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Revolučný zápas meruôsmych rokov zachvátil celú 
Európu vrátane habsburskej monarchie. Snaha 
malých národov o samostatnosť a oslobodenie sa 
spod absolutistického útlaku stretla u maďarskej 
vrchnosti s nevôľou. Vzťahy, ktoré sa vyhrotili medzi 
Viedňou a Pešťou, mali svoj ohlas na národnostne 
pestrom Spiši. V Spišskej Novej Vsi a na Branisku 
došlo k ozbrojenému stretnutiu znepriatelených strán. 
Slovenskí dobrovoľníci vedení Slovenskou národnou 
radou agitovali za prvý politický program Slovákov 
a po boku rakúskej armády snažili sa získať svoju 
národnú slobodu.

S PEŠŤOU ALEBO VIEDŇOU

Keď sa Maďari dostali v marci 1848 k moci, troj-
farebné maďarské zástavy boli rozvešané po vežiach 
kostolov a povievali na verejných a súkromných do-
moch. Sadili sa stromy slobody, cisárske orly zha-
dzovali z budov a verejne sa agitovalo za Uhorsko. 
V Nitrianskej stolici zaviali slovenské červeno-biele 
kokardy a po kopaniciach ozývala sa pieseň: “Bije 
zvon slobody, čujte ho národy“. O rokovaniach sloven-
ských národovcov v Liptovskom Mikuláši v máji 1848 
sa medzi prvými na Spiši dozvedeli Levočania. V júni 
1848 bolo čoraz jasnejšie, že sa blíži ozbrojené stret-
nutie medzi Viedňou a Pešťou. Prísne opatrenia (17. 
júna 1848 bolo vyhlásené na Spiši a teda aj v Spišskej 
Novej Vsi stanné právo) dávajú tušiť, že aj slovenské 
obyvateľstvo sa pripravovalo na odboj a o Žiadostiach 
slovenského národa sa v meste vedelo. Na Spiši sa 
v tom čase sformovali tri prápory maďarskej národ-
nej gardy - honvédov pod vedením Ákoša Čákiho, Ale-
xandra Koczoka a Františka Máriášiho. V Spišskej 
Novej Vsi vznikla stráž, ktorá mala udržiavať po-
riadok v meste. Nemeckí mešťania majúci v rukách 
správu Provincie XVI spišských miest nechceli veľmi 
podporovať maďarské nacionalistické hnutie (Vojtáš, 
M., 1957). Bránili sa vojenskej povinnosti, ale na ich 
dopyt Pešť odpovedala nariadením zo dňa 14. augus-
ta 1848, ktoré oslobodzovalo od tejto povinnosti len 
mešťanostu, hlavného sudcu, vedúceho notára, pokla-

dníka a archivára. Za komisára, ktorého úlohou bolo 
odhaľovať v Spišskej Novej Vsi proslovenských agitá-
torov, mesto zvolilo Fridricha Schwetera. Denne mu 
platilo 1 zlatku. Rakúskej veci zostali verní: mestský 
muzikant Gelen, holič a ránhojič Tobiáš Freinstein 
a potomok dávnej zemianskej rodiny Karol Rumy. 
Na jeseň 1848 časť spišských maďarských povsta-
leckých gárd (zo Spišskej Novej Vsi 43 mládencov) bola 
odvelená na Oravu a Liptov, aby „udusili nebezpečný 
slovenský oheň“ (Münnich, S., 1896). Na mieste 
určenia ostali do 30. septembra. Od začiatku decem-
bra 1848 počas tzv. zimnej výpravy časť rakúskej 
armády spolu so slovenskými dobrovoľníkmi postu-
povala severom Slovenska. Viedli ich Jozef Miloslav 
Hurban a Ľudovít Štúr. Ľudovít Košút (Lajos Kossuth) 
zverejnil 18. decembra 1848 nariadenie o organizovaní 
partizánskych skupín (geril) v župách. Na Spiši mal 
túto úlohu Ladislav Čáki. 12. januára 1849 rakúsky 
generál gróf František Schlick obsadil Levoču a vy-
menoval Imricha Péchyho za kráľovského komisára 
16 spišských miest, Levoče a Kežmarku. Po odchode 
Schlicka na Zemplín zostali v Levoči 4 stotiny vojakov 
pod vedením majora Kiesewettera.

MESTO V CENTRE ROZTRŽKY

Február 1849 zmenil siluetu mesta, ktorú od 17. 
storočia vytvárala cibuľovitá veža farského kostola 
so široko-ďaleko rozliehajúcimi sa zvonmi. Po páde 
Budína jednotky maďarskej povstaleckej armády 
generála Artura Görgeia postupovali na východ, 
na územie obsadené Schlickovým vojskom. Görgei 
(pôvodom spišský Nemec, *30. 1. 1818 Toporec) Spiš 
poznal veľmi dobre. 1. februára prišli do Spišskej Jozef Miloslav Hurban (Repro)

    EVOLUČNÝ VÍR   1848 - 1849

Ľudovít Velislav Štúr (Repro)

Janko Francisci a slovenskí dobrovoľníci  (Repro)
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Novej Vsi dvaja vojaci jeho hlavnej armády so sprie-
vodným listom zásobovacieho komisára Daniela Kóša 
s príkazom, aby mesto odovzdalo 43 kusov dobytka 
s dvomi pohoničmi a dvomi strážcami ako povinnú 
dávku pre zásobenie armády. Mestská rada nestihla 
ani požiadavke vyhovieť, keď 2. februára o 14. ho-
dine popoludní časť maďarského povstaleckého voj-
ska vošla hlavnou bránou do mesta a ubytovala sa 
po súkromných domoch. Udalosť, ktorú zachytil ma-
liar, udiala sa v neskorých nočných hodinách z 2. 
na 3. februára 1849. Prívrženci cisára Františka 
Jozefa I. (1848 – 1916) z mesta informovali rakúskeho 
veliteľa Kiesewerta v Levoči o prítomnosti maďarského 
vojska a o tom, že pri kostole stojí 24 vozov s pušným 
prachom. Neupresnili však, pri ktorom. Naložené vozy 
stáli bokom ku Zimnej ulici. Vo večerných hodinách 
po vyčerpávajúcom pochode v tuhej zime a veľkom 
snehu prišli do Spišskej Novej Vsi ďalší maďarskí 
povstalci. Velil im Angličan plukovník Richard Guy-
on. Jeho armádu tvorili väčšinou nováčikovia z Turca 
a od Zvolena. Teraz bolo v meste spolu 5 000 povstal-
cov – honvédov. Rakúsky veliteľ Kiesewetter sústredil 
posádku v levočskom parku a v noci okolo 23. hodiny 
začal svoj pochod do Spišskej Novej Vsi. Svoje vojsko
rozostavil pri Kaplnke sv. Anny pod Blaumontom 
(Modrým vrchom) a zaútočil na mesto. Jedna zo zápal-
ných striel dopadla na rímskokatolícky farský kostol. 
Cibuľovitá veža ocitla sa v plameňoch. V ohrození bol 
mestský dom aj neďaleký evanjelický kostol. Zasiah-
nuté boli domy v Levočskej ulici, ktoré začali horieť.  
Zmätok, ktorý nastal, využil Kiesewetter a so 4 sto-
tinami pešiakov a pol stotinou jazdy vnikol do mesta. 
Vozy s pušným prachom našťastie zasiahnuté neboli. 
Na hasenie požiaru nebol čas. Prevaha maďarských 
povstalcov protiútokom vyhnala rakúske vojsko 
z mesta. Dobové pramene udalosť opísali nasledujúco: 
„Tejto strašnej noci sme museli spolu s našimi ka-
tolíckymi spolubratmi oplakávať naše široko–ďaleko 
známe zvony, ktoré sa pri požiari veže, s jej krásnym 
medeným plechom zakrytou špicatou strechou, zrútili 
a stali sa nepoužívateľnými...“ Zvony vo farskom kos-
tole na základe dohody z 26. apríla 1787 používali 
spoločne rímskokatolíci aj evanjelici. Už 3. februára 
prišli do mesta dvaja krajinskí komisári Pavol Luzsin-
szky a Ferdinand Ragali, aby si prezreli škody, ktoré 
napáchalo cisárske vojsko. Poškodení obyvatelia mes-
ta sa obrátili na magistrát so žiadosťou, aby im boli 
čím skôr nahradené. Deputácia, ktorú viedli Johann 
Scholz, Ján Samuel Klein a Ľudovít Szontág, dosia-
hla zvolanie generálnej kongregácie k riešeniu tejto 
otázky. 23 občanom mesta bola 16. februára vyplatená 
suma 7 500 uhorských zlatých. Ranení na jednej 
i druhej strane boli umiestnení v narýchlo zriadenej vo-
jenskej nemocnici. Lekári mesta Dr. Samuel Posewitz, 
Dr. Alois Jacz, Dr. Ľudvik Schubert a medik Teodor 
Scherfell v správe z 24. februára uviedli, že sa nachád-
za v mestskom špitáli 39 zranených vojakov. Lekár ci-
sárskej armády Dr. Žigmund Epstein sídliaci v Levoči 
sľúbil všetky výdavky na lieky uhradiť. Majiteľka 
miestnej kaviarne Zuzana Némethová žiadala od ma-

PETÖFIHO MÝTUS

Sándor Petöfi (pôv. Alexander Petrovič) 
- najvýznamnejš í maďarský básnik mal 
slovenské korene. Narodil sa 1. 1 . 1823 
v Kiskőrösi – Malom Kereši v evanjelickej ro-
dine poslovenčeného Srba Štefana Petroviča 
a Slovenky Márie Hrúzkovej.  10-ročný po-
budol v Pešti, kde bol konfi rmovaný u Jána 

Kollára. Gymnázium navštevoval v Aszode, mestečku s prevažne 
slovenským obyvateľstvom. Prestúpil na ev. lýceum do Banskej 
Štiavnice (1838), kde študoval aj slovenský básnik Andrej Bra-
xatoris – Sládkovič a matematiku a fyziku vyučoval Daniel Lichard.
Na kolégiu v Pápe (1841 – 1842) zoznámil sa s neskorším priateľom 
Mór Jokaiom (autor románu Levočská biela pani). Dospieval
a postupne sa pomaďarčoval. Nemal ani 20 rokov, keď sa roku 
1842 objavi l i prvýkrát jeho verše podpísané Petöfi Sándor.
Na vyššej kalvínskej škole v Debrecíne (1842 – 1843) stretol Alber-
ta Pákha (* 11. 3. 1823 Rožňava - † 10. 2. 1861 Pešť), ktorého otec 
Michal Pákh bol evanjelickým farárom v Spišskej Novej Vsi (od 1834) 
a zároveň superintendentom Potiského dištriktu. Obidvaja prispie-
vali do kultúrneho časopisu Életképek (Obrazy života). Roku 1845 
pobudol Sándor Petöfi  na území Slovenska u svojho priateľa 
v Spišskej Novej Vsi. Pravdepodobne v romantickom prostredí líp 
na dvore evanjelickej fary, ktorá bola v susedstve bývalej školskej 
budovy gymnázia, rodili sa ďalšie verše 22-ročného básnika. Počas 
trojtýždňového pobytu navštívil Petöfi  Prešov, Kežmarok, Rožňavu, 
Rimavskú Sobotu a Lučenec. Svoje Zápisky z ciest zverejnil 
v spomínanom kultúrnom časopise, kde píše: „...ponáhľal som sa 
z Kežmarku do jedného zo 16 spišských miest Iglova, lebo je tam 
rodina, ktorá si ma žiadala spoznať a ja ju. Milá patriarchálna rodina, 
nezabudnem na Teba. Nezabudnem na otca rodiny, ktorý repre-
zentuje dva svetadiely: Európu i Ameriku. Jeho šedivá hlava 
reprezentuje múdru Európu a jeho srdce mladú Ameriku...“ (1845). 
Od jesene 1846 do júna 1847 priatelia Sándor a Albert bývali 
v spoločnom peštianskom podnájme.  Roku 1846 sa Petöfi  v Sed-
mohradsku zoznámil s krásnou Júliou Sendreiovou. Napriek záka-
zu sa s ňou oženil. Pieseň národa Petöfi ho sa stala oduševnenou 
básňou maďarskej revolúcie v marci 1848. Spolupracoval 
pri príprave 12-bodových požiadaviek Maďarov voči rakúskej vláde. 
Na vlastnú žiadosť pripojil sa k povstaleckým maďarským vojskám 
v Sedmohradsku, ktorým velil pôvodom poľský veliteľ Jozef Bem. 
Maďarskí historici uvádzajú, že zomrel pravdepodobne 31. júla 1849 
v Segešvári – dnes Albesti v Rumunsku a pochovaný bol v spoloč-
nom hrobe. Svojím romantickým osudom stal sa pre maďarský 
národ stelesnením revolúcie, slobody a vlastenectva. 

Horiaca Spišská Nová Ves vo februári 1849 (Repro)

Sándor Petőfi (Repro)
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gistrátu mesta preplatiť účet za 333 porcií jedla a 8 
holbov vína, ktoré vydala vojsku. V Spišskej Novej Vsi 
v pouličnom boji padlo 53 honvédov na čele s kapitánom 
Szentpéterym. Pochovaní boli v hromadnom hrobe 
na mestskom cintoríne. Počas Bachovho absolutizmu 
zavládli represálie. „Oveľa citeľnejšie ako hmotnými 
škodami bol náš zbor zasiahnutý bolestnou udalosťou: 
2. februára 1852 bol zatknutý všetkými ctený farár 
zboru a superintendent Michal Pákh. V auguste toho 
istého roku bol napriek intervenciám svojho zboru 
odsúdený v Košiciach na smrť...,“ píše ev. farár Johann 
Fabry. Poprava bola nakoniec zmenená na štyri roky 
väzenia v Jaroměři. Po dvoch rokoch bol z väzenia pre-
pustený na základe amnestie udelenej rakúskym ci-
sárom z príležitosti jeho sobáša s Alžbetou Bavorskou 
(známou Sissi). M. Pákh sa vrátil do Spišskej Novej 
Vsi. Úrady nesmel viac zastávať. Represálie postihli 
aj iné rodiny v meste.

BITKA NA BRANISKU

5. februára 1849 odohralo sa druhé ozbrojené stretnu-
tie znepriatelených táborov na území Spiša. Rakúšania 
snažili sa odrezať Maďarom jedinú možnú cestu 
do Prešova cez priesmyk Branisko. Zasnežený horský 
masív obsadili pod vedením generála Deyma. Dobre 
vycvičení vojaci, vrátane jednotky hurbanovcov, s 18 
delami zaujali obranné postavenie. Plukovník Richard 
Guyon mal k dispozícii honvédov z Banskej Bystrice, 
Novohradu, Zemplína, strelcov, husárov, 11 diel a ba-
tériu granátometov, ktorú ukoristil v boji v Spišskej 
Novej Vsi. Veľkú časť jeho vojska predstavovali 
nováčikovia – regrúti zo Zvolenskej, Turčianskej, Lip-
tovskej a Oravskej stolice, ktorí boli sotva dva týždne 
pri armáde. V nesmierne obtiažnom boji v snehu 
museli útočiť povstalci do kopca priamo pred pozície 
delostrelectva Rakúšanov. V kritickej chvíli, keď sa 
zdalo, že z boja újdu, postavil sa na ich čelo vojenský 

PREHĽAD DEJÍN                                                                          
11. máj 1848 V kúpeľoch Ondrašová boli zverejnené Žiadosti 

slovenského národa spísané 10. mája na stretnutí 
národovcov v Lipt. Mikuláši. Vytlačené boli v tlačiarni 
Werthmüllera v Levoči.

31. máj 1848 Zatvorené bolo ev. lýceum v Levoči po tom, čo sa 
v neďalekej horárni Kohlwald diskutovalo o zmysle 
Žiadostí. Mikuláš Dohnány, vychovávateľ a súčasne 
správca Jednoty mládeže Slovenska tu predniesol 
ohnivý prejav o tom, že „Slováci patria k sloven-
skému, a nie maďarskému národu.“ Na podobnom 
zhromaždení rečnil aktívny člen menovanej Jednoty 
20-ročný Pavol Dobšinský.

18. – 28. september 1848 Slovenská národná rada zorganizovala prvú výpravu 
dobrovoľníkov.

2. december 1848 Novým cisárom sa stal František Jozef I.
4. december 1848 Začala sa druhá tzv. zimná výprava slovenských 

dobrovoľníkov.
2. – 3. február 1849 V Spišskej Novej Vsi zdržiavala sa maďarská povsta-

lecká armáda. Pri útoku cisárskeho vojska bola 
vážne poškodená veža farského kostola so zvonami. 
Zhoreli domy v Levočskej ulici.

5. február 1849 Konala sa bitka na Branisku.
15. február 1849 Do mesta prišli slovenskí dobrovoľníci.
10. marec 1849 Kapitán Möwald so slovenskými dobrovoľníkmi 

obsadil mesto.
apríl 1849 Major Ľudovít Cornides zriaďuje maďarské gerillové 

jednotky. Súri mesto, aby dalo na Grajnári a Gretli 
zatarasiť cesty. Práca si vyžiadala náklady 204 
zlatých.

16. jún 1849 Konala sa zbierka na stavbu vojenského zátarasu. 
Prispelo 131 obyvateľov na čele so senátorom.

20. jún 1849 Menší oddiel ruských kozákov prešiel cez mesto.
13. august 1849 Konala sa bitka pri Világoši. Maďarská revolúcia bola 

potlačená.

kňaz z rádu piaristov Imrich Erdösi (slov. Polesný). 
Povzbudzoval ich v boji s pozdvihnutým krížom. 
Bitka trvala niekoľko hodín. Ranený generál Deym 
odovzdal velenie Móricovi Pálffymu. Rakúšania ustú-
pili a na Branisku zaviala maďarská zástava. Údaje 
o počte obetí tejto bitky sa rozchádzajú. Pravdepodobne 
bolo asi 300 padlých na rakúskej strane a asi 120 
na maďarskej strane. Artur Görgei sa o víťazstve svoj-
ho vojska dozvedel na bále, ktorý sa konal vo veľkej 
zasadačke župného domu v Levoči. Hneď nasledujúci 
deň Levoču opustil. 6. februára 1849 jeho armáda 
dorazila do Prešova, kde sa konala slávnosť na počesť 
víťazstva. Vývoj nasledujúcich udalostí však stál 
na strane Rakúska, ktoré za pomoci ruského cára 
„žandára Európy“ Mikuláša I. dosiahlo rozhodujúce 
víťazstvo v auguste 1849 v bitke pri Világoši. 

SLOVENSKÍ DOBROVOĽNÍCI

10. februára 1849 došla do Levoče cisárska diví-
zia generála Kristiána Götza a tri stotiny sloven-
ských dobrovoľníkov vedených veliteľmi Moravákmi 
Bedřichom Bloudkom (rodák z Křižanova pri Žďári 
nad Sázavou) a Františkom Alexandrom Zachom 

Záznam krajinských komisárov o udalostiach v Spišskej Novej Vsi 
(Štátny archív v Levoči, pobočka Spišská Nová Ves)
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(pôvodom z Olomouca). Slovenskí dobrovoľníci nemali 
pôvodne ostať na Spiši, ale generál Götz rozhodol, že 
budú strážiť cesty určené k zásobovaniu armády. Hur-
banovci prišli do Spišskej Novej Vsi dňa 15. februára 
1849. Pravdepodobne spolu s nimi prišli do mesta aj 
J. M. Hurban a Ľ. Štúr. Hurban chodieval so šabľou 
pri boku, bielym perom a slovenskou kokardou. Zdá sa, 
že v prvých dňoch po ich príchode dali zvolať slovenské 
obyvateľstvo mesta a okolia na verejné zhromaždenie 
(Chalupecký, I., 1975). Domáce obyvateľstvo v nich 
videlo nepriateľov. Mešťania zdecimovaní udalosťami 
spred týždňa sťažovali sa cisárskemu veliteľovi, že im 
pobrali všetku múku a iné potraviny. Na obyvateľov 
doľahla povinná dávka 1 200 bochníkov chleba, tiež 
ovsa a sena, ktoré mala Provincia XVI spišských 
miest odovzdať na základe rozkazu F. A. Zacha. 
Dobrovoľníci sa v meste zdržali osem dní. 10. marca 
1849 slovenskí dobrovoľníci obsadzujú Spišskú Novú 
Ves opäť, tentokrát pod vedením kapitána Möwalda. 
Na rozkaz veliteľa B. Bloudka nechali si z mestskej 
pokladnice vyplatiť výkupné. I z toho je vidieť, že mes-
to považovali za krajne nepriateľské.

NOVÉ ZVONY

Mesto ťažko znášalo stratu zvonov. Na základe ro-
zhodnutia mesta z júla 1856 pretavil zvonolejár An-
dreas Schaudt z Pešti v lete 1857 nové zvony. Dňa 
11. októbra 1857 zazneli prvýkrát veriacim počas 
bohoslužieb. Zvon Urban (váha 95 viedenských cen-
tov) bol opatrený latinským nápisom: “Zrodený v roku 
1647 na náklady mesta, pri nepriateľskom vpáde 
v roku 1849 poškodený, roku 1857 bol som na nákla-
dy mesta, zvonového fondu a oboch cirkevných zbo-
rov, rímskokatolíckeho a evanjelického a. v., ešte 
s troma ďalšími znova Andreasom Schaudtom v Pešti 
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na slávu patrónky tohto mesta odliaty, pričom bola 
moja váha zvýšená“. Ako predstavitelia mesta boli 
na zvone uvedení: Ján Simenský, Ignác Reindl, Ján 
Samuel Klein, Ján Fábry, Jozef Trangous, Ján Glos, 
Karol Rumy, Gustáv Scholz a i. Zvon Concordia bol 
odliaty na počesť M. Terézie, zvon Meridián na počesť 
sv. Trojice a najmenší zvon na počesť sv. Martina. 
Okrem nápisov je na každom zvone erb mesta s ná-
pisom: "Insigne liberae regiaeque montanae civitatis 
Igloviensis" (Erb slobodného kráľovského banského 
mesta Igló – Spišská Nová Ves). Okrem týchto štyroch 
novoodliatych zvonov na vežu bol skoro po 400 rokoch 
znovaosadený malý zvon z roku 1486, z čias kráľa 
Mateja Korvína, ktorý nebol pri požiari poškodený. 
Slúžil na odbíjanie štvrťhodiny.

PAMÄTNÍKY REVOLÚCIE

Na počesť padlým maďarskej povstaleckej armády 
(boli v nej aj Slováci) v revolúcii 1848 – 1849 bol 
v priestore medzi rímskokatolíckym kostolom 
a mestským domom v Spišskej Novej Vsi odhalený 
7. februára 1870 majestátny pamätník ihlanovitého 
tvaru. Na priečelí evanjelického hlavného gymnázia 
bola v roku 1882 odhalená pamätná tabuľa padlému 
husárskemu kapitánovi Szentpéterymu. Masový hrob 
na mestskom cintoríne bol v roku 1888 opatrený 
novou tabuľou, ktorá sa zachovala dodnes. Pomník 
na námestí v Spišskej Novej Vsi bol prvým známym 
na území Slovenska. Druhým známym pamätníkom 
na území Spiša bola socha honvéda pred bývalým 
župným domom v Levoči, ktorá bola odhalená 21. mája 
1876. Po vzniku ČSR boli pomníky pripomínajúce 
Rakúsko-Uhorsko odstránené. Dnes obete revolúcie 
1848 - 1849 v Spišskej Novej Vsi pripomína jedna 
z tabúľ martýria na mestskom cintoríne.

Už neexistujúci pomník padlým 
honvédom z r. 1870 (Repro)

Masový hrob padlých v revolúcii 1848 – 1849 na Mestskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi
a detail tabule (Foto: Miloš Fiľa)

Zvon Urban z roku 1857 (Foto: Miloš Fiľa)


