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1 Tušice 

Tušice sa nachádzajú v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na západnom vale rieky 

Ondava. Nadmorská výška obce dosahuje 107 metrov nad morom. V súčasnosti patrí do okresu Mi-

chalovce v Košickom kraji. Tušice sa rozprestierajú na rozlohe 624 hektárov a žije tu 699 obyvateľov. 

Podľa Mateja Bela Tušice patrili do Horovského okresu, ktorý sa rozprestieral pri obci Horovce 

a prechádzal popri rieke Topľa a Ondava v dĺžke vyše míle a potom sa tento okres rozširoval 

k Laborcu. Od Laborca sa znova stáčal k Ondave a Oľke. V tom čase boli Tušice malou obcou, pres-

nejšie osadou. Obec bola od susednej osady Tušickej Novej Vsi vzdialená na dostrel z pušky. Náhod-

ným spôsobom sa našiel v obci aj drevený čln, ktorý vykopali pri zemných prácach na roľníckom 

družstve.  
 

1.1 Od prvej písomnej zmienky do roku 1772 

Prvú písomnú zmienku o obci Tušice máme z roku 1221, ktorá sa nachádza vo Varadínskom regis-

tri. V tom čase žil v Tušiciach Tomáš (konkrétne meno nepoznáme) a ten obvinil istého Martina 

z Oborína z krádeže či zbojstva. Mladší písomný doklad o Tušiciach pochádza z roku 1289. Zápis sa 

nachádza v predikáte tušického zemana Jána syna Klča. Zemepisná poloha sídliska Tušice a jeho pí-

somné správy z 13. storočia či starobylý slovenský názov obce vypovedajú o možnosti existencie 

sídliska ešte pred 11. storočím. Od 13. storočia sa obec do písomností zapisovala pod názvom Tusa, 

Tussa. Názov obce pochádza z osobného či rodového mena z ktorého sa časom vyvinul slovenský 

nárečový názov Tušice roku 1344 sa uvádza ako poss. Thusa a roku 1405 Twsa. Z dôvodu nezacho-

vania listín o tom, že panovník daroval Tušice šľachticom, môžeme len predpokladať, že tak urobil 

v prvej polovici, najneskôr v druhej polovici 13. storočia. V roku 1289 v Tušiciach šľachtici aj bývali. 

Z prvej polovice 14. storočia sú spomenutý aj tušickí uhliari. Vraj v lesoch severne od dediny pálili 

uhlie.  

V obci stojí reformovaný kostol, o ktorom sú správy už zo 14. storočia. To, či kostol stál už 

v skoršom období by mohol potvrdiť iba archeologický výskum. Približne okolo roku 1335 je známe, 

že v tomto kostole pôsobil istý farár menom Tomáš, ktorý odovzdával desiatok do pápežskej poklad-

nice z ročného príjmu farníkov. V tomto období bol tušický kostol aj farským kostolom a bol zasväte-

ný apoštolovi Ondrejovi. Až do začiatku šírenia reformácie v tomto regióne bol kostol katolícky a v 

čase reformácie sa stal bohoslužobným miestom pre kalvínskych veriacich čo pretrvalo až do súčas-

nosti. Zachoval sa bohoslužobný kalich pravdepodobne zo 14. storočia. Od roku 1560 dokázateľne 

patril evanjelickej reformovanej farnosti, patriacej do skupiny kalvínskych farností v strednom Zem-

plíne a bol naďalej farským kostolom. Slúžili tu evanjelickí reformovaní kazatelia, ktorých pôvod je 

najmä zo stredného a západného Slovenska. Miestni farníci boli tiež Slováci. Do Tušickej evanjelickej 
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reformovanej farnosti patrila aj obec Tušická Nová Ves. Táto farnosť bola jednou zo slovenských 

evanjelických reformovaných farností v strednom Zemplíne. 

V roku 1600 sídlisko malo štrnásť obývaných poddanských domov. Pravdou stále však zostáva, že 

sídlisko malo v tomto období aj kostol s farou a školou. Samozrejme stáli tam aj kúrie tamojších ze-

manov. Prelom 16. a 17. storočia charakterizuje sídlisko Tušice ako stredne veľkú dedinu s tradičným 

poddanským, zemianskym aj farským obyvateľstvom. V roku 1610 tušické sedliacke domácnosti, ale 

aj želiarov zdanili všetkých spolu len od 1,25 porty. Rok 1635 vyniesol daň iba od 0,25 porty 

a zdanení boli iba sedliaci. Na prelome 17. a 18. storočia Tušice boli stále malou dedinou. V roku 

1715 žilo v Tušiciach deväť poddanských usadlostí. Vtedajším richtárom bol Michal Valovski (Va-

ľovský). Richtár vlastnil aj pôdu o výmere šesť gbelov (pravdepodobne košických). Mal dvanásť siah 

a lúky dva vozy. Medzi sedliakov patril aj Georgius (Juraj) Jakubocz (Jakuboc), Michal Farkas (Far-

kaš) a Michal Koscak (Koščak).V Tušiciach žilo päť želiarov. Štyria muži Joanes (Ján) Čačko, Michal 

Micak, Hricz (Hric), Marcziny (Martin) Matijcov aj jediná žena a to vdova Bertova. Vieme, že v roku 

1715 boli v Tušiciach aj opustené usadlosti, ktoré začali užívať cudzí páni. Dokopy opustených usad-

lostí bolo päť. Chotár v dedine bol rozdelený na dve časti a treťou časťou v chotári boli lúky. Podľa 

súpisu z roku 1715 ešte vieme povedať o obyvateľoch obce, že boli pastiermi, pretože pásli svine za 

poplatok. Chodievali aj na trh do Michaloviec vzdialených dve míle. Predurbarársky stav z roku 1772 

dokazuje, že mali v dedine viacej zemepánov, tak museli rôzne slúžiť. U pána Tussayho pracovali 

pešo a so záprahom. Pešo prácu vykonávali od dňa Jána po dňa Miša (približne od 24. júna až po 29. 

septembra). A so záprahom teda s volom pracovali dva dni do týždňa od dňa Michala do dňa Jána. Pri 

zemepánovi Gašparovi sa pracovalo v takom istom dlhom období, ale tri dni pešo a tri dni so zápra-

hom s volom. Zdroje príjmov získavali hlavne z pôdy. Celý chotár leží na nížine, preto vraj nemuseli 

často hnojiť pôdu. Stačilo to opakovať každých desať rokov. Pšenica, jačmeň, ovos sa urodili každý 

rok hojne. Tušice boli od najbližších miest a dedín vzdialené nanajvýš deň. Do Trhovišťa a Sečoviec 

sa vedeli dostať za hodinu. Do vzdialenejších Michaloviec a Vranova za dve hodiny. Najdlhšie chodili 

do Hanušoviec a Ujhely kedy im cesta trvala jeden celý deň. Do týchto miest chodili predávať doby-

tok alebo si tam chodili niečo výhodne kúpiť. Najviac im v tom čase vynášalo chovanie dobytka Aj 

pri domoch mali úrodnú pôdu, ktorá bola veľmi vhodná na pestovanie zeleniny a ovocia. Pestovateľ-

ské podmienky boli vhodné najmä na dopestovanie kapusty. V Tušiciach bola aj veľmi dobrá a pitná 

voda. Z okolitých lesov mali aj dostatok dreva na pálenie. Drevo na budovy im určovalo panstvo. 

Veľa prepravovali a prevážali. Z obce Trakany (maďarský zastaralý názov Tarkany) vozili kamennú 

soľ a tú potom ďalej viezli do Solivaru. Hotovú riadnu soľ naspäť priviezli zo Solivaru priamo do 

Michaloviec. Dedinčania mali k dispozícii vlastné močidlo na konope a aj mlyn. Obyvatelia Tušíc 

dochádzali za prácou do dediny vzdialenej jeden deň cesty (Hegyalia) a tam obrábali viničnú pôdu za 

dobrú mzdu. V minulých časoch im spôsobovali starosti hlavne veľké dažde. Obydlia a polia 

v blízkosti riek bývali často pri veľkých dažďoch zaplavované. Škodu im robili aj polia, ktoré boli 

rozdelené na dve časti a museli ich obrábať so štyrmi volmi a to ich zaťažovalo, ale hlavným už spo-

mínaným problémom boli obrovské škody v čase, keď veľa pršalo, pretože časť pasienkov bola pre-

močená a aj obrábanú pôdu zaliala povodeň. Pozemky v chotári nemali žiadne konkrétne pomenova-

nie. U pána Pechyho nemuseli vždy robiť so štyrmi volmi, pretože niekedy išli iba s dvomi pozbierať 

úrodu. Pri ostatných pánoch (Gašpar a Tussay) sa počítala aj cesta na pole a z poľa ako robota. Pod-

daný neplatili ani cirkevný deviatok ani zemepansky desiatok. Pravda, každý gazda z Tušíc odovzdá-

val dary. Zaužívané bolo darovať dve sliepky a plátno, ináč nič viac neodovzdávali ani nedarovali. 

V 1772 v dedine nebol ani jeden prázdny dom. A v tom čase boli v dedine všetci obyvatelia dediční 

poddaní. 

 

1.2 Erb obce 

Erb obce vychádza z predpokladu, že obec musela ležať pri jedom z ramien rieky Ondava. Zacho-

vané oválne pečatidlo z roku 1786 má v sebe vyryté vyobrazenie rieky a na nej lodičku s veslujúcim 

prievozníkom. Kruhopis vložený do stuhy v hornej časti pečatného poľa v sebe nesie „TUSSA • 

A(nno) • 1786“ v preklade to znamená Tušice rok 1786. Vyobrazenie tohto pečatidla sa nachádza 

v dokumente z roku 1866. Už spomínané pečatidlo obec určite používala do začiatku 20. storočia. 

Toto pečatidlo vytlačilo z kancelárskej praxe mladšie vyhotovenie pečiatky s maďarským textom 
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„ZEMPLÉN VÁRMEGYE TUSSA KӦZSÉG *1904*“ to znamená Zemplínsky kraj obec Tušice 

1904. Pečiatku vyhotovil budapeštiansky kovorytec I. Felsenfelda. Súčasný erb obce je vytvorený 

podľa pečatidla z roku 1786. Pre obec ho vyhotovili v roku 2003 L. Sokolovský a S. Pančák. Obecný 

erb tvorí modrý štít, v ktorom sedí na striebornej vodnej hladine v zlatom člne strieborno odetý muž 

so zlatým veslom.  

 

1.3 Sčítanie obyvateľstva 1869 a konfesijné zloženie obce do roku 1889 

V roku 1869 sa uskutočnilo na území Uhorska a celej Habsburskej monarchie sčítanie ľudu. 

V Tušiciach sa toto sčítanie vykonalo k 31. decembru 1869. Počet domov v obci v roku 1869 bol 77. 

Jazyk uvádzali slovenský no gramotnosť v obci bola veľmi nízka. Domy mali prízemné s jednou iz-

bou, predizbou, kuchyňou a komorou. Niektorí mali aj sýpky a maštale. V týchto domoch bývalo 

pohromade aj 16 ľudí. V 21. Dome býval aj vdovec Szabo Juraj, narodený v roku 1800 

v Michalovciach. Bol reformovaným kňazom (v zázname pop). Jeho dvaja synovia, ktorý s nim 

v dome bývali, tak vedeli písať a čítať na rozdiel od ostatných obyvateľov obce. Údaje o kňazových 

synoch dokazujú, že boli vojakmi. Jeden slúžil v Ungvári a druhý v Košiciach. Ďalší zaujímavý zá-

znam je aj o Jánovi Jakubócovi, že v roku 1848 vykonával vojenskú službu. Vďaka sčítaniu vieme, že 

v dedine žil aj murár. Väčšinové vierovyznanie bolo reformované a katolícke a v dedine žili aj židia.  

Náboženskú štruktúru obyvateľov Tušíc nám ozrejmili schematizmy. Vybrané roky zaberajú ob-

dobie medzi rokmi 1826 až do roku 1889. Vďaka nim sme došli k záveru, že obec Tušice, teda aspoň 

príslušníci katolíckeho vierovyznania patrili ako filiálka pod farnosť Parchovany. Schematizmus 

z roku 1826 nám potvrdzuje fakt, že Tušice boli filiálkou farnosti Parchovany. Administrátorom 

v tom čase bol Joshepus Kovács. Konštatovať môžeme aj to, že obec bola slovenská pretože nachá-

dzame tam zápis „lingva Slavica“ čo znamená používanie slovenského jazyka. Mecenášom farnosti 

bola rodina Molnárová z Parchovian. Schematizmus uvádza presný počet veriacich v každej filiálke. 

Tušice majú záznam o štyroch konfesiách v roku 1826. Veriacich katolíckeho vierovyznania bolo 

213, evanjelických veriacich augsburského vyznania (ďalej len A. C.) 36, evanjelikov helvétskeho 

vyznania (ďalej len H. C.) 233. Obec mala aj svoju židovská obec a mala 11 príslušníkov. Schema-

tizmus z roku 1833 zaznamenal pokles veriacich v obci. Zástupcom farnosti bola naďalej rodina Mol-

nárová a aj Administrátor sa nemenil oproti roku 1826. Katolíkov v tomto roku bolo už len 196, evan-

jelikov augsburského vyznania 5, evanjelikov helvétskeho vyznania 185 a aj židovská obec zazname-

nala pokles o troch členov. Za tento pokles mohla pravdepodobnosť mortalita a slabá natalita v obci. 

Nesmieme však zabudnúť, že to mohlo byť aj vplyvom sťahovania sa obyvateľov do iných miest. 

Mladšie záznamy z roku 1875 uvádzajú ako mecenáša Com. Emanuel Andrássy de Csik-Szent-Király 

et Krasznahorka, teda gróf Emanuel Andráši z Krásnej Hôrky. Administrátorom bol Alexander Fodor 

a spolupracovník bol Mathias Sallay. Pribudlo ďalšie vierovyznanie, pretože už sa v dedine objavova-

li aj gréckokatolíci. Celkový počet katolíkov bol 214 z toho bolo 185 rímskokatolíckeho a 29 grécko-

katolíckeho vierovyznania. Evanjelici augsburského vyznania sa v tom čase v obci už nenachádzali. 

H. C. bolo 122 a v židovskej obci to bolo 17 židov. O štyri roky mladší schematizmus dokladuje zme-

ny len v počte rimokatolíkov. Ich počet vzrástol zo 185 na 190. O desať rokov sa stav v obci výrazne 

nezmenil. 

 

1.4 Rod Andrássy a Tušice 

Nedaleko obce sa nachádza obec Parchovany, ktorá je známa svojím andrássyovským kaštieľom. 

Kedysi tam bývali Emanuel Andrássy a neskôr toto sídlo zdedil jeho syn Gejza. Obec Tušice podľa 

pamätníkov bola kertou tohto kaštieľa a veľa obyvateľov obce Tušice slúžilo v kaštieli. Vďaka katas-

trálnej knihe vieme, že v Tušiciach existovala kúria Emanuela Andrássayho respektíve stál v obci 

majer. Dom mal číslo 103 a stál v intraviláne obce. K domu patrila aj záhrada a pozemky, ktoré mali 

vlastné pomenovania. Napr. Oračina medzi jarky, Les medzi jarky, Pastvisko pod Haťou, Pastvisko 

na Dlhých lúkach, Cesta v honoch „podvázy“, Cesta a dva jarky vyšej lesa, Les v ortáši, Oráčina 

v ortáši. Pohyby s pozemkami sú zapísané z 20.10.1860 a zápis do katastrálnej knihy bol založený 

Emanuelom Andrássym. Ďalší záznam je až z roku 1912 je tam uvedený nový majiteľ. Tým s astal 

Géjza Andrássy s titulom terajší držiteľ a užívateľ. Majetky získal titulom dedenia 12.1.1893 a ďalšie 

majetky získal kúpou 30.11.1912. Majetky po prvej svetovej vojne boli zabrané štátom. Dnes nená-
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jdeme pamiatku v obci po tomto významnom uhorskom rode a ani v obci Parchovany, kde bola naj-

väčšia Andrássyovská bažantnica nezostalo okrem parku a pár hospodárskych budov pamiatky po 

Andrássyovcoch.  
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