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Načrtnutie cirkevných pomerov vo farnosti Osikov na základe kanonickej 

vizitácie z roku 1749 

 

Mariana KOSMAČOVÁ 

 

V tomto príspevku sa venujeme načrtnutiu cirkevných pomerov farnosti Osikov 

v polovici 18. storočia na základe vizitačných zápisov z roku 1749. Táto vizitácia zachytáva 

pomery už v období takmer zavŕšenej rekatolizácie v Šariši, no do istej miery odzrkadľuje aj 

udalosti spojené s reformáciou v predchádzajúcom období. Tá sa dotkla aj nami sledovaných 

obcí v údolí rieky Sekčov, ktoré k tejto farnosti v roku 1749 patrili, a teda okrem sídla farnosti 

Osikova aj jej fílií Hertníka, Bartošoviec, Fričkoviec a Vaniškoviec. Samotná vizitácia bola v 

podstate súčasťou programu rekatolizácie jágerského biskupa Františka Barkóciho, preto prv 

než k nej pristúpime, predstavíme intenzitu reformácie v Šariši a tiež rekatolizačné úsilia 

v predchádzajúcom období.   

Konfesionálne rozdelenie v Európe, ktoré do veľkej miery prehĺbil nástup reformácie 

v 16. storočí, sa stalo natrvalo základnou črtou náboženského života obyvateľstva do 

dnešných čias. Lutherovo reformačné učenie od základov zmenilo pohľad na teoretickú 

i praktickú stránku duchovného života veriacich všetkých vrstiev, znamenalo predovšetkým 

odstránenie bremien, ktoré na nich do tej doby kládla katolícka cirkev. Reformácia sa vďaka 

tomu rýchlo šírila v rámci Uhorska po celom území dnešného Slovenska, pričom spravidla 

v južných častiach bol prijímaný viac kalvínsky smer, v severnejších a v mestách smer 

luteránsky. Takéto rozdelenie platí aj pre jeho východnú časť.1 V regióne Šariša sa rýchlo 

rozšírila Lutherova reformácia najmä v mestách Pentapolitany, pričom aj obce, ktoré k týmto 

mestám patrili, prijímali kazateľov už v tomto období.2 V zemepanskom prostredí situácia 

prebiehala pozvoľnejšie. Mnohí zemepáni prijímali Lutherovo učenie, a keďže boli svetskými 

patrónmi kostolov, pozývali do sídel farností evanjelických kazateľov. Zároveň tu už vtedy 

platila zásada cuius regio, ilius religio, ktorá bola oficiálne uzákonená až na augsburskom 

                                                            
1 Napriek tomu aj v Šariši existovali  v 16. storočí kalvínske zbory, napríklad v Šarišských Michaľanoch, v údolí 
Tople v Podhoranoch a Chmeľove, v Petrovanoch, Šarišských Sokolovciach, Terni, Záhradnom, Demjate, 
Tulčíku, Kapušanoch, Drienovskej Novej Vsi, vo Veľkom Šariši a v Prešove na maďarskej ulici. SEDLÁK, 
Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 111. 
2 ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Reformácia v šarišskej stolici do konca 18. storočia. In: Dejiny reformácie na 
východnom Slovensku. Zost. Ferdinand Uličný. Prešov : Bikupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998, s. 
94. 
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sneme v roku 1555.3 Vo väčšine šarišských farností sa zmienky o takýchto evanjelických 

kazateľoch objavujú až v druhej polovici respektíve na sklonku 16. storočia, pričom sa 

najneskôr koncom prvej tretiny 18. storočia vracajú kostoly späť do vlastníctva katolíkov. 

Veľkú zásluhu mala na tom nielen úspešná rekatolizácia, ale zrejme aj obyvateľstvo, ktoré 

zotrvávalo pri tradíciách a reformáciu prijímalo pomaly.4 Rovnako ani všetci zemepáni 

neprijali nové učenie v rovnakej miere. Napríklad k najhorlivejším zástancom tu patrili 

Dežöfiovci, ktorí priniesli reformačné myšlienky do Lipian a podobne Berzeviciovci do 

Brezovice, a tieto evanjelické farnosti tu potom fungovali až do 18. storočia. Naopak 

Kapyovci, ktorým patrilo panstvo pod Kapušianskym hradom, zostali verní katolíckej cirkvi, 

a tak v Kapušanoch ako aj Tulčíku zanikla evanjelická farnosť už v 20. rokoch 17. storočia.5  

V Obciach, ktoré sú predmetom nášho príspevku, bolo taktiež prijímané Lutherovo 

reformačné učenie a niektoré z nich sa stali aj sídlami farností. Aj tu sa však nový smer ujal 

až na konci 16. storočia, keď už boli podnikané aj rekatolizačné kroky. Informácie 

o kazateľoch a reformácii v Šariši všeobecne pred týmto obdobím podáva vo svojej práci F. 

Uličný ml.6  

Osikov bol od konca 16. storočia sídlom evanjelickej farnosti, a pôsobil tu samozrejme 

evanjelický kazateľ. V dedine žil a vysluhoval bohoslužby do polovice 17. storočia. 

Najneskôr v roku 1621 tunajšia evanjelická farnosť zanikla. Evanjelické obyvateľstvo 

v Osikove potom tvorilo fíliu k evanjelickej farnosti v Hertníku.7 Evanjelická farnosť v 

Osikove zanikla zrejme aj vplyvom rekatolizačného úsilia Žigmunda Forgáča, ktorý na 

svojom panstve v Hertníku ako aj v Osikove dal v rokoch 1607 – 1612 prebudovať kostoly.8 

Túto stavebnú činnosť naznačujú aj vizitačné záznamy z roku 1749, o ktorých tu ešte bude 

zmienka. V priebehu prvej tretiny 17. storočia bola už teda v Osikove obnovená katolícka 

farnosť. To  napokon potvrdzuje aj záznam v schematizme z roku 1828, kde je uvedené že 

                                                            
3 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 108.; BODNÁROVÁ, Miloslava: Vývoj územnej organizácie 
evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. In: Slovenská archivistika, roč. XXXI, 1996, č. 1, s. 25. 
4SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 111. 
5 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 110. 
6 ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Reformácia v šarišskej stolici do konca 18. storočia. In: Dejiny reformácie na 
východnom Slovensku. Zost. Ferdinand Uličný. Prešov : Bikupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998, s. 39 
– 105. 
7 ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Reformácia v šarišskej stolici do konca 18. storočia. In: Dejiny reformácie na 
východnom Slovensku. Zost. Ferdinand Uličný. Prešov : Bikupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998, s. 
76. 
8 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 123. 
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(katolícka) farnosť vznikla v roku 1621.9 Už okolo roku 1612 bol farárom Kovalovský, ktorý 

vysluhoval omše aj v katolíckom kostole vo Fričkovciach, a to aj tunajším luteránom, za čo 

dostával ročný proventus. V neprítomnosti ho zastupoval františkán Augustín, kaplán 

Forgáčovcov.10 Podľa kanonickej vizitácie z roku 1691, ktorú vykonal jágerský kanonik a 

archidiakon Peter Miklóši, bol Osikov katolíckou farnosťou s farárom Jurajom Lachovičom, 

pričom filiálkami boli Hertník, Fričkovce a Bartošovce.11  

Hertník ako sídlo evanjelickej farnosti fungoval od roku 1564 asi do prvej štvrtiny 17. 

storočia. V roku 1621 k nej patrili fílie v Osikove a Bartošovciach. Potom tvorilo evanjelické 

obyvateľstvo Hertníka fíliu k evanjelickej farnosti Bardejov.12 Zásluhou Žigmunda Forgáča tu 

pôsobili jezuiti už v roku 1609.13  

V Bartošovciach, ako už bolo spomenuté, bolo evanjelické obyvateľstvo združené vo 

fílii  evanjelickej farnosti Hertník, no rekatolizáciu tu presadil najmä Žigmund Forgáč, ktorý 

dal v roku 1610 postaviť tunajší kostol Panny Márie.14  Z vyššie uvedeného vyplýva, že 

v prvej polovici 17. storočia tu existovala popri sebe katolícka komunita patriaca ku 

katolíckej farnosti Osikov a evanjelická komunita k evanjelickej farnosti Hertník.  

Fričkovce boli evanjelickou fíliou farnosti v Osikove asi do roku 1589, pretože od 

tohto roku patrili spolu s Vaniškovcami a Lopúchovom k evanjelickej farnosti v Nižných 

Raslaviciach.15 V roku 1621 už vysluhoval omše katolícky farár v kostole aj tunajším 

evanjelikom.  

Vaniškovce do roku 1734 patrili k evanjelickej farnosti Nižné Raslavice, po tomto 

roku k Lopúchovu.  

Tieto fakty svedčia o tom, že rekatolizácia v 17. storočí bola pomerne úspešná, väčšina 

evanjelických farností zanikla a kostoly boli opäť prinavrátené katolíkom, pričom veľkú 

zásluhu na tom mal gróf a neskôr palatín Žigmund Forgáč. Po satmárskom mieri (1711) sa 

                                                            
9 „Parochia 1621 erecta.“ Schematismus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 
MDCCCXXVIII. Cassoviae : Academiae Typograph, 1828, s. 46. 
10 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 171. 
11 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 177. 
12 ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Reformácia v šarišskej stolici do konca 18. storočia. In: Dejiny reformácie na 
východnom Slovensku. Zost. Ferdinand Uličný. Prešov : Bikupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998, s. 
76. 
13 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 123. 
14 Schematismus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1865. Cassoviae : Academiae 
Typograph, 1864, s. 43. 
15 ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Reformácia v šarišskej stolici do konca 18. storočia. In: Dejiny reformácie na 
východnom Slovensku. Zost. Ferdinand Uličný. Prešov : Bikupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998, s. 72 
a 76. 
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protireformácia vystupňovala a situácia evanjelikov sa v 18. storočí výrazne zhoršila. Nádeje 

evanjelikov na získanie práva slobodne vyznávať svoju vieru v celom Uhorsku pochoval cisár 

Karol VI. (v Uhorsku III.), ktorý 21. 3. 1731 vydal náboženský zákon pod názvom Resolutio 

Carolina. Vychádzal zo Šopronských článkov a jeho uplatnenie v praxi znamenalo, že 

vyznávanie augsburskej konfesie bolo možné len na artikulárnych miestach, všade inde boli 

evanjelici katolíckemu farárovi podriadení, jemu platili štolárne poplatky, právo zemepánov 

ostávalo nedotknuté, avšak vo veciach viery boli závislí od kráľa. Evanjelici museli verejne 

zachovávať a ctiť katolícke sviatky a zúčastňovať sa procesií.16 Okrem toho tento zákon 

potvrdzoval a zakotvoval aj tie skutočnosti, ktoré sa týkali financovania potrieb kostola. To 

bolo povinnosťou nielen veriacich, ale tiež zemepánov, ktorí mali nad kostolom patronátne 

právo. Časť zákona sa týkala aj odovzdávania desiatkov. 

Úspechy rekatolizácie boli mapované prostredníctvom vizitácií. Počas prvej polovice 

18. storočia sa uskutočnilo niekoľko vizitačných ciest v Šariši, a to v roku 1700 

prostredníctvom bardejovského farára a šarišského archidiakona Michala Sorgera a tiež 

v rokoch 1691 až 1714 jágerským kanonikom a archidiakonom Petrom Miklóšim.17 V roku 

1722 bolo v Šariši už iba 19 evanjelických farností, jednou z nich bola už spomínaná farnosť 

Nižné Raslavice.18 Vizitácie, konané v roku 1749, uskutočnil v Šarišskej, Zemplínskej 

a Užskej župe priamo jágerský biskup František Barkóci (1745 – 1761), ktorý sa tým usiloval 

o ďalšie rozvinutie a úspešné zavŕšenie rekatolizácie v tých oblastiach, kde  to bolo ešte 

potrebné. Vizitácie začal 18. mája a ukončil ich 4. septembra.19 

Vizitácia farnosti Osikov pozostáva z dvoch častí, ktorých autormi sú dvaja ľudia.20 

Prvú rozsiahlejšiu časť napísal miestny farár Ján Sojkovič (Szojkovics), pričom je zrejme 

koncipovaná ako odpoveď na otázky týkajúce sa tých skutočností, ktoré vizitátora v danej 

dobe zaujímali.  Vizitátor ich zvykol rozposlať na všetky fary ešte predtým, ako ich plánoval 

navštíviť.21 Sojkovič datuje spísanie svojej časti  14. júlom 1749. Tento istý dátum uvádza aj 

autor druhej časti, samotný biskup Barkóci, teda vizitácia bola uskutočnená zrejme okolo 

tohto dátumu. Barkóciho časť je stručnejšia, v podstate sú zosumarizované skutočnosti, ktoré 

                                                            
16 BOTTO, Július: Stav náboženskej slobody v Čechách a v Uhorsku za panovania Karla III. (VI.) In: Cirkevné 
listy, 1905, s. 104. 
17 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 183. 
18 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 188. 
19 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 212. 
20 AACass. Košice, Fond Košické Biskupstvo, Visitatio Canonica Parochiae Osikov A. D. 1749. 
21 KYSEĽOVÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši. In: Slovenská archivistika, roč. XVIII, 1983, č. 2, s. 112. 
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predtým uviedol miestny farár. Pri každej obci si vizitátor všíma stav kostola a jeho príjmy, 

pastoračnú činnosť kňaza, faru a príjmy farára a posledný okruh je venovaný sluhom kostola. 

Najpodrobnejší, prirodzene, je zápis o pomeroch v Osikove, sídle farnosti. Kamenný 

kostol v Osikove bol podľa záznamu vo vizitácii zasvätený Duchu Svätému. Ďalej sa tu píše, 

že postaviť ho dal gróf a palatín Žigmund Forgáč a posvätiť prímas uhorského kráľovstva 

František Forgáč. Zaujalo nás však patrocínium, pretože v súčasnosti je kostol zasvätený sv. 

Michalovi. Tento zápis sme teda porovnali s údajmi z iných zdrojov. P. Sedlák píše vo 

svojom diele, že Žigmund Forgáč dal asi v roku 1610, zväčšiť kostol sv. Michala v Osikove. 

Posvätiť ho prišiel ostrihomský arcibiskup František Forgáč.22 Na inom mieste svojho diela 

interpretuje časť vizitácie z roku 1691, kde však už spomína Kostol sv. Ducha v Osikove.  

V schematizmoch z rokov 1828, 1843, 1864 a 1888 sa všade uvádza, že kostol sv. Michala v 

Osikove dal vybudovať Žigmund Forgáč a posvätiť František Forgáč v roku 1612, navyše je 

tu uvedené, že farnosť bola založená v roku 1621.23  Rovnako je rok posviacky 1612 

súčasného kostola sv. Michala v Osikove uvedený v  schematizme košickej arcidiecézy z roku 

2007.24 Z uvedeného nám vyplýva, že kostol zasvätený sv. Michalovi bol postavený okolo 

roku 1612, vtedy ho dal postaviť Žigmund Forgáč a posvätiť uhorský prímas František 

Forgáč. Údaje o patrocíniu sv. Ducha naznačujú, že sa v kostole zmenilo počas 17. storočia 

patrocínium.  

V kostole mali v tom čase tri oltáre. Hlavný oltár bol zasvätený sv. Duchu, bočný oltár 

sv. Štefana mučeníka sa nachádzal  na evanjeliovej strane (ex parte evangelii) t. j. na ľavej 

strane (z pohľadu pozorovateľa) od hlavného oltára. Tretí oltár (ex parte epistolae) zasvätený 

Panne Márii Assumpte stál na opačnej pravej strane. Toto rozdelenie vyplývalo z niekdajšej 

praxe, že sa čítania z evanjelií a z listov apoštolov čítali na rôznych stranách a podľa toho 

potom aj tieto strany dostali názov.25 Vo vizitácii sa ďalej uvádza, že kľúč od tabernákula 

uchováva farár v sakristii, viatikum je uložené v pozlátenej pyxide. Kalich, pacifikál 

a monštranciu majú v kostole z každého po jednom kuse, pričom sa na ne vyzbierali 

obyvatelia Osikova, Hertníka a Bartošoviec v sume 300 uhorských zlatých. Sväté obrazy sú 

                                                            
22 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 171. 
23Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesu Christi MDCCCXXVIII. Cassoviae : 
Academiae Typograph, 1828, s. 46.; Schematismus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu 
Christi MDCCCXLII. Cassoviae : Academiae Typograph, 1842, s. 65.; Schematismus venerabilis cleri dioecesis 
Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1865. Cassoviae : Academiae Typograph, 1864, s. 43.; Schematismus 
venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1881. Cassoviae : Academiae Typograph, 1881, 
s. 68. 
24 Schematizmus košickej arcidiecézy. Zost. Juraj Kamas,  Jozef Vihonský. Košice : Vienala, 2007, s. 53. 
25 AKIMJAK, Amantius: Teológia liturgie I. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
1996, s. 51. 
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sčasti na oltároch a sčasti na stenách, majú tu štyri kríže určené na verejné uctievanie. 

Cintorín je ohradený múrom, vysvätený a dosť rozsiahly. Krstiteľnica je podľa obyčaje 

zatvorená. Zvonica je murovaná a zachovalá, majú tri zvony, z ktorých prvý je zasvätený sv. 

Urbanovi, druhý sv. Jánovi Krstiteľovi, tretí najmenší sv. Zuzane. Verejné procesie vedie 

farár vo sviatok Povýšenia kríža do Raslavíc a vo sviatok sv. Anny do Mošurova. Ľud 

prichádza sem zbožne, avšak najmä mládež náchylná k zlému, nevracia sa s ostatnými, ale 

zostáva v krčmách.  

Príjmy kostola pozostávali z peňazí, ktorými mal prispievať na kostol jeho patrón a 

takisto aj pospolitý veriaci ľud. Vo vizitácii sa uvádza, že patrónom kostola bol Anton 

Klobušický, popredného svetského predstaviteľa rekatolizačných aktivít vo farnosti. Od roku 

1736 mal zaplatiť 160 florénov, ktoré však zatiaľ neboli obdržané, a rovnako ani úrok, ktorý 

za ten čas narástol na 124 uhorských florénov a 80 denárov, no v závislosti od potrieb kostola 

bolo možné dohodnúť sa na znížení. Veriaci dlžili takisto od roku 1736 38 uhorských 

florénov, pričom neplatili nijaký úrok z tejto sumy. Okrem toho títo veriaci mali zaplatiť 

kostolu 11 rýnskych florénov a 35 grajciarov a podľa dohody z roku 1748 táto suma 

pozostávala z úroku a hlavnej sumy. Vo vizitácii sa spomína taktiež nekatolík pán Ján 

Iszdenczy, ktorý dlhuje 90 uhorských florénov od roku 1729, Andrej Palsai 9 uhorských 

florénov, Jakub Semanek 1 uhorský florén, Ján Homolka 5 florénov. 

Kostolu patrili  aj niektoré lúky a polia, a preto tí, ktorí ich užívali, mali z výnosov 

zaplatiť určitú čiastku ako desiatok pre kostol, odovzdať mali aj časť obilia a med. Vo 

vizitácii sa spomínajú aj konkrétne dobové názvy chotárnych oblastí, kde sa dané polia a lúky 

nachádzajú, ako aj mená obyvateľov, ktorí ich užívajú. Tieto záznamy sú cenným zdrojom pre 

bádanie v oblasti toponomastiky a tiež pre výskum hospodárskych pomerov vo vidieckom 

prostredí, zároveň svedčia o slovacikálnom charaktere prostredia. Spisovanie a aj presné 

situovanie týchto majetkov poukazuje na to, že účelom vizitácie bolo okrem iného zakotviť 

akýsi právny rámec pre nedotknuteľnosť svojho vlastníctva.26 Dozvedáme sa napríklad, že 

z polí situovaných v časti nazývanej Bodosovecz obdržali pre kostol 1 uhorský florén, z časti 

Na gore patrí kostolu pole, obkolesené z oboch častí lesom, v rozsahu 3 gbelov, pričom 

z výnosov je obdržaný desiatok v sume 8 grošov. Z poľa v časti Wrablin lasz takisto 

v rozsahu 3 gbelov neplynul však desiatok nijaký (ex quo decima nulla praestatur).  

V blízkosti poľa v rozsahu 3 gbelov, ktoré užíva Ladislav Liptak, v časti Pod stranyu je aj 

záhrada a z oboch je obdržaný desiatok v sume 1 uhorský zlatý a 30 grajciarov (cruciferi). 

                                                            
26 K tomu bližšie KYSEĽOVÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši. In: Slovenská archivistika, roč. XVIII, 
1983, č. 2, s. 113. 
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Všetky tieto polia sa nachádzajú za mlynom. Okrem toho patrí kostolu aj lúka, ktorú užíva 

Andrej Palsai a  každoročné odovzdáva 8 grošov. 

Rozpočet týchto príjmov robil farár každý rok vždy v prítomnosti organistu 

a kostolníka (cum edituo), prítomní však mohli byť aj richtár a prísažní. Príjmy (peňažné) boli 

uschované v  skrinke, od ktorej 2 kľúče uschovávali organista a kostolník. 

Vo vizitačnom zázname o farníkoch je uvedený počet obyvateľov podľa konfesií. 

Okolo roku 1749 teda v Osikove bolo 213 dospelých rímskokatolíkov, rímskokatolíckych detí 

58 a 1 luterán a všetci títo obyvatelia boli Slováci  (suntque sclavi omnes). Žili tu potom ešte 

traja dospelí gréckokatolíci (rutheni). Ďalej sa uvádza, že všetci sa zhromažďujú na 

bohoslužbách a deti posielajú na katechézy. Úcta voči farárovi je náležitá. Medzi ľud sa však 

vkráda hriech, keďže v nedovolenom čase (zrejme v pôstnom) tancujú. Sviatočné dni svätia 

náležite. 

Vo vizitácii je daný súpis, menoslov obyvateľstva, ktoré v nedávnom čase prestúpilo 

z evanjelickej na katolícku vieru. Bolo ich dokopy 25, medzi nimi sa spomínajú aj dvaja 

vojaci a záhradník grófa Antona Klobušického Ján Böhm. Štyria ľudia z tohto zoznamu 

prestúpili z gréckej na rímskokatolícku vieru, sú to Ladislav Molitor, Anna Rusnakova, 

Dorothea Hurajt a Anna Tkaczova a spomínajú sa aj dvaja neveriaci (apostata) vo 

Vaniškovciach, pričom však mohlo ísť aj o osoby, ktoré konvertovali z luteránskej viery na 

katolicizmus a z katolicizmu späť na luteranizmus. Boli to Andreas Puzder a Maria 

Janczusova, obaja mali otcov rímskokatolíkov. 

Farárom v Osikove bol Ján Sojkovič asi 38 ročný. Píše sa tu o ňom, že dobre ovládal 

slovenský i nemecký jazyk, študoval v Košiciach a promoval z morálnych štúdií v Jágri. 

Spravoval aj všetky osikovské filiálky. Podľa vizitácie habit má upravený, nosí tonzúru, 

pochádza z rodiny s dobrou povesťou a s farníkmi ako aj s patrónom má priateľské vzťahy. 

Sviatosť oltárnu dobre uchováva, knihu narodených, sobášených a v Bohu spočinutých 

opatruje podľa predpisu. Omše vo sviatky a v nedele celebruje o deviatej hodine, pred svätým 

prijímaním má kázeň. Katechézy vyučuje od poludnia do večernej pobožnosti. 

Farár býval na miestnej fare. Podľa vizitácie sa o jej opravy majú starať farníci, avšak 

v tejto povinnosti sú nedbanliví. K fare prináležia štyri polia užívané sedliakmi v týchto 

chotárnych častiach: Na zahumenju, Pod Jankowu goru, Pod wisnju, Pod stranju, pričom 

najrozsiahlejšími boli polia v prvej a poslednej spomínanej časti, dokopy bolo možné vysiať 

v týchto štyroch častiach 14 gbelov obilia. K fare prináležali aj dve lúky, z ktorých získaval 

farár dva vozy sena ročne. Okrem toho plynul farárovi desiatok od veriacich (užívajúcich 

polovičné usadlosti), a to spolu 5 gbelov raže (siligum) a 5 gbelov ovsa (avenae). Štóla bola 
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stanovená na 6 florénov ročne. Farár spomína vo svojej časti vizitácie, že farníci mu majú 

dávať ročne 1 toliar, teda 30 grošov na sviatok sv. Michala, a tiež 1 denár, avšak nedostal ich.  

Desiatok plynul rovnako aj z panskej alodiálnej pôdy, pričom ako vlastníkov uvádza vizitácia 

Antona Klobušického a istého pána Temniczkého. Od oboch dostal 4 gbely jačmeňa (hordei) 

a 3 gbely ovsa. 

K sluhom kostola (servi ecclesiae) patril Organista, učiteľ (ludimagister) a kantor, 

pričom všetky tieto tri funkcie vykonávala jedna osoba, a to Ján Nizalkovič (Nizalkovics), 

ktorý funkciu kantora a organistu vykonával aj vo filiálkach. Okrem toho bol v kostole 

samozrejme kostolník (edituus) Andrej Tompir. Obaja vykonávali svoje povinnosti náležite. 

Za svoje služby mal kostolník úľavu z dane (defalcatione unius dicae contentatur). Organista 

každú zimu dostával 2 a pol gbela raže a ovsa, jeden voz dreva a tiež dostáva jednu tretinu 

z dávok, ktoré dostáva farár. Podľa vizitácie je v obci aj škola, o jej vybavenie sa majú starať 

farníci, avšak vykonávajú to zväčša len pod hrozbami. V dedine je aj pôrodná babica, ktorá 

zložila prísahu a je poučená o správnom postupe pri pôrode a o tom, že v prípade 

nevyhnutnosti musí dieťa pokrstiť. 

Hertnický kostol dal podľa vizitácie postaviť jeho svetský patrón Žigmund Forgáč. 

Rok posviacky 1612 uvádza schematizmus z roku 1997.27 Duchovnou patrónkou podľa 

vizitácie je sv. Katarína panna a martýrka. V kostole sú tri oltáre, hlavný je zasvätený sv. 

Kataríne, bočný na evanjeliovej strane sv. Jánovi Nepomuckému28, a tretí je zasvätený sv. 

Jánovi Krstiteľovi. V Hertníku pomáha farárovi kaplán Mikuláš Mihaloczy, ktorý má asi 56 

rokov a pre farára je veľkou oporou. Vo vizitácii je následne vymenovaný inventár kostola 

a bohoslužobných predmetov podobne ako v v prípade Osikova. Kríže na verejné uctievanie 

sú tu na troch miestach, pričom sa o ne stará Anton Klobušický spolu s pánom Michalom 

Topolczanim. 

Kostolu patrili polia, ktoré užívali sedliaci a z výnosov platili kostolu dávky. V časti 

Főderhy bolo pole s možnosťou vysievať 4 a pol gbela obilia a tiež 5 štvrtí obilia, v časti 

Metlicky 6 gbelov, Pred stavencem 1 gbel. Kostolu patrili aj lúky, a to  v časti Pod veskim, 

z ktorých plynuli 4 groše, v časti Metlipus 8 grošov. V časti Metlicky 8 grošov a z časti Nizeg 

kadluba  jeden voz sena. V časti Mely grunt platili za užívanie 4 rýnske florény. Kostolu 

dlhoval patrón Anton Klobušický 480 florénov od roku 1736 a úrok do tejto doby činil 224 

uhorských florénov, pričom podľa potrieb kostola mohla byť suma znížená.  

                                                            
27 Schematizmus košickej arcidiecézy. Zost. Juraj Kamas, Jozef Vihonský. Košice : Vienala, 2007, s. 51.  
28 Výber tohto patrocínia môže nasvedčovať rekatolizačnému úsiliu v obci. 
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Desiatok pre farára plynul z polí sedliakov, a to 4 gbely a dve štvrte raže, toľko isto 

ovsa.  Z alodiálnej pôdy mu plynul 1 gbel súraže (triticum), 9 gbelov raže, 3 gbely jačmeňa a 

4 gbely ovsa. Želiari odovzdávali 1 imperiál. Z desiatku biskupskej deputácie získal farár dve 

štvrte raže, 2 štvrte jačmeňa, jeden a pol štvrte ovsa a 6 grošov. 

V Hertníku  bolo spolu 305 dospelých rímskokatolíkov, detí 78, gréckokatolíkov aj 

s deťmi spolu 14, luteránov 8 a všetci boli Slováci. Počtom obyvateľstva obec prevyšovala 

sídlo farnosti, napriek tomu ostala fíliou. Bolo to zrejme z toho dôvodu, že sa tu 

protestantizmus hlbšie zakorenil, keďže ako už bolo spomenuté, po roku 1621 sa práve 

Hertník stal evanjelickou farnosťou.  Farár vykresľuje charakter náboženského života 

obyvateľstva podobným spôsobom ako v prípade Osikova. V Hertníku sa takisto nachádzala 

fara, o ktorú sa mali starať farníci, avšak odmietali túto povinnosť, keďže boli rovnako 

zaviazaní opatrovať aj osikovskú faru.   

Kostolníkom (sacristianus) v Hertníku bol Matej Smas. Pôrodná babica tu podľa 

vizitácie nie je žiadna, ktorá by bola odprisahaná, preto o nevyhnutných veciach sú poučení aj 

niektorí z obyvateľov. 

Bartošovský kostol narodenia Panny Márie bol v čase konania vizitácie kamenný, 

avšak v sanktuáriu bola starobylá klenba pokrytá doskami. Neudáva sa však jeho pôvod ani 

vek. Podľa P. Sedláka ho dal Žigmund Forgáč zväčšiť v roku 1610, stavebnú činnosť v tomto 

roku uvádza aj schematizmus.29 Na miestnom cintoríne bol podľa vizitácie jeden kríž, cintorín 

bol rozsiahly a ohradený. Vedľa stála kamenná veža – zvonica v dobrom stave, boli v nej tri 

zvony, prvý zasvätený sv. Urbanovi, druhý svätému Jánovi Krstiteľovi, avšak patrocínium 

tretieho nie  je známe (nescitur in cujus honorem sit benedicta). Tabernákulum sa nachádzalo 

na hlavnom oltári, bolo slušne upravené, avšak bez sviec. 

Kostolu patria polia s rozlohou 14 gbelov a lúky, z ktorých kostolu prináleží jeden voz 

sena ročne a 26 grošov, okrem toho dostáva hrach a má aj 7 včelých úľov. Kostolu dlhuje gróf 

Anton Klobušický 140 uhorských florénov od roku 1736, farníci 28 rýnskych florénov.  

Farár dostáva desiatok z polí sediakov, a to od sedliaka polovičnej usadlosti 1 korec 

raže a jeden korec ovsa, čo vcelku znamená 4 a pol gbela raže a 4 a pol gbela ovsa. Okrem 

toho dostáva nepatrný desiatok z polí panských a podželiarov. Vo vizitácii uvádza farár, že 

farníci nechcú dávať organistovi tretinu, ktorá mu prináleží, preto musí mu ju dávať sám zo 

                                                            
29 SEDLÁK, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804. 1. vyd. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 171.; Schematizmus košickej arcidiecézy. Zost. Juraj Kamas, Jozef 
Vihonský. Košice : Vienala, 2007, s. 51. 
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svojho príjmu. Kostolník Andreas Maczus má za svoju službu úľavu z dane. Pôrodná babica 

odprisahala a vo veciach potrebných je poučená, v časti ktorú písal farár je však dodané, že 

táto žena je zrejme aj kvôli vysokému veku už pochabá a hluchá, preto farár poučil o veciach 

súvisiacich s touto úlohou dvoch Bartošovčanov, a to kostolníka Andreja Maczusa a Juraja 

Šinaľa (Schinal). Dospelých rímskokatolíkov je 192, detí 51, gréckokatolíkov 5 a všetci sú 

Slováci. 

Fričkovce mali podľa vizitácie drevený kostol zasvätený sv. Martinovi. Nevie sa kedy 

bol postavený. V kostole bol iba jeden oltár s rovnakým patrocíniom. Počet bohoslužobných 

predmetov je samozrejme skromnejší než v predošlých kostoloch. Príjem kostola pozostával 

z polí s rozsahom 4 a pol gbela a troch korcov, ktoré sa nachádzali v blízkosti osikovského 

chotár, kostol mal aj 5 včelých úľov. Ročné finančné príjmy v sume 37 rýnskych florénov 

a 17 grajciarov sú uložené v skrinke v sakristii, od ktorej opatruje kľúč organista a kostolník. 

Cintorín kostola je ohradený kôlmi (cinctum asseribus). Od roku 1736 dlhujú kostolu farníci 

18 rýnskych florénov a tiež od roku 1743 20 rýnskych. Zatiaľ však dlžná suma ani úrok 

neboli vyplatené, a to ani po početných napomenutiach. Farár tu ďalej uvádza, že fričkovskí 

farníci majú na tieto výzvy svojský argument: „Kostol je náš, teda aj všetko čo má kostol je 

naše“. (Ecclesia est nostra, igitur et illud quod habet ecclesia est nostrum). Vo Fričkovciach 

bolo dospelých rímskokatolíkov 132, detí 42, gréckokatolíkov 7. Podobne ako pri ostatných 

obciach sa ľud na bohoslužbách zhromažďuje, avšak predsa sa v zakázanom čase hrá na 

hudobných nástrojoch a mládež sa po nociach stretáva. 

Fara tu nie je žiadna, ale farníci sú povinní starať sa o faru v Osikove. Farár dostáva 

proventus od sedliakov so strednou usadlosťou (mediae sessionis) ročne 1 korec raže a jeden 

ovsa, čo spolu činí 15 korcov raže a toľko isto ovsa. Tretinu z toho však dáva organistovi. 

Farár vo vizitácii uvádza, že vo Fričkovciach majú organ iba krátky čas, avšak napriek tomu, 

že kantor teraz nielen spieva ale aj hrá, nič na viac mu nechcú zaplatiť. Farníci sú tiež povinní 

raz za dva roky odovzdať farárovi voz dreva. 

Kostolníkom je tu Tomáš Surovec a za svoje služby dostáva polovičné zľavnenie 

dane. Pôrodnú babicu tu majú odprisahanú a poučenú v nevyhnutných veciach (adiurata et 

instructa in necessariis). 

Vo Vaniškovciach bol kostol takisto drevený, a vizitátor nevedel nič o jeho pôvode. 

Zasvätený bol sv. Imrichovi, podobne tak i hlavný oltár. Bočný napravo bol zasvätený Panne 

Márii, naľavo sv. Štefanovi uhorskému kráľovi. Najnovšiu z troch kazúl (ornátov) darovala 

do kostola pani Anastazia Kappy. Zvon vo zvonici je iba jeden, nevie sa však či bol 

vysvätený. Cintorín je rozsiahly a ohradený kôlmi. Patrónom kostola je Anton Bornemissa. 
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Kostol má pole s rozlohou jeden korec, za užívanie ktorého dostáva 3 grajciare. Zvyčajne 

však ho dali do užívania kostolníkovi ako náhradu za jeho služby. Kostol má takisto jednu 

lúku a za jej užívanie získava 15 grajciarov. Proventus pre farára je adekvátny, t. j. 6 a pol 

korca ovsa. Z desiatku biskupského dostáva dve štvrte raže a dve štvrte ovsa. Vo 

Vaniškovciach je dospelých rímskokatolíkov 87, detí 23, luteránov 14 a gréckokatolíkov 6, 

všetci sú Slováci. Na bohoslužby chodia, deti na katechézy posielajú aj úcta voči farárovi je 

náležitá. Ľud však v zakázanom čase tancuje. Organista dostáva od obce 3 a pol korca ovsa, 

pôrodná babica tu nie je. 

 

 

 

Kanonické vizitácie sú bohatým a nesmierne rozmanitým pramenným zdrojom pre 

cirkevné dejiny, ktorý nemožno obísť ako pri poznávaní dôležitých udalostí nadregionálneho 

významu, tak ani pri zachytávaní dejín každodennosti dedinského či mestského prostredia. 

Kanonická vizitácia z roku 1749 nie je výnimkou. Na základe tohto prameňa sme v práci 

načrtli cirkevné pomery vo farnosti Osikov, v sídle ako aj vo fíliách Hertníku, Fričkovciach, 

Bartošovciach, a Vaniškovciach. Ako už bolo spomenuté vyššie, táto vizitácia zachytáva 

pomery, ktoré odzrkadľujú zavŕšenie rekatolizačného úsilia vo farnosti. Keďže sme 

v krátkosti zosumarizovali aj rozšírenie reformácie v sledovaných obciach v predchádzajúcom 

období, môžeme rekatolizačné zásluhy pripísať predovšetkým grófovi a palatínovi 

Žigmundovi Forgáčovi, ktorý na svojich majetkoch v Hertníku, Osikove a Bartošovciach dal 

postaviť a renovovať kostoly v prvej tretine 17. storočia, ktoré následne prišiel posvätiť 

ostrihomský arcibiskup František Forgáč. Tak už v roku 1621 vznikla v Osikove katolícka 

farnosť a nahradila predošlú farnosť evanjelickú. Evanjelické obyvateľstvo po tomto období 

už prevažovalo iba v Hertníku a Vaniškovciach, pričom existuje záznam, že ešte v roku 1734 

patrilo evanjelické obyvateľstvo vo Vaniškovciach k evanjelickej farnosti v Lopúchove. Na 

dôkladnejšie dokreslenie rozšírenia reformácie však treba siahnuť hlavne po kanonických 

vizitáciách z predchádzajúcich rokov, rovnako tak aj po dokumentoch, ktoré v čase 

najväčšieho rozšírenia Lutherovej reformácie v sledovaných obciach viedla evanjelická 

cirkev. 

Kanonická vizitácia sa skladá z dvoch častí, autorom prvej je miestny farár, druhú 

spísal samotný vizitátor, v tomto prípade jágerský biskup František Barkóci. Farnosť navštívil 

14. júla 1749. Pri vizitovaní si všímal najmä stav kostola a jeho príjmy, pastoračnú činnosť 

kňaza, faru a príjmy farára a sluhov kostola, teda kostolníka  a organistu. Informácie o počte 
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obyvateľstva v jednotlivých obciach podľa konfesijnej príslušnosti a takisto aj zoznam 

obyvateľov, ktorý v nedávnom období prestúpili na katolícku vieru sú najjasnejším dôkazom 

o hegemónii katolíckej cirkvi. Podľa týchto záznamov výrazne prevyšovalo katolícke 

obyvateľstvo ostatné konfesie. 14 luteránov žilo v tom čase vo Vaniškovciach, a iba tu s 

nepatrným rozdielom prevyšovali aj gréckokatolíkov. Okrem toho žilo ešte 8 luteránov 

v Hertníku, ale tu tvorili najmenej početnú konfesiu. Na spomínanom zozname je uvedených 

25 obyvateľov Osikova, ktorí prešli z evanjelickej na katolícku vieru, medzi nimi je aj 

záhradník Antona Klobušického. Svetským patrónom kostolov v Osikove a Hertníku bol gróf 

Anton Klobušický, ktorý dbal o upevnenie pozícií katolíckej cirkvi vo farnosti. Ďalšie 

informácie o rekatolizácii podáva aj časť vizitácie, kde si vizitátor všíma vzťah farníkov ku 

kňazovi a k charakter praktického vyznávaniu katolíckeho náboženstva. Tieto pasáže sú tu 

pomerne stereotypne formulované a pri každej obci sú pomery v podstate rovnaké. Všeobecne 

však možno povedať, že farníci chodili na bohoslužby pravidelne a v dostatočnom počte, 

prehrešovali sa však tancovaním v zakázanom čase a najmä mládež schádzaním sa po 

nociach. Pre mapovanie cirkevných pomerov majú veľký význam aj záznamy o stave 

a vybavení kostola, dozvedáme sa, že kostoly z kameňa boli v tom čase  v Osikove, Hertníku 

a Bartošovciach, obzvlášť cenné sú údaje o oltároch či zvonoch. Rozsiahle pasáže vo vizitácii 

sa týkajú príjmov kostola, fary a farára, na ktorých spísaní si dal vizitátor záležať. Ich 

evidencia mala totiž dôležitú úlohu, pretože sa tak vizitácia stala aj akýmsi právnym 

dokumentom. Zakotvovala totiž a presne vymedzovala čo cirkvi v dedine patrí a tiež 

upravovala prípadné majetkové alebo finančné spory farára ako zástupcu cirkvi s farníkmi 

ako aj s patrónom kostola. Štatistický charakter vizitácie vítali aj zemepáni, a preto sa snažili 

vizitátorom pri návšteve vyjsť v ústrety.  

Vizitácia podáva pomerne detailný a zaujímavý obraz o cirkevných pomeroch vo 

farnosti Osikov a aj napriek niektorým opakujúcim sa formuláciám výrazne prispieva 

k poznaniu života dedinského obyvateľstva v Šariši, a to nielen čo sa týka cirkevnej stránky 

ale aj hospodárskych pomerov a ich dávkového a daňového zaťaženia. 
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