázdny. Na konci sú zapísané dve chatrče
bez čísla, v ktorých bývali Cigáni. Bola to rodina
Tuljo. Jeden sa živil kovaním klincov, ostatní žobraním alebo pomáhaním v gazdovstvách. Spolu ich
bolo 16.
Zamestnanie obyvateľstva podľa tohto súpisu:
samostatných gazdov bolo 85. Pomerne mnohí pracovali ako nádenníci v poľnohospodárstve: 54.
Robotníkov (väčšinou boli robotníkmi v železiarni
v Gelnici alebo vo Fénixhute – dnešnej Rolovej
Hute) bolo 29, baníci boli 2, drevorubači 12, kamenári 5, tesári (pracovali v baniach a hutách) 6,
uhliari 5, robotníci na železnici (ktorá sa práve
budovala) 4, pastieri 7, juhás 1. Ďalej to boli: čižmár
1, horári 2, hospodárski správcovia alebo úradníci

Pohľad na obec
Folkmar okolo
r. 1892

ŠA L, Krajský súd v Levoči, firemné spisy, B I 128.
Magyarország helynévtára a kulonféle kormányzati ágak szerinti beosztás kimutatásával mint az 1863. év elején fennállot. Pest
1863, s. 566.
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Drevorezbou
ozdobené úle
v podobe klátov

2, kováči 2, krčmár 1, mlynári 2, obchodník 1, podomový obchodník 1, slúžok 17, sluhovia 5, učitelia 3,
vyslúžení vojaci 6 a žobraním sa živili 4.
Čo sa týka domáceho statku, bolo v obci len 30
koní. Zato však bolo pomerne mnoho rožného dobytka (260 kusov) a oviec, ktoré sa chovali takmer
v každej rodine, bolo 976. Pomerne málo sa však
chovalo ošípaných: 109, ale v obci bolo aj 39 klátov
včiel.17
O desať rokov neskôr, v roku 1880, sa konal
súpis, pri ktorom sa už zisťovala aj národnosť –
správnejšie materinský jazyk. Existujú aj ďalšie analýzy tohto súpisu, ktoré poskytujú pekný prehľad
o stave obce v uvedenom roku.
V obci bolo 83 domov, v ktorých bolo 97 bytov.
Bývalo v nich však až 161 domácností. Obec mala
641 obyvateľov a dvoch, ktorí sa zdržiavali mimo
obce, čiže plný počet obyvateľov bol 643. Spomedzi
domov bol len jeden poschodový, ostatné boli prízemné. Bolo v nich 93 izieb, 74 komôr a 83 kuchýň.
Medzi obyvateľmi boli len 5 vdovci, ale až 37 vdov,
čo iste bolo následkom predčasného úmrtia mužov
pre prácu v baniach a hutách. Situácia v gramotnosti ešte stále nebola dobrá. Celkom gramotných bolo
len 64 obyvateľov, len čítať vedelo 156 obyvateľov
a celkom negramotných bolo 421 obyvateľov, pravda, vrátane detí v predškolskom veku. Zaujímavé sú
údaje o národnosti. V obci sa hlásilo k maďarskej
národnosti len 5 občanov, k nemeckej 21, k slovenskej 569 a k cigánskej 14 obyvateľov. Z náboženského hľadiska prevládali rímskokatolíci. Bolo
ich 507. Evanjelikov bolo 109, gréckokatolíkov 19
a židov 6.
Čo sa týka zamestnania obyvateľstva, spomedzi mužov boli 2 učitelia, 2 baníci či hutníci,
54 gazdov, jeden hospodársky úradník, 16 sluhov,
29 robotníkov a 26 členov rodín vypomáhalo
v poľnohospodárstve. V obci bolo 9 živnostníkov,
2 učni, 10 robotníkov v remesle a jeden člen rodiny

v remesle pomáhal. Boli tu 3 obchodníci, ktorí zamestnávali 3 robotníkov. V obci boli dvaja žobráci
a 28 nádenníkov. Chlapcov bolo 120. Spomedzi žien
pracovalo 135 v domácnosti, 23 v poľnohospodárstve
a 4 v remesle a obchode. Slúžok bolo 5, nádenníčok
36, žobráčky boli 4 a dievčat bolo 124.18
Ako dokazuje uvedený súpis, v baníctve či hutníctve už málokto pracoval, väčšina obyvateľov žila
z poľnohospodárstva.
Neskôr sa časť obyvateľov k baníctvu vrátila,
pretože sa v chotári obce obnovila ťažba železnej
rudy. V roku 1896 prevzala tunajšie bane Maďarská
pohornadská železiarska spoločnosť. Vlastnila tu
39 banských mier tvoriacich plochu 1,8 km2. V súvislosti s ťažbou postavila v rokoch 1897 – 1900
lanovku na dopravu rudy z bane Karolína (Carolina)
do Košických Hámrov.19
Tam ju preložili na železnicu a tá ju dopravila do
Krompách. Nová spoločnosť postavila aj potrebné
budovy vrátane bytu pre dozorcu bane a 26 bytov
pre banských robotníkov.
V roku 1907 sa konštatovalo, že vo Folkmare je
síce železnej rudy mnoho, ale obsah železa v nej je
taký malý, že z nej nemožno použiť ani 100 000
metrických centov ročne. Preto baňa nemala mimoriadny význam. V prevádzke bolo 5 štôlní, ktoré boli
na povrchu navzájom prepojené brzdnými koľajnicami v dĺžke asi 120 metrov. Na ich spodnej stanici sa
ruda prekladala na lanovku. V bani i na povrchu
pracovalo 338 baníkov a robotníkov.20
Na druhej strane však už v roku 1885 prestala
pracovať huta v Rolovej Hute.
Pre slovenské obce 19. storočia bol charakteristický alkoholizmus. Isteže, alkohol sa pil aj vo
Veľkom Folkmare, ale menej ako v iných obciach,
napr. v susedných Margecanoch, napriek tomu, že
Margecany mali podobný počet obyvateľov. Podľa
jedného výkazu z roku 1910 sa vo Folkmare, ktorý
mal 2 krčmy (Margecany ich mali 6), vypilo vína

Vývoj počtu obyvateľstva v nasledujúcich rokoch môžeme sledovať v nasledujúcej tabuľke:21

Rok
1863
1870
1880
1890
1919

Domy Obyvatelia R.-kat. Gr.-kat.
88
83
94
117

693
716
643
967
819

576
507
559
616

6
19
11
33

Evanjelici

Židia

121
109
122
151

13
6
5
19

Slováci Maďari

569
669

5
3

Nemci Cigáni Iní

21
13

14
12

ŠA L, SŽ, súpis obyv. 1869, kr. 2798, inv. č. 2885.
A Magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlalás eredményei. Spzepes vármegye. Budapest 1881,
s. 60, 66, 132, 138, 144, 150, 156 – 157, 168 – 169.
19
ŠA L, Štátny stavebný úrad Levoča, č. 367/1897 M; MÜNCNER, Eduard a kol.: 600 rokov baníctva v Slovinkách. Košice 1968, s. 31.
20
Hernádvölgyi magyar vasipar részvénytársaság. Szepesvármegye iparkiállítás. Igló 1907, s. 21 – 23.
21
Okrem už uvedených prameňov por. ešte: JEKELFALUSSY, József: A Magyar korona országainak helységnévtára. Budapest 1892,
s. 520; Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919. Bratislava 1912, s. 71.
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Koncom 19. stor. nová spoločnosť postavila aj potrebné budovy 
vrátane bytu pre dozorcu bane a 26 bytov pre banských robotníkov.
Pohľad na chotár Kolonie, kde stáli budovy.



V roku 1896 prevzala tunajšie bane Maďarská pohornadská
železiarska spoločnosť. Na tabuli je napísané: Spišská župa,
obec Veľký Folkmár, banský dištrikt

41 hl – v zátvorkách uvádzame Margecany (175),
piva 11 hl (140), pálenky 42 hl (96) a zvláštnej
pálenky 5 hl (30).22

Kostol a škola
Veľký Folkmar nemal vlastnú katolícku ani
evanjelickú farnosť. Bol filiálkou katolíckej farnosti v Jaklovciach. Kostol bol zasvätený sv. Michalovi
Archanjelovi. Pôvodný, starý kostol bol obnovený
v roku 1895.23
V roku 1830 bol tu farárom Anton Turcsán.
Patrónom rodina Jekelfalussy.24
V roku 1851 tu bolo 750 rímskokatolíkov, 18
gréckokatolíkov a 40 evanjelikov. Farárom bol
Anton Tremko.25
O tridsať rokov neskôr mali Jaklovce už aj
kaplána. Farárom bol Juraj Oravec, kaplánom
Viktor Morvay. Katolíkov vtedy bolo podľa cirkevnej
evidencie 531.26
Evanjelici patrili k cirkevnému zboru v Gelnici.27
Tiež mali svoj menší kostol s oltárnym obrazom
Poslednej večere zo začiatku 19. storočia.28
Obec mala nie jednu, ale dve školy. Jednu katolícku, druhú evanjelickú. Preto v októbri 1857

vymenoval rožňavský biskup za učiteľa katolíckej
školy vo Veľkom Folkmare Jána Kleina.29
Klein bol rodákom z obce a učiteľom bol dlhé
roky (ešte v roku 1870). V polovici 19. storočia sa
ukázala nutnosť postaviť pre katolíkov viacerých
obcí novú školskú budovu. Preto košické oddelenie
kráľovského miestodržiteľstva prikázalo v roku
1859 postaviť školské budovy v Švedlári, Štilbachu
a vo Veľkom Folkmare. V prvých obciach sa škola
začala budovať ešte v tom roku, vo Folkmare sa ešte
museli vyrovnať parcely pre školu.30
Koncom roka 1859 vyhotovil plán pre školu vo
Folkmare tesár Adalbert Pittner. Škola sa však ani
teraz ešte nezačala stavať. 20. októbra písal župe
rožňavský biskup Ján Kolarčík, že so stavbou školy
vo Folkmare nemohli začať, pretože na jednej strane nemali ešte stavebné povolenie a na druhej strane obec neodviedla 300 zl. na ten účel. So stavbou
sa počíta na jar 1860. K tomu skutočne došlo. V júni
1860 boli múry hotové, ale stavba sa zastavila pre
nedostatok peňazí od Slúžnovského úradu v Gelnici.
V septembri 1860 však bola škola dokončená a koncom roka sa v nej začalo učiť.31
V roku 1870 bol učiteľom na evanjelickej škole
Žigmund Kočík.
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