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Na začiatku 19. storočia vplývali na vývoj v meste na-
poleonovské vojny, ktorých sa zúčastnili aj šľachtickí 
synovia z Uhorska pod rakúskymi cisárskymi zástava-
mi. Baníctvo a hutníctvo v Spišskej Novej Vsi upadlo. 
Niekoľko podnikateľov sa podujalo obnoviť jeho stav 
z čias Márie Terézie. Manufaktúra na výrobu kame-
ninového riadu položila základy nerudnému baníctvu 
a kameňopriemyslu. Sedliacke povstanie v roku 1831 
bolo nesporným dôkazom túžob poddaných po oslo-
bodení a baníkov po zlepšení postavenia. Dôležitú úlo-
hu v zápase o národné uvedomenie Slovákov na Spiši 
zohralo duchovné centrum v Spišskej Kapitule.

CHOLEROVÉ POVSTANIE

Ťaživé dane, zvyšovanie zemepánskych povinností, 
dôsledky neúrody, celkové revolučné vrenie od jari 
1830 v Európe (Francúzsko, Belgicko), epidémia 
ázijskej cholery (Cholera orientalis) a na ňu viažúca 
sa travičská povera viedli v letných dňoch roku 1831 
k výbuchu východoslovenského sedliackeho povsta-
nia. Vypuklo v Zemplínskej župe. Jedným z jeho 
hlavných dejísk stal sa Spiš, kde boli účastníkmi aj 
baníci. Správa o košickom násilnom podávaní práškov 
a ich neblahých účinkoch, zrušenie trhov, vytváranie 
staníc na dezinfekciu (predymovanie) listov a tovarov, 
uzatváranie stolíc obchodu, obmedzenie bohoslužieb 
znepokojilo aj obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Cholera 
zavlečená do Haliče ruskými vojakmi, ktorí zasahova-
li proti povstaniu v poľskej Kongresovke, sa rýchle 
šírila. Horlivý prístup úradov k proticholerovým opa-
treniam prispel k podozreniu z travičstva. Podozre-

nie bolo živené aj ženskými 
v ýmyslami o ot rávenej 
bryndzi, múke, víne... Keď 
sa prípady cholery vyskytli 
v neďalekom Odoríne i Le-
tanovciach, mestská rada 
v Spišskej Novej Vsi obsta-
rala vápno, dala vyhotoviť 
čierny pohrebný voz a nie-
koľko železných klieští 
na uchytenie a prenášanie 
mŕtvol. V archívnych ma-
teriáloch mesta sa nachá-
dza viacero podrobných 
inštrukcií v nemčine z júla 
1831, ktoré boli kráľovskou 

radou a jej protomedicom Lenhossekom určené 
lekárom, politickým komisárom a i. Obsahujú infor-
mácie o ochorení, o dezinfekcii, ako sa správať, keď už 
choroba prepukne v mestách a obciach atď. Prvý prí-
pad cholery v meste sa objavil 6. augusta 1831. Počas 
zábavy na Podskale jej podľahol Samuel Krabko. Keď 
sa objavil druhý prípad ochorenia na Šestnástke, 
urýchlene bol vytvorený proticholerový výbor 
v zložení: Daniel Prihradný, tribun Martin Rumy, 
Tobiáš Benigny, lekári Jozef Schwartz a Ján Jacz, Mi-
chal Szontág, Thern a Jozef Závacký. Mesto si rozdelili 
na oblasti po 30 domov. Na Podskale uvoľnili jeden 
dom pre cholerovú nemocnicu. Vytvorený bol osobitný 
cintorín. Senátor Benigny začal v mestskom dome 

A  SOCIÁLNE A NÁRODNÉ PRÁVA

Dievčina a mládenec zo Spiša (Repro)

Titulná strana románu Cholera 
Jozefa Nižňanského (Repro)

Z inštrukcie protomedica Lenhosseka z júla 1831 v nem. jazyku 
(Štátny archív v Levoči, pobočka Spišská Nová Ves)
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Mešťania boli napádaní hrubými výrazmi. Mlynár 
Martin Schütz radšej ušiel s rodinou na niekoľko dní 
preč z mesta. Kňazi napomínali veriacich v kázňach, 
aby sa pripravili na smrť. Zdravotný komisár 
v garbiarni žaloval sa 11. augusta, že ho považujú 
za traviča. Ľudia sa mu vyhrážali smrťou, podobne 
ako záhradníkovi Spišákovi. Podozrivá z travičstva 
bola aj majiteľka miestnej lekárne vdova Komáromyho. 
Nálada v meste sa zhoršovala v súvislosti s udalosťami 
v Smižanoch. Rozzúrení obyvatelia tu surovo zbili 
komisára a tiež spišskonovoveského hudobníka 
a hlásnika Jána Mahaliczkého. O udalostiach živo roz-
prával v meste klobučnícky majster Jozef Kožár. Bans-
ký richtár Michal Serdaheli (Szerdahelyi) využíval 
každú príležitosť, aby utíšil prejavy nespokojnosti 
baníkov v meste a jeho osadách (napr. v Hnilčíku). 
Baníci z Koterbach (dnešné Rudňany) znepokojení 
správami o práškoch žiadali o radu člena Baníckeho 
bratstva baníka Juraja Motyčku. Verejný muzikant 
Ignác Mráz vyslovoval poburujúce reči v miestnej 
kaviarni proti Správe Provincie XVI spišských miest 
na čele s Imrichom Fischerom a inej vrchnosti: „Studne 
sú vraj otrávené a preto všetci majú byť postrieľaní, 
poprepichovaní a porúbaní“. Vzbura v meste prepukla 
v dňoch 13. – 14. augusta 1831. K jej vzniku prispeli 
tiež Jamníčania, ktorí prišli do mesta hľadať svojho 
ukrytého pána. Richtár mesta Martin Köhler podľa 
nariadenia provinčnej správy 14. augusta v nedeľu 
dopoludnia zvolal pred mestský dom zástupcov 
miestnych cechov a mešťanov. Upozornil ich na zavä-
zujúcu prísahu postaviť sa proti narušiteľom poriad-
ku a verejného pokoja. Provokatéra zhromaždenia 
Eliáša Petrušku dal na mieste uväzniť. Popoludní 
sa konala v dome predstaveného Baníckeho bratstva 
tajná porada. Dohodli sa, že pri úmrtí prvého baní-
ka na choleru dajú si znamenie a pôjdu „praškárov 
a klieštikárov porúbať“. Hľadali tiež podporu na vi-
dieku, napr. Juraj Motyčko žiadal 14. augusta o pomoc 
Odorínčanov. Baník Michal Rusnák povzbudzoval 
svojich druhov postávajúcich pred kaviarňou, aby os-
lobodili uväzneného Petrušku. Keď mestský richtár 
(neprejavili mu ani náležitú úctu zložením širáka 
z hlavy) ich žiadosti nevyhovel, odchádza nespokojný 
dav pre posily do garbiarne. Ľudia na pokriky, že horí, 
ozbrojili sa sekerami a vidlami. Nespokojenci sa vyda-
li do vnútorného mesta k mestskému domu. Mešťania 
a privolaná posádka z Levoče (40 vojakov) sa postavi-
li na odpor. Vzbura sa skončila neúspechom. Niektorí 
vodcovia boli uväznení. Na druhý deň mesto dostalo 

VZDELANEC VEĽKÉHO FORMÁTU

Karol Juraj Rumy (* 18. 11. 1780 
Spišská Nová Ves – † 5. 4. 1847 
Ostrihom). Pochádzal z rodiny 
obchodníka Jána Juraja Rumyho. 
Študoval na ev. lýceu v Kežmarku 
(1794 – 1799), na ref. gymnáziu 
v Debrecéne (1799 – 1800), 
na univerzite v Gött ingene, 
titul doktor a magister slobod-
ných umení získal na univerzite 
vo Wittenbergu (1809). Pôso-
bil ako mimoriadny profesor 

na ev. lýceu v Kežmarku (1803 – 1805), ako konrektor a profesor 
v Tešíne (1805 – 1807). V júli 1807 zaujal uvoľnené miesto rektora 
na spišskonovoveskom progymnáziu. Pôsobenie rektora Rumyho 
vzhľadom na jeho encyklopedické vedomosti bolo veľkým prínosom 
pre školu. Po roku 1809 pôsobil v Levoči, Smolníku, Šoprone a medzi 
srbskou mládežou v Karlovaci. V rokoch 1821 – 1824 bol zástupcom 
rektora ev. lýcea v Bratislave. Pre nedorozumenie odišiel do Viedne, 
prestúpil na katolícku vieru a nakoniec sa usadil v Ostrihome, kde bol 
Alexanderom Rudnayiom vymenovaný v r. 1828 za profesora práva 
a štatistiky v miestnom seminári. Bol autorom mnohých monografi í, 
ktoré publikoval v nemeckom a latinskom jazyku, štúdií, najmä 
v oblasti poľnohospodárstva, botaniky, zemepisu a práva. Vydal 
jednozväzkový nemecky písaný Geografi cko–štatistický slovník 
rakúskeho cisárstva (Viedeň 1809). Vypracoval návrh nemeckého 
prozaického štýlu a pripravil do tlače rukopisy Tobiáša Maukscha 
– spišského botanika a zakladateľa tatranskej fl oristiky. Rumy patril 
k významným učencom. Snáď neexistuje odbor, v ktorom by nepubli-
koval. Stal sa jedným z najvýznamnejších predstaviteľov neskorého 
osvietenstva, zástancom znášanlivosti, tolerancie a zblíženia Slová-
kov, Maďarov a Nemcov. Bol členom viacerých učených spoločností 
v Európe a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Prispieval 
do Slovenských národných novín vydávaných Ľ. Štúrom pod pseu-
donymom Dragutin. Ostro vystupoval proti maďarizácii a pripomínal: 

"
V Uhorsku bolo v minulosti 

viac svornosti a jednoty, 
pretože bolo prirodzené, že 
sa deti učili tri hlavné kra-
jinské reči: maďarskú, slo-
venskú a nemeckú . . . “. Bol 
v kontakte s J. M. Hurbanom, 
P. J. Šafárikom, M. Hamul-
jakom, G. Dankovským a i. 
Katalóg jeho knižnice (Ostri-
hom: kníhkupec Beimel, 
1851) uvádza 1914 kníh a 150 
rukopisov. Mnohé jeho knihy 
sa stali majetkom Uhorskej 
akadémie vied.

Časť zápisu zo súdu s Jurajom Motyčkom 
(Štátny archív v Levoči, pobočka Spišská Nová Ves)

rozvažovať prášok určený zdravotným komisárom. 
V Richnave, Kluknave,  Krompachoch a v Poráči nahro-
madená nespokojnosť prerástla v prvé vzbury (Rapant, 
D., 1953). Hnev ľudí sa obrátil proti najmajetnejším: 
mlynárom, krčmárom, mäsiarom, lekárnikom a i., 
ktorí mali čo-to spoločné s cholerovými opatreniami. 
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na pomoc proti vzbúrencom rovnaký počet voja-
kov. Správa Provincie XVI spišských miest podala 
kráľovskej rade správu o napätej situácii v Spišskej 
Novej Vsi a súrnej potrebe „vojenskej asistencie 
s cieľom udržania verejnej bezpečnosti“. Panovník 
vyslal na nepokojné územie dvorného komisára 
vicekancelára baróna Ignáca Eötvösyho. Vrenie trva-
lo naďalej a pri každom úmrtí utvrdzoval sa názor, 
že ide o otravu. Ľudia nedovoľovali chorým poskytnúť 
lekársku pomoc. Rýchle rozsudky smrti nad vinníkmi 
nepokojov na Spiši mali poddaných zastrašiť a zlomiť 
ich vzbúreneckého ducha. Jeden zo štatariálnych sú-
dov bol zriadený v sídle Provincie v Spišskej Novej 
Vsi. Zasadal v zložení: gróf Pavol Engel - predseda, 
Ignác Schwaby, Karol Györgey, Baltazár Maťašovský, 
Pavol Wyda, Dionýz St. Andráši a notár Michal Schön-
wiszner. Protokoly boli vedené v latinskom a nemeckom 
jazyku. Súd vypočúval svedkov a obžalovaných. Traja 
z vypočúvaných E. Petruška, M. Rusnák a J. Motyčko 
(Georg Motitsko) boli odsúdení na smrť. Svedčí 
o tom zápisnica zo 14. novembra 1831. Potom bol súd 
v Spišskej Novej Vsi, spomína sa aj v Markušovciach, 
ako posledný na Spiši rozpustnený (Rapant, D., 1953). 
Odvolacie súdy však tresty smrti zmenili na väzenie 
(od 1 do 6 rokov). Povstanie bolo potlačené vojensky, 
súdne aj politicky. Na Spiši skončilo na šibenici 40 
odsúdených. Poddanské úpravy, ktoré nasledovali, 
uzákonili tereziánsky urbár a jozefínske poddanské 
patenty. V Spišskej Novej Vsi ochorelo v roku 1831 
na choleru 609 ľudí. Do konca augusta zomrelo 227 
a do konca novembra celkom 340 ľudí. Pochovaní boli 
na cholerovom cintoríne pod kopcom Lais (Laisz-domb 
- Münnich, S., 1896). Cholera sa prejavila v meste ešte 
niekoľkokrát, ale v menšom rozsahu.

Z Paedagogie slovenskej v bernolákovčine od Juraja Palleša z r. 1820 (Repro)

PREHĽAD DEJÍN                                                                          
1800 V meste žilo 5 997 obyvateľov.
1804 Zachariáš Windt vyhotovil kópiu prvej mapy chotára 

mesta od geometra Samuela Kohlera (1783).
1813 Ľudovít Trangous zo Spišskej Novej Vsi (neskôr 

známy spišský podnikateľ v oblasti hutníctva železa) 
sa aktívne zúčastnil  bitky pri Drážďanoch.

9. február 1812 V mestskej kaviarni v Spišskej Novej Vsi konal sa bál 
za sprievodu hudby. Zúčastnili sa ho šľachtici, dôstojníci 
a mešťania. Bol vyhlásený zákaz fajčiť v sále. V jednej 
miestnosti bola zriadená šatňa. Bál organizoval Samuel 
Litschner.

1812 Založená bola manufaktúra na kameninový riad.

1813 Rozsiahla povodeň skoro celkom zničila mlyn 
na papier (postavený Eliášom Začkovičom v roku 
1676). Ľudovít Schertl mlyn znova vybudoval  
a pokračoval vo výrobe papiera.

1813 Založený bol Ovčiarsky spolok na čele s voleným 
bačom, ktorý sa staral o chov oviec a dostatok 
bryndze v meste.

12. január 1823 Posvätený bol organ v Evanjelickom a. v. kostole 
v Spišskej Novej Vsi. Organ od júla 1822 staval 
viedenský organár Friedrich Deutschmann.

1827 Vznikla továreň na spracovanie antimónu a modrej 
skalice.

6. august 1831 V meste sa objavil prvý prípad úmrtia na choleru.
1840 Spišská Nová Ves sa stala sídlom Združenia horno-

uhorských ťažiarov.
1843 Ľudovít Sontág (Szontagh) navrhol vytvoriť v meste 

Kasíno.

1845 V meste pobudol tri týždne maďarský básnik slovens-
kého pôvodu Šándor Petöfi  (Alexander Petrovič).

12. december 1845 Vo Viedni zomrel doktor František Viliam Lippich 
(* 13. 6. 1799 Spišská Nová Ves) – pôsobil ako profe-
sor klinickej medicíny na univerzite v Padove (od r. 
1834) a vo Viedni (od r. 1841). Ako prvý profesor 
na svete vystúpil s vedeckými argumentami v boji 
proti alkoholizmu. Prednášku publikoval na univerzite 
v Padove. Vydal dve odborné práce.

1846 Vypukol rozsiahly požiar, ktorý zničil domy 
v Levočskej ulici a na dnešnej Letnej ulici.

1. júl 1846 Otvorená bola Sporiteľňa a pokladnica XVI 
spišských miest.

1815 Spišská Nová Ves sa stala sídlom soľného 
a berného úradu.

NÁRODNOUVEDOMOVACIE HNUTIE

Na prelome 19. a 20. storočia sa na Spiši prejavil vplyv 
katolíckeho prúdu bernolákovcov. V jazyku Antona 
Bernoláka šírili sa práce náboženského charakteru, 
ale aj spisy hospodárske, zdravotnícke a i. Duchov-
ným centrom Spiša bola Spišská Kapitula. Vďaka 
spišskému biskupovi Michalovi Bridigo (1807 – 1816) 
11. novembra 1815 bol slávnostne otvorený v Spišskej 
Kapitule nový teologický seminár na čele s rektorom 
Danielom Udránskym. Biskup, hoci bol cudzinec po-
chádzajúci z Terstu v Istrii, staral sa o rozširovanie 
slovenských náboženských kníh. 
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Biskup Ján Ladislav Pyrker (1819 – 1821) stál pri zrode 
prvého učiteľského ústavu na Slovensku a v Uhorsku 
vôbec. Slávnostne bol otvorený 2. novembra 1819 a už 
19. novembra sa začalo v príprave učiteľov dedinských 
škôl. Prvý riaditeľ „preparandie“ Juraj Palleš (1819 
– 1823) patrí medzi významné postavy bernolákov-
cov. Vo svojej činnosti nadviazal na pôvodný program 
Slovenského učeného tovarišstva a rozvíjal ho o nové 
možnosti vzdelávacie, spisovateľské a národné. Vydal 
roku 1820 v Levoči v bernolákovčine na svoju dobu 
mimoriadne progresívne dielo Paedagogia slowens-
ká pre triwiálné školi biskupstwa Spišského, ktoré 
adresoval kandidátom učiteľskej profesie. Spišský 
biskup Jozef Bélik (1823 – 1847), ktorý účinkoval 
po boku ostrihomského arcibiskupa a kardinála 
Alexandra Rudnayia, podporoval tiež slovenskú spis-
bu. Roku 1836 predplatil pre potreby biskupstva 500 
exemplárov almanachu Zora, ktorý vydával mladober-
nolákovec Martin Hamuljak.
Národne priaznivé prostredie Spišskej Kapituly názo-
rovo formovalo počas teologických štúdií Michala 
Chlebáka (* 18. 9. 1814 Kolačkov - † 3. 12. 1875 Stará 
Ľubovňa). Pôsobil v Tvrdošíne a Nižných Ružbachoch, 
kde prítomnosť Eduarda Korponaya, zanieteného 
národného a ľudovýchovného pracovníka, upevnila 
jeho slovenské povedomie. Do Spišskej Novej Vsi 
prišiel za kaplána v roku 1845. Tu aktivity mlado-
bernolákovca dosiahli vrchol. Ako publicista stal sa 
stúpencom Štúrovej spisovnej slovenčiny. Všemožne 
podporoval spoluprácu bernolákovcov so štúrovcami. 
V rokoch 1846 – 1848 prispieval do Štúrových Slo-
venských národných novín (požíval skratky M. Ch., 
M. CH L., CH. M.) článkami o sociálnych pomeroch 
na Spiši, o príčinách negramotnosti ľudu a o alko-
holizme. Pripomínal, že „v Spišskej Novej Vsi dveti-
síc Slovákov nemá ani jednu školu“. Propagoval za-
kladanie spolkov miernosti na Spiši. Po meruôsmych 
rokoch písal mravoučné a ľudovýchovné rozprávky 
pre mládež a dospelých. Označoval ich ako „príbehy 
zo života.“ Prispieval tiež do Palárikovho časopisu 
Cyril a Metod (1850 – 1851). Ako prvý preložil 
do slovenčiny Dickensovu prózu (1852). Pravda nevy-
chádzal z anglického textu, ale použil český, resp. 
nemecký preklad. Kaplán M. Chlebák pôsobil v našom 
meste do roku 1854. Čiastočne počas farára a zároveň 
dekana Levočského dištriktu Ladislava Zábojského 
(1840 – 1849), ktorý zohral dôležitú úlohu v slovens-
kom národnom hnutí v 60-tych rokoch 19. storočia.

SLÁVNA SPIŠSKÁ KERAMIKA

Účastinná spoločnosť Steingut-Fabrique-Company 
založila v meste roku 1812 manufaktúru na výrobu ka-
meninového riadu (Münnich, S., 1896). Hlavný majs-
ter dielne pochádzal z Nemecka. Manufaktúra dostala 
právo uskladňovať svoje výrobky po celom Uhorsku 
a výrobky sa stali artiklom pre uhorské a zahraničné 
trhy. Vytvorila si svoje predajne v Pešti, Segedíne, 
Novom Sade, Brašove a inde. Spočiatku sa orien-
tovala na výrobu keramiky dennej potreby (kávové 
a čajové súpravy, taniere, šálky, cukorničky, solničky, 
kalamáre a pod.). Majster zdobil pod vplyvom vie-
denskej výzdoby tieto výrobky jednoduchým modrým 
dekórom doplneným geometrickými vzormi. Neskôr 
sa prejavil vplyv východoslovenských manufaktúr 
v podobe štylizovaných kytíc rôznych druhov kvetov 
maľovaných niekoľkými farbami (najmenej štyrmi). 
Zaujímavé je aj to, že na keramike sa v spišskom 
prostredí objavujú listy vínnej révy. Nechýbajú motívy 
poľovníctva, námety z antickej mytológie a i. (Kuruc, 
J., 1998). V 40-tych rokoch 19. storočia poklesol záu-
jem mešťanov o porcelán a kameninový tovar. Dobrú 
povesť podarilo sa však manufaktúre udržať vďaka 
tzv. laboratórnej keramike. Vyrábala sa aj ozdobná 
a ľudová keramika. Vedenie fabriky vlastnilo mestskú 
baňu na sádru. Manufaktúra zastavila svoju činnosť  
v roku 1869. Spišská keramika, ktorá preslávila mes-
to, bola signovaná značkou „Iglo“ (maďarský názov 
mesta Spiššká Nová Ves) alebo „Iglo“ doplnená dvomi 
skríženými kladivkami.

Staršie i novšie značenie 
a ukážky spišskej keramiky 
zo zbierok Múzea Spiša
v Spišskej Novej Vsi
(Foto: Peter Švec)


