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V štúdii prinášame pohľad na život obyvateľstva farnosti Detva v 
„dlhom“ 19. storočí. Na pozadí základných štruktúr determinujúcich 
vývoj cirkevno-správnej jednotky sa snažíme priblížiť okolnosti a prvky 
každodennosti života katolíckeho obyvateľstva v najväčšej lokalite Pod-
poľania. Prinášame pohľad na spoločnosť žijúcu na území rímskokatolíc-
kej farnosti sídliacej v obci Detva, v roku 1811 povýšenej na mestečko. Z 
geografického hľadiska ide o územie východnej časti Zvolenskej kotliny 
ležiace na južných svahoch sopečného masívu Poľana. Istá jedinečnosť 
bola miestnej krajine a jej obyvateľom prisudzovaná vďaka charakteristic-
kému typu osídlenia, ktoré vznikalo v rámci kopaničiarskej lazovej kolo-
nizácie. Väčšina miestneho obyvateľstva žila na roztratených podpolian-
skych lazoch, vzdialených od centra farnosti a regiónu na niekoľko hodín 
pešej chôdze. Vďaka istej anonymite a nehostinnosti tohto prostredia 
vznikol v ľudovej tradícii obraz o podpolianskom obyvateľstve ako o rá-
zovitých ľuďoch výnimočných svojou silou, odvahou a neskazenosťou. 

 
Prví katolíci na Podpoľaní 

Osídlenie centra Podpoľania novým obyvateľstvom malo okrem 
ekonomických cieľov v konečnom dôsledku dopady aj sociálne a konfe-
sionálne. Pozvané obyvateľstvo pochádzajúce najmä z oravských a lip-
tovských stolíc bolo na zalesnené územia sústreďované v čase vrcholia-
cej rekatolizácie, čo vplývalo aj na náboženskú otázku založeného sídla.1 
V prvej polovici 17. storočia sa zemepáni Csákyovci rozhodli do Detvy 
pozvať pátrov zo Spoločnosti Ježišovej. Misionári prichádzajúci z rehoľ-
ného domu v Banskej Bystrici mali vytvoriť v novej lokalite katolícku 
farnosť, ktorá mala plniť úlohu protiváhy voči okolitým evanjelickým 

1 ĎURKOVÁ, Mária. Podpoľanie a najstaršie dejiny Detvy. In Historický časopis. 1999, roč. 
47, č. 3, s. 389. 
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dedinám. Na západ od Detvy ležali už tradičné „bašty“ luteránov v 
Očovej a Zvolenskej Slatine a rovnako evanjelické boli aj územia v No-
vohradskej stolici, ktoré ležali len niekoľko kilometrov na juhovýchod od 
centra Podpoľania.2 V Detve bola v roku 1644 založená jezuitská misia, 
ktorá prerástla do farnosti. Tá bola najskôr spravovaná pátrom Mi-
chalom Lucziczom, po ktorého odchode v roku 1647 spravovali farnosť 
už nerehoľníci.3 O fundovanie novej farnosti sa starali aj stanovení loká-
tori, z ktorých František Péchy daroval pre potreby detvianskej fary svo-
ju kúriu a priľahlé pozemky.4 V darovanej budove bolo zriadené sídlo 
farnosti a až do postavenia kostola v nej bola aj provizórna kaplnka.5 
Pôvodná drevená budova bola prestavaná na budovu z trvalých staveb-
ných materiálov až v roku 1763. Začiatkom 19. storočia boli k budove 
dobudované izby pre kaplánov a hospodárske budovy. Podmienky bý-
vania detvianskych kaplánov sa podľa kanonickej vizitácie z r. 1828 rov-
nali väzenským celám. V nasledujúcich rokoch bolo na fare dobudované 
poschodie.6  

Základy prvého kostola v Detve boli položené v roku 1661 a chrám 
s patrocíniom sv. Františka Assiského bol vysvätený detvianskym du-
chovným Jurajom Kolossym na Vianoce 1664.7 V nasledujúcom období 
bol v kostole dostavaný chór, kazateľnica a organ. Práce boli definitívne 
ukončené až na konci 80. rokov 17. storočia. Ich postup zdržali nepokoje 
počas Tökölyho povstania. Dokončený chrám prišiel v roku 1689 posvä-
tiť ostrihomský pomocný biskup Blažej Jaklin.8 Kostol a založená farnosť 
mala byť financovaná najmä z výnosov pozemkov, polí a lúk, ktorými 
výstavbu chrámu fundovali miestni zemepáni. Duchovní touto základinou 

2 Podľa tvrdení J. Slávika bola Detva založená ešte pred príchodom Csákyovcov na Víg-
ľašské panstvo, a vtedy bola údajne evanjelickou obcou. Detva mala byť filiálkou očovskej 
farnosti a mal v nej pôsobiť evanjelický duchovný Ján Kaurimsky. Toho mal zemepán 
z postu odvolať a do Detvy boli pozvaní pátri jezuiti. SLÁVIK, Ján. Dejiny zvolenského evan-
jelického a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, 1921, s. 44-45. 
3 MIŠÍK, Mikuláš. Vznik a funkcia fár na území banskobystrického biskupstva. Rkp., s. 102. 
4 MEDVECKÝ, Karol Anton. Detva. Monografia. Zvolen : Združenie Jas, 1995, s. 74. 
5 PISOŇ, Štefan. Detva. In Vlastivedný časopis. 1969, roč. 18, s. 170. 
6 MEDVECKÝ, Detva, s. 75-87. 
7 ZAREVÚCKY, Anton. Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Banská Bys-
trica : Biskupský úrad, 1976, s. 119-121 
8 Diecézny archív Banská Bystrica (ďalej DA BB), Fond Cirkevné schematizmy Banskobys-
trického biskupstva (ďalej CS). Schametismus historicus dioecesis neosoliensis. 1876. s. 209. 
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nemohli disponovať a o chod farnosti sa starali poverení inšpektori.  
Už na začiatku 19. storočia, iba 150 rokov po postavení prvého kos-

tola, stála miestna farnosť pred závažným problémom. Pre enormný ná-
rast miestneho obyvateľstva kostol v centre Detvy kapacitne nepostačo-
val pre potreby veriacich. Nový kostol vyrástol na mieste pôvodného, 
z ktorého bola ponechaná veža. Chrámu zostalo aj pôvodné patrocínium 
sv. Františka Assiského. Stavba bola vykonaná veľmi rýchlo, v rokoch 
1804 až 1805. Definitívne však bol klasicistický chrám dokončený až 
v roku 1823, kedy ho vysvätil banskobystrický biskup Anton Makay. Na 
konci storočia, v roku 1895 bola veža chrámu pri požiari zničená a poš-
kodené zostalo aj upevnenie zvonov. O 16 rokov neskôr boli zvony zre-
konštruované a do Detvy slávnostne privezené. Miestnym farníkom 
však radosti a žiale dlho neohlasovali, keďže na dvakrát v r. 1915 a 1917 
boli uhorskou armádou zrekvirované.9  

Okrem tohto chrámu od roku 1703 slúžila potrebám detvianskych 
farníkov aj kaplnka sv. Jozefa postavená na starom (dnes dolnom) cinto-
ríne. Spolu s kaplnkou bola postavená na cintoríne aj drevená brána, 
ktorú neskôr doplnil aj kamenný múr okolo cintorína. Kaplnka bola 
v polovici 19. storočia z poverenia miestneho farára Jána Štrbu prestava-
ná a zväčšená. Do konca storočia však schátrala až do takého stavu, že 
bola uzatvorená. 10 V roku 1909 biskup dokonca zakázal v tomto „starom 
ošarpanom chráme s dlážkou zhnitou, povalou prerútenou, dachom celkom de-
ravým“ slúžiť bohoslužby.11 O rok neskôr bola stavba rozobratá a z jej 
kameňov postavená nová kaplnka na vrchole obnovenej kalvárie. Na jej 
posviacke sa zišlo údajne až 12 000 veriacich z domácej a z okolitých far-
ností. Po týchto úpravách bol na cintoríne zvýšený a dostavaný aj obvo-
dový múr okolo hrobov, čím sa zabránilo dovtedajším častým návšte-
vám zvery a hydiny, ktorá sa na cintoríne pásla a „kríže rúcala“. 12  
K sakrálnym objektom farnosti patrila aj kamenná socha sv. Jána Nepo-
muckého z roku 1768, ktorá dodnes stojí pod detvianskym chudobin-
com. Ďalšie vyobrazenie svätca – sv. Floriána bolo postavené v roku 

9 Archív farského úradu Detva (ďalej A FÚD), Historia Domus, s. 5, 9, 11, 16, 37-38. 
10 MEDVECKÝ, Detva, s. 69, 80-89. 
11 A FÚD, Historia Domus, s. 4. 
12 A FÚD, Historia Domus, s. 6. 
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1825.13 Tento prejav úcty a prosby o ochranu pred častými požiarmi si 
miestni postavali pod cintorín, kde končila hranica obce.14 Na niektorých 
lazoch boli postavené aj zvonice, častejšie však lemovali cesty medzi roz-
tratenými usadlosťami vysoké vyrezávané kríže.15 

Miestna farnosť plnila v regióne vďaka miestnemu chudobincu aj 
zdravotnícko-charitatívnu funkciu. Charitatívne zariadenie poskytovalo 
strechu nad hlavou a stravu pre najbiednejších v okolí už od prvej polo-
vice 18. storočia.16 Z roku 1748 sa dochovala kniha účtov tohto zariade-
nia, v 80. rokoch 18. storočia bol v budove vykonaný súpis majetku. Dre-
vená budova bola na začiatku 19. storočia v zlom technickom stave, kto-
rý vyústil až do tej situácie, že v roku 1819 museli byť miestni obyvatelia 
chudobinca vysťahovaní. Farár Anton Móczay aj napriek zamietavému 
postoju zemepánov Eszterházyovcov, ktorých žiadal o pomoc, získal 
potrebné prostriedky na stavbu novej budovy. Tá mala dve izby, z kto-
rých jedna slúžila šiestim vdovám a druhú užíval šafár chudobinca. Ok-
rem neho druhá miestnosť bola k dispozícii aj detvianskym lazníkom, 
ktorí sa po dlhej ceste do farského kostola chodievali zohriať ku ohnisku. 
Náklady chudobinca boli hradené najmä z milodarov farníkov. Ďalšie 
opravy budovy boli vykonané až za pôsobenia farára Štefana Pitrofa na 
prelome 19. a 20. storočia.17 V roku 1896 bol do chudobinca presťahova-
ný farský organista, ktorý predtým býval v cirkevnej škole. Spolu s ním 
sa v chudobinci nachádzal aj byt kostolníka a v ošarpanej budove boli 
z milodarov Detvanov prichýlené tri alebo štyri staré ženy. Po prestavbe 
chudobinca sa v budove našiel priestor aj pre divadelnú miestnosť či 
skúšobňu cirkevnej dychovej hudby. Okrem týchto priestorov boli v chu-
dobinci štyri izby pre prioritných obyvateľov, hlavne biednych rodákov.18 

13 MEDVECKÝ, Detva, s. 88. 
14 GÜNTHEROVÁ, A. a kol. Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava : Obzor, 1967, s. 290. 
15 PISOŇ, Detva. 1969, s. 170. 
16  Na Slovensku sa už od 13. storočia začala budovať sieť “xenodohochií”, ktoré sa v 
19. storočí kompletne pretransformovali na špitále či chudobince. Tie ako charitatívne ú-
tulky pre chudobných boli zakladané a fundované z prostriedkov bohatých šľachticov, 
mešťanov, alebo akým prípadom bola aj Detva, z prostriedkov cirkevných hodnostárov. 
Spravidla poskytovali starostlivosť nízkemu počtu osôb (osem až desať), čo bol aj det-
viansky prípad. KILIÁNOVÁ, Gabriela. Žobráci ako spoločenská skupina a jej vzťahy k 
lokálnemu spoločenstvu. In Slovenský národopis. 1990, roč. 38, č. 1-2, s, s. 238. 
17 MEDVECKÝ, Detva, s. 97-98. 
18 Archív Mestského úradu Detva (ďalej A MÚD), Z pozostalosti K. A. Medveckého: Dejiny 
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Detviansky farár Š. Pitrof vyvinul iniciatívu aj pri založení sirotinca 
vo farnosti. Financovanie ustanovizne spočívalo na veriacich, ktorí svo-
jimi milodarmi podporovali detvianske siroty len niekoľko rokov. Práve 
poklesom darovaných prostriedkov bolo nutné sirotinec na prelome 19. 
a 20. storočia zatvoriť. 19 Myšlienka obnovy sirotinca rezonovala v det-
vianskej spoločnosti v prvých rokoch 20. storočia. Hlavným iniciátorom 
a mecénom bol detviansky veľkostatkár a liehovarník Ján Lassovszký, 
ktorému sa podarilo obnoviť jeho fungovanie.20  

 
V susedstve nekatolíkov 

Detviansky, dominantne katolícky región susedil s väčšinovo evan-
jelickým prostredím. Medzi týmito skupinami dochádzalo najmä v skor-
šom období, krátko po založení Detvy  ku konfliktom. Jedným z najzá-
važnejších incidentov bolo prepadnutie detvianskeho farára Juraja Ko-
lossyho v roku 1684. Katolícky duchovný pôsobiaci aj vo funkcii Veľkos-
latinského dekana bol napadnutý pri slávení svätej omše príslušníkmi 
tökölyovského vojska z Očovej. Náboženskí rebeli duchovného zajali a 
odviedli do lesa, kde ho kruto bili a mučili. Celý konflikt bol ukončený 
až zásahom cisárskej armády, ktorá farára oslobodila.21 Zranenia J. Ko-
lossyho boli také vážne, že si zdravotné následky niesol až do smrti.22  

Populácia farnosti bola natoľko veľká, že detvianski farníci neboli 
odkázaní na to, aby si hľadali životných partnerov mimo svojho spolo-
čenstva. Roztratenosť lazov, ich vzájomná vzdialenosť a neustály popu-
lačný rast vytvárali podmienky pre endogamné manželské zväzky v rámci 
farnosti. Tieto dôvody prirodzene znižovali možnosti pre vznik zmie-
šaných manželstiev, ktorými by sa konfesionálne bariéry, medzi evanjelic-
kými obcami v Očovej, Zvolenskej Slatine či v Novohrade, ľahšie búrali. 
V matrikách sa len výnimočne objavujú zmienky o príchode nových oby-
vateľov spoza hraníc farnosti či dokonca s rozdielnym vierovyznaním. 
Zmiešané manželstvá boli evidované v diecéznych schematizmoch 

detvianskeho „špitála“ a dobročinnosť k nemu, s. 97. 
19 MEDVECKÝ, Detva, s. 97-98. 
20 A FÚD, Historia Domus, s. 8-9. 
21Series Parochiarum et Parochum Archi-dioecesis Strigoniensis. Ostrihom, 1894, s. 695. 
22 ZAREVÚCKY, Anton. Katalóg zomrelých kňazov bansko-bystrického biskupstva. Banská Bys-
trica : Biskupský úrad, s. 111.  
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Banskobystrického biskupstva od konca 80. rokov 19. storočia. V tejto 
evidencii vidíme výrazný nepomer konfesionálne homogénnych man-
želstiev vo farnosti (2 441) a zmiešaných manželstiev (3).23 V polovici 
90. rokov 19. storočia sa objavilo vo farnosti 6 zmiešaných manželstiev, 
avšak i naďalej pretrvávalo dominantné postavenie katolíckych zväzkov 
(2 506).24 Vzájomné spolužitie katolíkov s ostatnými náboženskými sku-
pinami nebolo v Detve v „dlhom“ storočí nijako poznačené konfliktami 
či napätím. Súviselo najmä so znižujúcim sa zastúpením príslušníkov 
nekatolíckych konfesií. 

 
Život na roztratených lazoch 

Na konci 18. storočia výrazne menili podpoliansky kraj a aj štruk-
túru jeho obyvateľstva podnikateľské aktivity rodu Eszterházyovcov. 
Jeho hlavný predstaviteľ, Mikuláš Eszterházy, hľadal finančný profit v 
zakladaní sklárskych hút, v ktorých by využíval bohaté podpolianske 
lesy, kvalitnú rudu kremeňa a vodu. Na tieto účely mu mala poslúžiť aj 
ďalšia detvianska osada Miklosfalva, dnešná Detvianska Huta. Ešte na 
konci 80. rokov 18. storočia tvorila detviansku farnosť obec Detva s 2 912 
veriacimi a ďalších 19 lazov – extirpatúr, na ktorých spolu žilo 2 187 osôb. 
Preto táto nenápadná populácia, väčšinou ukrytá v nedostupných lesoch 
a horách, spolu s 5 099 členmi, tvorila druhé najväčšie sídlo vo Zvolen-
skej stolici. O vlastnom výsledku dokonca pochybovala náboženská ko-
misia poverená vypracovaním návrhu cisárskej regulácie farností 
v Banskobystrickej diecéze, tzv. Pfarregulierung: „V týchto horách nie je 
pravdepodobné, aby Detva zahrňovala toľko duší ako sama Banská Bystrica, 
ktorá je prvým mestom v tomto okrese.“25 

Vysoký počet veriacich v jednej farnosti a nedostatok kňazov v die-
céze, do ktorého sa významne zapájali reformné a najmä úsporné kroky 
cisárskeho dvora v oblasti financovania cirkví indikovali problémy v 
konečnej pastoračnej činnosti a náboženskej praxi. V detvianskej farnosti 
však k týmto prípadom pridávali azda ešte viac ťažkostí rozľahlosť a 

23 Údaj z roku 1891. DA BB, CS, Schematismus Dioecessis Neosoliensis 1891, s. 36. 
24 DA BB, CS, Schematismus Dioecessis Neosoliensis pro Anno 1896, s. 37. 
25 Magyar Országos Levéltár (ďalej MOL), Helytartótanácsi levéltár. Számvevöség. Pfarr-
Regulierung 1786-1789 Besztercebányai egyházmegye - Neusoler Dioeces Allerhöst resol-
vierter Pfarr-Regulierungs Vortrag. Sign. C 104, A 31. 
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roztratenosť jednotlivých extirpatúr, v ktorých žili veriaci. Na konci 
90. rokov 18. storočia sa stretávame s prípadmi, kedy sa samotní veriaci 
sťažovali detvianskemu farárovi Jánovi Dlholúckemu, že im v mnohých 
situáciách chýba starostlivosť duchovného. Najmä v zimných mesiacoch 
podľa slov detvianskych lazníkov: „taky snech býwa že sotwa z domu do 
domu prejst možeme“. Často sa na lazoch aj stávalo: „jestly že tehdy nemoc a 
najme naponahle na nekoho Pan Buch dopusty, skorej deset razi zomre jako my 
do Detwy, a z Detwy knaz k nemocnemu dojde“. Ťažkosti veriacich sa dotý-
kali aj „když nahly krst jest, djeta slabe dokut do Detwy na takowej zime a dlhej 
ceste prejde, nesdrawe byt a obdržati se nemože, čo sa nekdy y try razi prez ty-
den stawa“.26 

Potrebu riešenia tejto situácie urgoval samotný detviansky farár. V 
jeho korešpondencii s banskobystrickým biskupstvom stále dominovali 
témy špecifík miestneho regiónu, ktoré negatívne vplývali na možnosti 
vysluhovania sviatostí farníkom. Farár Dlholúcky opätovne zdôrazňoval 
hornatý detviansky región, ťažko dostupný terén a vzdialenosť miest-
nych lazov na 5 až 6 hodín chôdze od sídla farnosti. Detviansky farár 
opätovne zdôrazňoval, že všetky extirpatúry v jeho chotári sú osídlené, a 
teda vo všetkých je potrebné vykonávať duchovnú starostlivosť. 27  

Vytvorenie lokálnej kaplánie Detvianska Huta malo zjednodušiť 
praktickosť vysluhovania sviatostí a pastoračnú činnosť duchovných. 
Hoci vytvorenie novej cirkevnej jednotky sa stretávalo s nevôľou zeme-
pána Mikuláša Eszterházyho a Zvolenskej stolice, ktorým sa takto zvýšili 
výdavky na stavbu kostola, cirkevnej budovy a plat duchovného.28 Na 

26 DA BB, Fond Spisy biskupského úradu (ďalej SBÚ), Districtus Vetero Soliensis A, B 1776-
1819. List obyvateľov obce Detvianska Huta detvianskemu farárovi Jánovi Dlholúckemu z 
2. januára 1799. 
27 DA BB, SBÚ, Districtus Vetero Soliensis A, B 1776-1819. List detvianskeho farára Jána 
Dlholúckeho generálnemu vikárovi Banskobystrickej diecézy Martinovi Matejovičovi zo 
17. júna 1798. 
28 Kostol pre sklársku kolóniu v Detvianskej Hute bol podľa rozhodnutia zemepána z eko-
nomických dôvodov riešený dočasne len drevenou stavbou: „na čas tento z kamena nam 
wistawati neni možno“. Týmto kompromisom sa mali eliminovať prípadné straty, že ak po 
eventuálnom vyčerpaní surovín na výrobu skla by sa všetko obyvateľstvo muselo odsťa-
hovať na iné miesto. I na túto stavbu si museli tunajší veriaci doslovne materiál vyprosiť: 
„jestli možne bude očekawati drewa ležiciho na potrebu nassu z hori panskej wiwesti a sidcze na 
kostelik nass, ne sid cze na welky kostel, ale jedine na kaplnku.“ Tu sa stretávame s obdivuhod-
nou rýchlosťou stavby kostolíka, na ktorý materiál žiadali začiatkom septembra a chrám už 
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začiatku 19. storočia sa počet veriacich v lokálnej kaplánii pohyboval na 
úrovni okolo 1 200 duší, pričom sa cesta do nového chrámu v Detvian-
skej Hute sa skrátila obyvateľom žijúcim na najvzdialenejších lazoch z 
pôvodných 6 hodín pešej chôdze (do detvianskeho kostola) na 45 mi-
nút.29 I napriek tomuto pokroku, a následnému vytvoreniu samostatnej 
farnosti Detvianska Huta v roku 1804, problém niektorých extirpatúr 
spadajúcich pod detviansku farnosť stále nebol uspokojivo vyriešený. V 
prvých rokoch 19. storočia bola farnosť stále charakterizovaná ako kraj 
zo všetkých strán obkolesený horami, kde veriaci nemajú okrem farské-
ho kostola žiadnu kaplnku a žijú na ťažko dostupných samotách v okru-
hu troch míľ od Detvy.30 Pre biskupské komisie bol ústrednou témou 
nehostinný terén farnosti, definovaný ako súvislý pás dolín a kopcov, a 
vzdialenosť jednotlivých extirpatúr. Cesta z Detvy do najbližších usad-
lostí trvala jednu hodinu, do stredne vzdialených 4 hodiny a do tých 
najvzdialenejších až 6 hodín pešej chôdze (ako príklad boli uvádzané 
lazy založené priamo na úpätí svahov vulkánu Hukava a Biele Vody). 
Títo farníci mali podľa vizitácie bližšie do iných farností, uvádzaná bola 
Detvianska Huta, Lom nad Rimavicou31 i Divín.32  

Roztratenosť lazov sa snažil riešiť aj úradný aparát Zvolenskej sto-
lice. Ešte v prvej dekáde 19. storočia sa Vígľašské panstvo snažilo prinú-
tiť obyvateľov Bielych Vôd presťahovať sa do bližšej Detvianskej Huty, 
čím sa malo vyriešiť aj ich cirkevno-právne zaradenie pod novú farnosť. 
Obyvatelia s týmto riešením nesúhlasili a ochranu pred takýmto rieše-
ním hľadali u župana Zvolenskej stolice.33 Následne im Vígľašské pan-
stvo zakázalo siať a pokračovať v hospodárení a hrozilo im zabratím ich 
drevených chalúp. Obyvatelia prízvukovali, že na Bielych Vodách už 

bol vysvätený o dva mesiace neskôr. DA BB, SBÚ, Soliensis Inferior F, G 1787-1804. List 
richtára Detvianskej Huty Jozefa Oslagha kancelárii Eszterházyovcov z 1. septembra 1790. 
29 DA BB, SBÚ, Districtus Vetero Soliensis A, B 1776-1819. Visitatio Localis Capelaniae Mik-
losfalviensis, 28. október 1802. 
30 DA BB, SBÚ, Soliensis Inferior F, G 1787-1804. Visitatio Vice Archi Diaconalis Parochia & 
Eclesia Dettvensis peracta 1802. 
31 Vizitácia uvádzala lokalitu s názvom Hongársfalva, pravdepodobne nesprávne zapísaná 
Forgácsfalva. 
32 DA BB, Fond Kanonické vizitácie (ďalej KV), Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae 
Detvensis A. 1805, nepag. 
33 ŠA BB, Fond Panstvo Vígľaš, kart. 113, 43 (C.IV.2). Sťažnosť obyvateľov Bielych Vôd na 
panstvo Vígľaš z 20. mája 1806. 
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žijú vyše 20 rokov a vysťahovali sa tam preto, lebo v Detve už nebolo pre 
nich miesta. V liste, v ktorom popisovali svoju situáciu, pripomínali sto-
ličnej vrchnosti, že vždy načas odovzdávali všetky povinné dávky do 
farského humna na Detvianskej Hute.34 Problém „Bielovoďanov“ a oby-
vateľov aj iných odľahlých detvianskych lazov sa pričlenením k mladšej 
podpolianskej farnosti definitívne vyriešil až v druhom decéniu 
19. storočia. Následne sa dozvedáme, že detvianskym farníkom aj z tých 
najvzdialenejších lazov trvala cesta do Matky Cirkvi (iba) 4 hodiny pe-
šo.35 

Rozľahlosť a veľkosť regiónu tvorili pre detviansku farnosť aj 
ďalšie špecifikum. Vďaka veľkému počtu veriacich, ktorým bolo vyslu-
hované značné množstvo sviatostí, príjem farnosti stojaci na desiatkoch a 
štólnych poplatkoch bol bohato fundovaný. Štát prostredníctvom jozef-
ských reforiem a revitalizáciou financovania cirkví garantoval minimál-
ny ročný plat farára 300 zlatých. 36 V detvianskej farnosti činil ročný prí-
jem fary 8 659 zlatých a 56 grajciarov, z čoho renta pre farára predstavo-
vala 856 zlatých a 50 grajciarov (!).37  

Veľký majetok farnosti však mal aj svoju odvrátenú tvár. Podľa 
sťažností z roku 1794 veriaci zo strany farára „bídy a utisky težce znašame“. 
Farár Dlholúcky údajne začal požadovať nové poplatky na podporu far-
ského majetku a zvyšoval aj štólne poplatky za sobáše a výročné zvone-
nia. Farské majetky pritom presahovali kvóty platného urbára, podľa 
ktorého mal farár užívať 4/8 grunt a na hospodárstve chovať spolu 30 
kusov rožného dobytku a oviec. Farár však vyžadoval od svojich veria-
cich obhospodarovať celé 4 usadlosti a jeho majetok presahoval až de-
saťnásobok povoleného počtu dobytka. Veriaci sa pritom mali starať o 
všetky potrebné veci pre chod hospodárstva, čo spôsobovalo ťažkosti pri 
ich vlastnom živobytí. Veriaci Dlholúckeho verbálne požiadavky „i doma 

34 ŠA BB, Fond Panstvo Vígľaš, kart. 113, 26 (C.IV.2). Sťažnosť obyvateľov Bielych Vôd na 
panstvo Vígľaš z 27. apríla 1807. 
35 Počet všetkých extirpatúr vzrástol na úroveň 367. DA BB, KV, Visitatio Canonica Eccle-
siae et Parochiae Detvensis A. 1829, s. 36. 
36 ŠOLTÉS, Peter. Tri jazyky, štyri konfesie. Bratislava : Historický ústava SAV, 2009, s. 81. 
37 MOL, Helytartótanácsi levéltár. Számvevöség. Pfarr-Regulierung 1786-1789 Besztercebá-
nyai egyházmegye - Neusoler Dioeces Allerhöst resolvierter Pfarr-Regulierung. Sign. C 
104, A 33. 

289 

                                                         



Ján Golian 

u neho i v kostole slyšeti museli“.38 Dlholúcky si nárokoval na domkárov z 
Detvy aj z lazov, aby každoročne pre potreby farnosti dávali po dve me-
rice obilia, jedno kura a drevo na kúrenie. Farníci prízvukovali, že do 
príchodu Dlholúckeho do farnosti odovzdávali len jednu mericu obilia: 
„Welkomožnimu Panu Fararu Okolicsanimu jsme dawali kdiž dwoch kaplanow 
držal, jakowich budeme držati i Duchowna i Oczowszka Wrchonost kdiž uviditi 
račila a predce nekedi len jedneho, nekdi pak žadniho nema“.39 Farárove prak-
tiky sa nemenili ani v ďalšom období, keď sa jeho veriaci sťažovali na 
ďalšie ignorovanie schváleného urbára a nezákonné využívanie obec-
ných pastvín pre svoje ošípané.40 Okrem toho sa detvianski katolíci ne-
prestávali sťažovať aj na stále vyššie poplatky, ktoré farár od nich nepre-
stajne vyžadoval: „pri každe prihode, tojest pri wádzkach, sobassoch, 
ohlásskach, a pohreboch kelko platit máme, zwlast wipisano stoji, krem i za wse-
obecne služby tojest spowedani, winaučowani we den nedelni msi Swatej služe-
ni a kázani.“ Okrem konkrétnych prípadov Dlholúckeho prešľapov voči 
stanovenému urbáru a povinostiam uvádzaným v kanonickej vizitácii sa 
detvianski veriaci odvolávali na zvyklosti, ktoré si nedovolil porušiť 
žiadny z jeho predchodcov už dlhé desaťročia.41 

Druhá dekáda 19. storočia priniesla viacero celouhorských ekono-
mických otrasov, po ktorých nastáva isté upokojenie situácie. Prirodze-
ným prírastkom veriacich rastú aj nároky na prácu detvianskych fará-
rov. Už na konci 30. rokoch 19. storočia žilo vo farnosti takmer 7 000 du-
ší, ku ktorým pribudlo do roku 1844 ďalších 1 500. V polovici 40. rokov 
sa z Detvy vysťahovalo vyše 1 000 obyvateľov a následne populácia vo 
farnosti prirodzene rástla stálou vzrastajúcou tendenciou. 42 V polovici 
60. rokov sa detvianska farnosť starala už o 9 000 duší a podľa sčítania 
obyvateľstva z roku 1869 bola Detva dokonca siedmou najväčšou obcou 

38 ŠA BB, Fond Panstvo Vígľaš, kart. 113, 46 (C.IV.2). Sťažnosť obyvateľov Detvy na farára 
Jána Dlholúckeho z 22. mája 1794.  
39 DA BB, SBÚ, Soliensis Inferior T, U, Q 1777-1819. Sťažnosť obyvateľov Detvy na farára 
Jána Dlholúckeho zo 10. júna 1798. 
40 DA BB, SBÚ, Soliensis Inferior T, U, Q 1777-1819. Sťažnosť obyvateľov Detvy na farára 
Jána Dlholúckeho zo 6. júna 1805. 
41 DA BB, SBÚ, Soliensis Inferior T, U, Q 1777-1819. Sťažnosť obyvateľov Detvy na farára 
Jána Dlholúckeho zo 19. júna 1805. 
42 DA BB, CS, Schematismus Almae Dioecesis Neosoliensis pro Anno MDCCCXLIV, s. 55; 
Schematismus Almae Dioecesis Neosoliensis pro Anno MDCCCXLIV, s. 55. 
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na území Slovenska.43 Najväčší nárast veriacich sa v detvianskej farnosti 
objavil práve v 70. a 80. rokoch 19. storočia, kedy sa pod jej správou na-
chádzalo už 14 000 veriacich.44  

 
Na konci „dlhého“ storočia  

Správa detvianskej farnosti nebola pre samotných duchovných pô-
sobiacich na Podpoľaní ničím jednoduchým. Okrem veľkého počtu far-
níkov bola výrazným komplikujúcim faktorom spomínaná rozloha a 
vzdialenosť lazov, kam duchovní museli pri plnení pastoračných povin-
ností dochádzať. Na ďalekých lazoch síce stále chýbali kaplnky, kde by 
veriacim mohli byť vysluhované sviatosti, ale aspoň čiastočne tieto mies-
ta a ich úlohu nahrádzali zvonice. Tie boli systematicky budované už v 
kontexte tereziánskych reforiem, kedy mali plniť informačnú úlohu v 
protipožiarnej ochrane. Na roztratených lazoch Podpoľania (Mangútovo, 
Piešť, Sliacka Poľana) sa stávali miestami stretnutí veriacich a spoločnej 
modlitby pri slávení rôznych pobožností. Detviansky farár Štefan Pitrof 
v januári 1892 posvätil tri zvony adresované do zvoníc na lazoch.45 Av-
šak ani tie výraznejšie neriešili náročnú situáciu veriacich a ich duchov-
ných sídliacich v Detve. 

 Pre skrátenie trvania cesty kňazov ku svojim veriacim sa rozho-
dol farár Pitrof kúpiť na jarmoku v Lučenci nového koňa. Takto sa 
miestni kapláni mohli ľahšie a rýchlejšie dostať ku svojim dušiam.46 Ná-
ročnosť tejto pastoračnej služby spomínal aj K. A. Medvecký, ktorý ako 
novokňaz prišiel na Podpoľanie v roku 1899: „Detvanská farnosť so svojimi 
nespočetnými lazami je tak rozsiahla, že kapláni aby vo dne v noci boli na koni, 
aby značným nárokom nábožných Detvanov vyhoveli. Museli chodiť na lazy 
nielen ku nemocným, ale aj do lazníckych, zväčša pokutných a sedliackymi uči-
teľmi vedených škôl, ale aj na pohreby do lazníckych cintorínov.47 Denne letel 

43 Dejiny Slovenska III. (od roku 1848 do konca 19. storočia). Podrimavský, M. a kol. Bratislava : 
Veda. 1992, s. 181. 
44 DA BB, CS, Schematismus Dioecesis Neosoliensis pro Anno 1889, s. 36-37; Schematismus 
Dioecesis Neosoliensis pro Anno 1891, s. 36. 
45 DA BB, SBÚ, Protocollum Officii Dioecesiani Neosoliensis 1892, 548/1892. 
46 A FÚD, Historia Domus, s. 2. 
47  Vieme len o jednom takom cintoríne, ktorý sa nachádzal pod jedľovým lesom 
“Nemcovka” v Hriňovej. Tam sa údajne nechávali pochovávať len majetnejší Hriňovčania, 
ostatní lazníci boli pochovávaní v Detve. MEDVECKÝ, Detva, s. 18.  
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som s najväčšou rýchlosťou na krásnom, bujnom koni aj 5 – 7 hodín.”48 Puto-
vanie duchovných na koni ukončil farár Kúdelka, ktorý nariadil svojim 
kaplánom, aby pri ceste na lazy nepoužívali koňa, ale aby chodili pešo.49  

O živote vo farnosti mnoho napovedá list detvianskeho kostolníka 
Jozefa Szlávika adresovaný biskupskému generálnemu vikárovi bansko-
bystrickej diecézy Jánovi Havránovi. Kostolník priblížil svoje povinnosti 
na každodenných raných spievaných svätých omšiach. Okrem toho mu-
sel všetkým štyrom duchovným pôsobiacim vo farnosti pripravovať 
všetko potrebné pre chod farnosti. Dopoludnia bývali v kostole vádzky, 
prípadne sobáše, ale takmer každý deň bývali v detvianskom kostole 
pohreby. Tieto udalosti sa častokrát konali až do popoludňajších hodín. 
J. Szlávik ako kostolník mal vo farnosti na starosti aj povinnosti zvonára. 
Uvádzal, že na túto činnosť nestačil sám a museli mu s ňou pomáhať 
ďalší piati muži. Okrem zvonení pri úmrtí, bolo potrebné zvoniť každý 
deň trikrát na modlitby „Anjel Pána“, v nedele a sviatky pred bohosluž-
bami, v mesiaci máj každý večer pred májovými pobožnosťami. V júni sa 
cez svätojánske pobožnosti zvonievalo všetkými štyrmi zvonmi počas 
procesie ku soche sv. Jána. Zvonením detviansky kostol vítal 
a vyprevádzal procesie aj z iných farností. V mesiaci október bolo zvo-
nené na modlitbu svätého ruženca a nakoniec sa častejšie zvonievalo aj 
počas adventu. 50 Toto svedectvo nám dokladuje, že veľkosť farnosti, roz-
ľahlosť jej lazov a veľký počet veriacich kládli zvýšené nároky dokonca 
aj na detvianskeho kostolníka. Po administratívnom rozdelení obcí Det-
va a Hriňová sa objavovala čoraz reálnejšia predstava o podobnom roz-
delení detvianskej farnosti, čím by sa sčasti vyriešila vzdialenosť lazov 
od farského kostola. V Hriňovej bola síce postavená kaplnka Narodenia 
Panny Márie, avšak až v roku 1909 bola vytvorená kaplánska stanica 
s jedným z detvianskych kooperátorov. Samotná farnosť Hriňová bola 
vytvorená až takmer o dve desaťročia neskôr, na začiatku roka 1928.51 

Život detvianskym farníkom nepriniesol vytúžený pokoj ani ofi-
ciálny vznik nového štátu, Československej republiky. V roku 1919 vtrhli 

48 MEDVECKÝ, Karol Anton. Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám, 1935, s. 33. 
49 Osobná komunikácia s Natáliou Krnáčovou, rod. Lassovszkou, 3. 11. 2013. 
50 DA BB, Fond Spisy farských úradov 1895-1920 (ďalej SFÚ), kart. 17. List Jozefa Szlávika 
banskobystrickému generálnemu vikárovi Jánovi Havránovi z 5. mája 1900. 
51 A FÚD, Historia Domus, s. 21. 
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do mestečka vojská Slovenskej republiky Rád. Po tom, ako sa vojenskej 
jednotke nepodarilo dostať do budovy fary, obsadili dom Márie Kalamá-
rovej, kde si zriadili poľnú kuchyňu. Vojaci v Detve kradli hydinu, púš-
ťali sa do hádok a urážok kresťanského vierovyznania, ktorým sa snažili 
potupiť a vyprovokovať miestnych obyvateľov.52 Vojenská okupácia sa 
v Detve zakončila tragicky, keď vojenská posádka miestneho mladíka, 
Antona Prokopa, pre jeho protiboľševické názory odsúdila a popravila 
obesením na lipu pred kostolom.53 Iná vyhrotená situácia sa v centre far-
nosti odohrala na Nový rok 1920. Pri rannej svätej omši obkľúčila det-
viansky chrám jednotka četníkov a vojakov. S puškami a nasadenými 
bodákmi bránili vyjsť ľuďom z kostola, medzi ktorými hľadali niekoľko 
osôb. Podľa popisu farára Kúdelku sa situácia vyhrotila natoľko, že tak-
mer 7 000 veriacich v kostole podliehalo panike, pričom mladí muži so 
skúsenosťami z vojny chceli svoju obranu vziať do vlastných rúk. Situá-
ciu upokojila uznávaná autorita prítomného farára, ktorý sa dohodol 
s veliacim dôstojníkom a ten akciu zrušil.54  

 
Vplyv farára na život svojich veriacich 

Osoby detvianskych duchovných vo veľkej miere determinovali 
náboženský, ale i sociálny život vo farnosti. Tento ich vplyv záležal 
okrem charakteru ich pôsobiska, či išlo o mestskú, alebo o vidiecku far-
nosť, aj od spoločenských, cirkevných či politických premien krajiny. 
Detviansku katolícku farnosť a jej roztratené obyvateľstvo vo veľkej mie-
re spájala práve osoba farára, ktorá bola všeobecnou autoritou a udávala 
formu pastorácie a prejavov zbožnosti. Vzhľadom na množstvo duchov-
ných pôsobiacich v detvianskej farnosti a najmä na dominantné posta-
venie farára, prezentujeme duchovných, ktorí pôsobili v Detve v období 
„dlhého“ storočia. 

O pastoráciu rozľahlej farnosti sa na prelome 70. a 80. rokov 
18. storočia staral exjezuita Anton Okolicsányi (1774 – 1784).55 V čase ko-
nania kanonickej vizitácie v roku 1781 mal detviansky farár 45 rokov. 

52 DA BB, SFÚ, kart. 20. List detvianskych duchovných z 3. októbra 1919. 
53 Rukopis MO Matice slovenskej, vydaný k 80. výročiu smrti Antona Prokopa, s. 168; 193-
194. 
54 DA BB, SFÚ, kart. 20. List detvianskeho farára Antona Kúdelku z 3. januára 1920. 
55 DA BB, CS, Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis, s. 209. 
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Okrem bohoslužobného latinského jazyka duchovný dobre ovládal slo-
venčinu a nemčinu, podľa vlastného uváženia stredne hovoril po ma-
ďarsky.56 Po zrušení činnosti Spoločnosti Ježišovej v Uhorsku zostal pô-
sobiť v Banskobystrickej diecéze.57 Farárova pozícia bola v lokálnej spo-
ločnosti vysoko vážená a dostávalo sa mu nielen vysoké spoločenské po-
stavenie, ale i istý vplyv. Podľa detvianskeho dávneho zvyku skladal no-
vozvolený richtár prísahu v kostole do rúk miestneho farára. Okolicsányi 
pri týchto udalostiach slávnostným príhovorom vyzýval nového richtára, 
aby sa vo svojom úrade zachovával čestne a spravodlivo.58  

Po Okolicsányim viedol detviansku farnosť ďalší bývalý jezuita 
František Xaver Demeter (1784 – 1789). Duchovný pochádzajúci zo 
šľachtickej rodiny pôsobil ako biskupský sekretár a v pozícii kráľovské-
ho školského inšpektora v banskobystrickom dištrikte. Detvianskemu 
farárovi, ktorý sa musel zaobísť bez kaplánov pomáhal s pastoráciou v 
rozsiahlej farnosti pridelený kapucín Cyprian Petrik z kláštora v Krem-
nici.59 Rehoľníci pomáhali miestnym diecéznym kňazom ešte aj v obdo-
bí, keď do farnosti boli priradení kapláni. Od roku 1784 sa vo farnosti 
začali objavovať mená dvoch stálych kaplánov, ktorí aktívne pomáhali 
farárovi Demeterovi.60 Obdobie 80. rokov 18. storočia bolo teda pozna-
čené nedostatkom duchovných, čo sa odzrkadľovalo aj v nedostatočnej 
matričnej evidencii farnosti. Niekoľko prípadov takejto podregistrácie 
vysluhovaných sviatostí potvrdzuje, že s potrebami veriacich v populač-
ne rýchlo rastúcej farnosti sa kompetentní zriaďovatelia museli vyrov-
návať priraďovaním nových duchovných. 

Po smrti Františka Demetera pôsobil v miestnej farnosti od začiat-
ku roku 1790 na poste farára Juraj Spaczinsky (1790 – 1793).61 O tri roky 
neskôr bol po jeho smrti post detvianskeho farára opäť prázdny. Na toto 
miesto si veriaci žiadali farského administrátora z roku 1790 Andreja 

56 A FÚD, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis. 1781. s. 6. 
57 ZAREVÚCKY, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Banská Bystrica : Bis-
kupský úrad,  1969, nepag. 
58 BARTKOVÁ, Anna. Dejiny farnosti Detva, [diplomová práca], Banská Bystrica : UMB, 
2008, s. 18-19. 
59 DA BB, KV, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1829, s. 69; 72. 
60 ŠA BB, Fond Zbierka cirkevných matrík (ďalej ZCM), Matricula Baptisatorum 1718-1792, 
s. 580-581. 
61 DA BB, CS, Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis, s. 209. 
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Peťka, pretože „pekny a prikladni život wedel ajak nas w člankach wiry, tak 
dietky nasse i w libeznem umeni ze wssim swim usilowanim wiučowal“.62 Ban-
skobystrická kapitula však na hlas veriacich nedala a po dohode medzi 
biskupom Františkom Berchtoldtom a miestnym zemepánom Antonom 
Eszterházym obsadil miesto detvianskeho farára od marca 1793 Ján Dl-
holúcky (1793 – 1810).63 Od tohto obdobia vo farnosti pôsobili aj pridele-
ní kapláni, ktorých mená v zozname detvianskych duchovných postup-
ne nahradili príslušníkov františkánskej rehole.64 Vo farnosti vypomáhal 
aj lokálny kaplán z Detvianskej Huty, ktorý podľa situácie vysluhoval v 
prípade akútnej potreby sviatosti (napr. rýchly krst) aj „detvianskym“ 
farníkom, pokiaľ sa nachádzali bližšie jeho sídla ako matky farnosti. 
Detviansky farár bol v roku 1801 menovaný za dekana, o dva roky ne-
skôr sa stal čestným kanonikom a v roku 1804 aj opátom sv. Gabriela de 
Gáborjan.65 Dlholúcky zrušil v Detve dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej sa 
o kostol starali dvaja kostolníci. Za jedného z nich bol vždy menovaný 
bývalý richtár. Detviansky farár zrušil úrad druhého kostolníka a jeho 
príjmy pridelil farskému kantorovi.66 Z farnosti odišiel vo veku 63 rokov, 
krátko pred svojím úmrtím v októbri 1810.67  

Detviansky farár ovládajúci okrem latinčiny slovenský a maďarský 
jazyk viedol svoju farnosť v čase nepokojných rokov, z ktorých sa nám 
dochovalo aj viacero sťažností na jeho osobu a spôsob vedenia farnosti. 
Hoci nikdy nezastával vyššie cirkevné funkcie, jeho schopnosti boli po-
tvrdené tým, že takmer celú prvú dekádu 19. storočia zastával pozíciu 
Veľkoslatinského dekana. Za jeho pôsobenia bola definitívne zriadená 
farnosť Detvianska Huta, čím sa aspoň čiastočne skvalitnila dostupnosť 
vysluhovania sviatostí na podpolianskych lazoch. Veľkým otáznikom 
nad jeho pastoračnou činnosťou zostáva enormné zastúpenie sobášov 

62 DA BB, SBÚ, Soliensis Inferior H, J, K 1787-1804. List obce Detva Banskobystrickej kapitule z 
25. januára 1793. 
63 DA BB, KV, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1829, s. 69-70. 
64 Kompletný zoznam duchovných pôsobiacich vo farnosti od r. 1771 – 1829 uvádza Kano-
nická vizitácia z roku 1829. DA BB, KV, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis 
A. 1829, s. 69-70; 72-73. 
65 DA BB, KV, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1805, nepag. 
66 MEDVECKÝ, Detva, s. 88. 
67 ZAREVÚCKY, Anton. Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva 
od najstarších čias do roku 1945. Banská Bystrica : Biskupský úrad, 1987, s. 19. 
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vysluhovaných v mesiaci november. Od polovice 90. rokov 18. storočia 
boli v predposlednom mesiaci v roku sobášené až 3/4 všetkých snúbe-
neckých párov. November síce v kresťanskej spoločnosti býval najčastej-
ším dátumom pre vystrojenie svadby, ale taký výrazný podiel, ako sa 
objavoval v Detve, nemá obdobu. V novembri sa totiž nakumulovali 
takmer všetky sobáše veľkej farnosti a v štyroch možných novembro-
vých termínoch (spravidla pondelkov) bolo nutné zosobášiť aj vyše 200 
párov. Takto sa v jeden deň neraz sobášilo aj vyše 50 párov, čo bolo 
ďalším špecifikom detvianskej farnosti.68 Tento stav pretrvával až tak-
mer do konca 19. storočia a stále zostáva nevysvetlené, z akých dôvodov 
boli Detvania sobášení v takomto výraznom nepomere. 

Po Dlholúckého smrti bol nakrátko správcom farnosti František 
Lassovszký (1810 – 1811) a následne na miesto detvianskeho farára pri-
šiel 31-ročný Jozef Móczay (1811 – 1823). Rodák z Banskej Bystrice po 
seminárnych štúdiách pôsobil na biskupskom úrade vo svojom rodisku. 
Podľa vizitácie ovládal slovenčinu a nemčinu, svoje poznatky z maďar-
činy hodnotil vyššou strednou úrovňou.69 Hoci sa o jeho osobe nezacho-
vali podrobnejšie informácie, vieme, že počas jeho pôsobenia vo farnosti 
sa detvianska populácia musela vyrovnávať s ekonomickou krízou. Po 
jeho pôsobení viedli farnosť ustanovení administrátori, najskôr Jozef 
Dvorský (1823 – 1826) a následne Štefan Tholt (1826 – 1829). Pri farárovi 
Móczayovi pôsobil v Detve ako kaplán Ján Štrba, ktorý sa v roku 1829 
vrátil do podpolianskej farnosti v pozícii farára. Štrba (1829 – 1862)  pri-
šiel na Podpoľanie z pozície cirkevného sudcu a v Detve pôsobil vyše 30 
rokov.70 Počas svojho pôsobenia vo farnosti sa pričinil o rekonštrukciu 
viacerých farských budov a kostola. V roku 1833 bol menovaný za pre-
pošta, čím zastával významnú úlohu a pravidelne býval v dekanáte sláv-
nostným kazateľom na výročných slávnostiach či na birmovkách.71 Viac-
krát sa zastával postavenia slovenského obyvateľstva na celouhorských 

68  Napríklad 26. novembra 1821 a 21. novembra 1842 bolo zosobášených 51 párov, 
21. novembra 1825 a v rovnaký deň o šesť rokov neskôr bolo v detvianskom kostole uza-
tvorených 56 manželstiev, 22. novembra 1819 sa zosobášilo 57 párov, 21. novembra 1803 a 
16. novembra 1818 bolo uzatvorených 58 zväzkov, 25. novembra 1805, 9. novembra 1812 a 
24. novembra 1823 si v jeden deň vyslúžilo sviatosť manželstva dokonca 63 párov.  
69 DA BB, KV, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1829, s. 63. 
70 DA BB, CS, Schematismus Dioecesis Neosoliensis pro Anno MDCCCLXII, s. 36. 
71 Vestník Cirkevný. In Cyrill a Method, 25. Jún 1859, roč. 10, č. 26, s. 206. 
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fórach.72 Tým, že v revolučnom období nesúhlasil s pobytom košútov-
ských vojsk vo farnosti, musel pred represiami z Detvy utiecť. Po odchode 
z farnosti v roku 1862 pôsobil ešte ďalších 14 rokov v neďalekej Zvolen-
skej Slatine.73 Duchovný previedol svojich veriacich cez dlhú a spletitú 
etapu dejín 19. storočia. Ako farár sa musel vyrovnávať s prvými chole-
rovými epidémiami, ale aj s masovou migráciou podpolianskeho obyva-
teľstva v polovici 40. rokov, či s krízovým obdobím v nasledujúcej deká-
de 19. storočia. Po Štrbovi bol do úradu administrátora detvianskej far-
nosti uvedený Ján Čapek (1862 – 1863).74 Ten však v októbri nasledujú-
ceho roka umrel vo veku 45 rokov.75 V tomto období opäť častejšie po-
máhali vo farnosti bratia kapucíni. Evidentne traja duchovní pre potreby 
takého množstva duší nestačili. Od roku 1864 mala Detva opäť svojho 
farára. Stal sa ním rodák z Pešti Jozef Troszt (1864 – 1888) vo veku 51 
rokov, zatiaľ čo predchádzajúci administrátor bol z farnosti preložený.76 
Novému farárovi stále pomáhali iba dvaja kapláni. V nasledujúcom ob-
dobí bolo vysluhovanie krstov plne delegované na miestnych kaplánov a 
farár sa staral o ďalší chod farnosti.77  

Práve z obdobia jeho pôsobenia vo farnosti sa nezachovali presné 
informácie o počte miestnych veriacich. Hoci evidencia cirkevných úko-
nov v matrikách vykazovala narastajúci počet veriacich, jej hodnotenie 
v cirkevných schematizmoch diecézy o tom nič nehovorili. Troszt pôso-
bil v Detve v období veľkých spoločenských premien, ktoré do veľkej mie-
ry ovplyvňovali život miestneho obyvateľstva. Povinná vojenská služba či 
vykupovanie sa roľníkov spod poddanských povinností nám z dôvodov 
slabej evidencie veriacich nehovoria o premenách spoločnosti toľko, koľko 
by sa dalo očakávať. Nejasné zostávajú rozsiahle konkubinátne zväzky, 
ktoré sa za Trosztovho pôsobenia vo farnosti rozmohli a súviseli s nadprie-
merne vysokou, miestami až vyše 13 % mierou nemanželských narodení. 
Pritom sa sa zdá, že ich detviansky farár len ticho toleroval. Na sklonku 

72 Ungarn. In Wiener Zeitung, 6. júl 1843, č. 184, s. 1423; Angekommen. In Wiener Zeitung, 28. 
september 1858, č. 222, s. 3650; 
73 ZAREVÚCKY, Katalóg zomrelých kňazov bansko-bystrického biskupstva, s. 104. 
74 DA BB, CS, Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis, s. 210. 
75 ZAREVÚCKY, Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva, s. 31. 
76 ZAREVÚCKY, Anton: Katalóg zosnulých kňazov banskobystrického biskupstva od jej založenia 
r. 1776 do r. 1986. Banská Bystrica : Biskupský úrad, 1987, s. 113. 
77 ŠA BB, ZCM, Matricula Baptisatorum 1853-1866, s. 338. 
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80. rokov detviansky farár, krátko pred svojou smrťou po vyše 20 ročnej 
službe, svoje pôsobisko opustil a do farnosti v roku 1888 prišiel 38-ročný 
Štefan Pitrof (1888 – 1907). J. Troszt sa do Detvy vrátil ešte raz, po svojej 
smrti. Nechal sa totiž pochovať vo svojom dlhoročnom pôsobisku. 

Nový detviansky farár prišiel na Podpoľanie po skúsenostiach v 
pozíciách prefekta a špirituála kňazského seminára v Banskej Bystrici, 
kde pôsobil aj ako pedagóg morálnej a pastorálne teológie.78 V diecéze 
pôsobil aj ako cirkevný sudca, čím priniesol do Detvy nové trendy a 
zmeny v riadení farnosti. Podľa spomienok jedného z jeho kaplánov K. 
A. Medveckého, prišiel do Detvy za trest pre finančné nejasnosti v kňaz-
skom seminári. Aj napriek zbaveniu suspendácie bral svoje pôsobisko 
ako osobnú potupu, keďže mnohí jeho bývalí spolužiaci pôsobili vo vý-
znamnejších funkciách.79 V Detve revidoval údaje v diecéznych schema-
tizmoch a publikoval v nich presné údaje o veľkosti farnosti. Snažil sa 
vysporiadať s fenoménom nemanželského spolužitia prostredníctvom 
uzatvárania cirkevných sobášov, a tak legitimovať aj ich nemanželské 
deti. Pitrofove zmeny zasiahli aj takmer 100-ročnú prax výrazne domi-
nujúcich novembrových sobášov vo farnosti. Tiež sa musel vysporiadať 
so zavádzaním tzv. „liberalizačných“ zákonov, ktoré nariadili povinný 
civilný sobáš. Žiadne protesty sa od detvianskeho farára nedochovali, 
ale iste jeho „podpis“ môžeme nájsť pod enormným nárastom sobášov 
tesne pred vstupom spomínaných zákonov do platnosti.  

Svoj negatívny postoj voči biskupovi Rimelyimu verejne prejavoval 
a charakterizoval ho ako neschopného viesť zodpovedný úrad z dôvodu 
vysokého veku a svojou prchkou povahou sa dostával aj do konfliktov 
so svojimi kaplánmi.80 V korešpondencii detvianskeho kostolníka Jozefa 
Szlávika sa uvádza, že podobne konfliktne sa farár Pitrof správal aj voči 
jeho osobe. Kostolník v liste banskobystrickému generálnemu vikárovi 
Jánovi Havránovi napísal, že sa detviansky farár sám vyjadril, že ho: 
„budě hladom moriť.”81 Otázny bol aj vzťah Medveckého a Pitrofa počas 

78 A FÚD, Historia Domus, s. 1. 
79 MEDVECKÝ, Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám, s. 31-32. 
80 ZAREVÚCKY, Katalóg zosnulých kňazov banskobystrického biskupstva od jej založenia 
r. 1776 do r. 1986, s. 90. 
81 Szlávik uvádzal, že Pitrof „hrozne hladom katuje a kántri a … zaslúženú mzdu uťahuje” celej 
jeho rodine. Údajne farár svojim farníkom tvrdil, že príjem kostolníka je dostatočne vyso-
ký, pri čom sa sám vysmieval z toho, ako ho „očiernil”. DA BB, SFÚ, kart. 17. List Jozefa 
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ich spoločného pôsobenia vo farnosti. 82 Pitrof pôsobil na detvianskej fare 
do februára 1907, kedy umrel na zápal pľúc vo veku 57 rokov a pocho-
vaný bol v Detve.83 

Po Pitrofovej smrti nebol do Detvy menovaný farár, ale dočasne 
farnosť viedol administrátor Ján Brezina (1907 – 1909). V tomto období 
bolo ochromené vedenie farského hospodárstva, budovy boli v zlom 
technickom stave. Nevyhnutná bola prestavba kuchyne na fare a ochota 
finančnej spoluúčasti farníkov a patrónov farnosti absolútne ochladla.84 
Detvania dostali nového farára až o dva roky neskôr, v osobe Antona 
Kúdelku (1909 – 1921). Bývalý detviansky kaplán, prichádzajúci z postu 
farára susednej Detvianskej Huty a aktuálny dekan Veľkoslatinského 
dekanátu, sa snažil vybudovať vo svojich veriacich živú vieru, ktorá bu-
de vstupovať do ich bežného života. Vychádzal medzi svojich veriacich, 
ktorým začal posväcovať príbytky, no z dôvodu rozľahlosti sa musel 
obmedziť len na Detvu. Keby chcel navštíviť všetky domácnosti aj na 
lazoch, tak by to podľa vlastnej interpretácie trvalo aj pol roka. Presadil 
zákaz nedeľných poľovačiek na Vígľašskom panstve a počas vojny zalo-
žil sirotinec pre siroty obetí vojny. V chráme začal s katechézami pre 
staršiu mládež, počas pôstu a adventu kázal o nebezpečenstve hriechu a 
podľa vlastných slov musel svojich veriacich naučiť sa poriadne spove-
dať. Na prvopiatkové spovede začalo prichádzať okolo 500 veriacich a v 
máji 1914 bola vyslúžená sviatosť birmovania až 2 200 dušiam.85 A. Kú-
delka netoleroval nemorálne spolužitie mladých ľudí, ktoré bolo v jeho 
farnosti rozšírené aj z dôvodov zvyšovania veku snúbencov pri vstupe 
do manželstva. Na jeho expresívne kázanie na túto tému a označovanie 
vinníkov proti šiestemu Božiemu prikázaniu označoval ako „junčovina” 
sa v kolektívnej pamäti farnosti udržalo ešte niekoľko desaťročí po jeho 

Szlávika banskobystrickému generálnemu vikárovi Jánovi Havránovi z 10. júla 1900. 
82 Hoci bol Medvecký novokňazom s malými skúsenosťami a s nie najlepšou povesťou 
pansláva, dovolil si podporiť v sťažnosti detvianskeho kostolníka Jozefa Szlávika na farára 
Štefana Pitrofa. Kostolníkov list o nedodržiavaní povinností a prísľubov farára voči svojej 
osobe adresovaný banskobystrickému vikárovi Medvecký podpísal a zaručil sa za jeho 
autenticitu. DA BB, SFÚ, kart. 17. List Jozefa Szlávika banskobystrickému generálnemu 
vikárovi Jánovi Havránovi z 5. mája 1900. 
83 A FÚD, Historia Domus, s. 1; 6. 
84 A FÚD, Historia Domus, s. 1. 
85 A FÚD, Historia Domus, s. 1; 6; 9.  
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smrti.86  
Energicky a horlivo pokračoval vo svojej pastoračnej činnosti aj vo 

svojom ďalšom pôsobisku, v Turčianskom Ďure. Aj tam tematizoval a 
karhal podobnú problematiku, avšak spomienky veriacich zostali pozi-
tívne: „Bol človek nevšedných vlastností, dobrý kňaz, horlivého účinkovania. 
Prísny karhateľ všetkých neporiadkov. Výborný kazateľ, ktorého reči boli plné 
humoru, ale mnoho razy i drsného sarkazmu.”87 Detviansky farár údajne ne-
vedel žiť bez sporov, dokonca viedol toľko súdnych sporov, že ani sám 
nevedel, koľko ich vlastne je.88 Jeho impulzívnosť sa prejavila aj pri ob-
sadení Detvy maďarským boľševickým vojskom Slovenskej republiky 
Rád v roku 1919. Pri vyhrotenej situácii na fare dokonca detviansky farár 
bez strachu vyjadril svoj ostrý nesúhlas fackou jednému príslušníkovi 
armády a vyhodil ho z budovy. Kúdelka zostal farárom až do prvých 
rokov Československej republiky a v jeho službe mu stále zostávali na 
výpomoc len dvaja kapláni. V roku 1921 sa zriekol pôsobenia v Detve a 
odišiel viesť svoje hospodárstvo, ktoré si zakúpil. Po roku sa vrátil ku 
kňazskej činnosti a o ďalších päť rokov umrel.89 

 
Cirkevné školy v Detve a na lazoch 

Povinnosť školskej dochádzky a vyučovanie detí do 12 rokov 
predpisovala až  tereziánska reforma Ratio educationis.90 Od zavádzania 
jej záverov do praxe sa začala budovať školská sieť a systém povinného 
vzdelávania. K vytvoreniu podmienok pre dostupné vzdelávanie pomá-
hali cirkevné školy, ktorých zakladateľmi a fundátormi boli miestne far-
nosti. Rast nielen týchto škôl teda priamo závisel najmä od rastúceho poč-
tu školopovinných detí, a teda celej populácie. Základným problémom 
školského vzdelávania na Podpoľaní bol špecifický spôsob osídlenia, teda 

86 Osobná komunikácia s Jozefom Golianom, 3. 11. 2013. 
87 ZAREVÚCKY, Katalóg zosnulých kňazov banskobystrického biskupstva od jej založenia r. 
1776 do r. 1986, s. 64. 
88 Spory viedol aj po svojom odchode z Detvy so svojím nástupcom Jánom Štrbáňom. Kú-
delka si pri svojom odchode z farnosti zobral okrem iného majetku fary aj Historiu Domus, 
ktorú po zásahu biskupstva musel novému detvianskemu farárovi vrátiť. DA BB, SFÚ, 
kart. 20. 
89 ZAREVÚCKY, Katalóg zosnulých kňazov banskobystrického biskupstva od jej založenia r. 
1776 do r. 1986, s. 64. 
90 MÁTEJ, Jozef a kol. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky, Bratislava : SPN, 1976, s. 166-170. 
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roztratenosť lazov a vzdialenosť od centra, dediny Detva. Prvá cirkevná 
škola na Podpoľaní sa objavuje už v polovici 17. storočia a bola pravde-
podobne ovocím činnosti jezuitskej misie v Detve. Najstaršie zmienky 
o učiteľovi sa dochovali z roku 1651, kedy ním bol istý Tadeáš (Tadej) 
Vodislavský, ktorý, podľa neskorších prameňov, bol svojho úradu po-
zbavený z dôvodov neschopnosti vyučovania miestnych detí.91  

Cirkevné školy viedli učitelia, ktorých povinnosti siahali ďalej, ako 
len k vyučovaniu miestnych žiakov. Najčastejšie sa v tomto povolaní 
zlučovali aj povinnosti organistu a vo vidieckom prostredí sa učitelia 
neraz museli starať o svoje živobytie aj roľníckymi prácami či ovládaním 
nejakého remesla.92 Počas zimných mesiacov títo predstavitelia dedin-
skej elity vyučovali miestne deti, avšak  leto neraz trávili, podobne ako 
ich žiaci a skoro všetci ostatní, na poliach a lúkach. Až do polovice 
19. storočia nebolo vo Zvolenskej stolici pedagogické vzdelanie učiteľov 
nijako organizované.93 Dovtedy boli budúci kantori a učitelia formovaní 
pre svoje budúce povolanie len štúdiom hudby. Na povolanie pedagó-
gov sa pripravovali len z vlastnej iniciatívy. V zakladaných školách 
a inštitúciách pre budúcich učiteľov bola jedným z povinných predme-
tov aj hra na organe, čo bola nevyhnutnosť ich úradu až takmer do polo-
vice minulého storočia. 94 Tu možno vidieť učiteľa nielen ako nositeľa 
vzdelania a pokroku, ale častokrát aj ako akéhosi „okna“ do sveta. Predsa 
len väčšina detvianskeho obyvateľstva nemala kontakt s prostredím mimo 
svojej farnosti po celý svoj život. Vzdelaný, moderne mysliaci človek 
pochádzajúci z cudzieho kraja, ktorý precestoval viaceré kúty krajiny 
prinášal do spoločnosti nový vietor a isté vytrhnutie z rutiny a všednosti, 
ktorá sa azda najviac prihovárala deťom. 

91 MEDVECKÝ, Detva, s. 90. 
92 GALVÁNKOVÁ, Andrea. Učiteľ v dedinskom prostredí. (Na príklade obce Muráň). In: 
Slovenský národopis, r. 45, č. 3, 1997, s. 327. 
93 Prvým učiteľským ústavom na území Slovenska bola inštitúcia založená na Spišskej 
Kapitule. V 60. rokoch 19. storočia vznikla podobná škola v Banskej Bystrici zo snahy 
biskupa Š. Moyzesa a Matice Slovenskej a rovnako aj učiteľský ústav (semenisko) v 
Revúcej. Až uplatňovaním školského zákona z roku 1868 začali vznikať štátne školy pre 
trojročnú prípravu učiteľov. Na konci prvej svetovej vojny pôsobilo týchto pracovísk na 
území Slovenka celkovo 15, z toho 7 štátnych a 8 cirkevných. Najbližšie Detvy bola štátny 
ústav v Lučenci. MÁTEJ, Dejiny českej a slovenskej pedagogiky, s. 290-291. 
94 ZAREVÚCKY, Anton Katalóg organov banskobystrického biskupstva. Banská Bystrica : Biskupský 
úrad. nepag. 

301 

                                                         



Ján Golian 

O existujúcich cirkevných školách v Detve sa viac dozvedáme 
v správach biskupského úradu novozaloženej Banskobystrickej diecézy. 
V roku 1776 poskytovala základné vzdelanie v Detve cirkevná škola, 
ktorú navštevovalo 29 žiakov, z ktorých všetci boli rímskokatolíckeho 
vierovyznania. Túto tretiu najväčšiu školu v Dolnom slúžnovskom okre-
se Zvolenskej stolice viedol učiteľ Jozef Donoval. Príjem učiteľa pochá-
dzal zo zbierok, štólnych poplatkov, milodarov, kantorovania, kolied 
a výnosov učiteľského hospodárskeho majetku. J. Donoval celkovo do-
stával 200 zlatých ročne, čo bol druhý najvyšší učiteľský príjem 
v okrese.95 

O škole sa viac dozvedáme z nasledujúceho súpisu škôl konaného 
o tri roky neskôr, kedy bolo v Detve vzdelávaných spolu 40 (rímskokato-
líckych) žiakov. Miestnym učiteľom bol istý Ján Belany. Škola a náklady 
na vydržiavanie učiteľa pochádzali z rovnakých zdrojov ako 
v predchádzajúcom období a nezmenenou zostala aj renta učiteľa. Tento 
príjem robil J. Belanyho spolu so zvolenským učiteľom Samuelom He-
inrichom najlepšie zarábajúcim učiteľom v Dolnom okrese stolice. 96  
O miestnom učiteľovi sa kompletnejšie zmieňovala kanonická vizitácia 
farnosti z roku 1781. V nej sa o vtedy 29-ročnom Jánovi Belanym dozve-
dáme, že na Podpoľanie prišiel zo Starých Hôr. Do farnosti ho pozval 
farár Anton Okolicsányi, ktorý mu zveril aj post kantora, pričom 
mu bolo zabezpečené miesto v učiteľskom byte. Podľa vizitácie školu 
v zimných mesiacoch navštevovalo už asi 50 žiakov, cez leto sa ich na 
vyučovanie schádzalo menej. Dokument uvádzal aj meno Belanyho po-
mocníka, ktorým bol Tomáš Bohal a podrobne sa zmieňuje o príjmoch 
učiteľa, ktoré v roku 1781 dosiahli 243 zl. a 25 gr.97 Ešte bližšie o finančnej 
situácii učiteľa informuje výpis príjmov z roku 1784. V tomto roku dosiahli 
príjmy učiteľa J. Belanyho až 335 zlatých.98 Za enormným rastom príjmov 

95 Najlepšie zarábajúcim učiteľom v Dolnom okrese Zvolenskej stolice bol Ján Fabri, pôso-
biaci v meste Krupina s príjmom 203 zlatých. DA BB, SBÚ, Districtus Vetero Soliensis A, B 
1776-1819. Informas de Ludirectoris districtus Inferioris Zoliensis 1776. 
96 Detvianska škola však patrila aj medzi tie najväčšie, chodilo do nej najviac žiakov kato-
líckeho vierovyznania v rámci celého okresu a celkovo bola treťou najväčšou školou v 
okrese. DA BB, SBÚ, Districtus Vetero Soliensis A, B 1776-1819. Ludirectorum Districtus 
Inferioris Zoliensis Connotatio Ai. 1779. 
97 A FÚD, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1781, s. 18-20.  
98 Najviac prostriedkov do tohto rozpočtu putovalo z výnosu majetku prislúchajúceho 
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detvianskeho učiteľa možno hľadať okrem dôsledkov inflácie aj nárast 
školopovinných detí, ktoré pod vplyvom tereziánskych reforiem a ich 
kvalitnejším zavádzaním do praxe plnili školy v celej monarchii. Rovna-
ko neustále zvyšujúci sa počet žiakov navštevujúcich detviansku školu 
naznačuje na konci 18. storočia výraznejší populačný nárast v miestnej 
farnosti, čo potvrdzujú aj dostupné pramene. Ešte vyšší príjem pre učite-
ľa v tomto období zabezpečil aj farár J. Dlholúcky spomínaným opatre-
ním, ktorým vzal plat druhému farskému kostolníkovi – bývalému rich-
tárovi a dal ho pre potreby kantora. 

V prvých rokoch 19. storočia, pôsobil vo farnosti učiteľ Jozef Za-
borsky a jeho spolupracovník Jozef Tomka. Detviansky učiteľ, 
J. Zaborsky, mal v roku 1805 podľa kanonickej vizitácie 26 rokov a jeho 
pomocník J. Tomka, pôsobiaci vo farnosti aj ako kantor, bol o osem ro-
kov starší. Školu tvorili dve triedy a v budove sa deti učili v dvoch ter-
mínoch, jedna skupina dopoludnia a druhá popoludní.99 Kanonická vizi-
tácia z roku 1829 kompletizuje informácie o prvej budove školy, ktorá 
bola postavená z kameňa v blízkosti farského kostola. Obec ju síce po-
stavila na svoje náklady, avšak zriaďovateľom zostala rímskokatolícka 
cirkev. V budove okrem bytov pre učiteľov a organistov boli dve triedy, 
pričom v jednej sa mohlo naraz učiť až 84 detí. Na konci 20. rokov 
19. storočia školu navštevovalo spolu 123 žiakov, z nich 93 bolo chlapcov 
a 30 dievčat. Detvianskych žiakov viedol 33-ročný učiteľ Anton Damay, 
ktorý tu pôsobil 12 rokov a bol zároveň i miestnym kantorom. Pri jeho 
profesii mu pomáhal ešte stále v Detve pôsobiaci Jozef Zaborsky, 
o ktorom sa dozvedáme, že pochádzal z Nemeckej (dnes Partizánskej) 
Ľupče. V čase vizitácie už mal 51 rokov a za sebou 27-ročnú prax. Hodi-
ny náboženstva boli pri sobotňajších katechézach vyučované domácim 
farárom alebo jeho kaplánmi.100  

Škola v polovici 19. storočia poskytovala základné vzdelanie okolo 

škole (viac ako 100 zl.), za zvonenie proti búrkam (30 zl.), časť štólnych poplatkov z pohre-
bov (100 zl.), na druhej strane, za koledu učiteľ dostával len 9 zl. DA BB, SBÚ, Districtus 
Vetero Soliensis A, B 1776-1819. Proventus L. magistri Detvensis in Anno 1784. 
99 DA BB, KV, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1805, nepag. 
100 Vizitácia retrospektívne uvádza mená niekoľkých detvianskych učiteľov pôsobiacich v 
miestnej škole. Okrem Belanyho a Tomku sú uvádzané aj mená bývalých detvianskych uči-
teľov: Ján Novacz, František Lendet a Ján Barayovszky. DA BB, KV, Visitatio Canonica 
Ecclesiae et Parochiae Detvensis A. 1829, s. 90-93. 
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stovke žiakov. Tempo nárastu žiakov sa spomalilo z dôvodov kapacity 
vybudovanej školy a zakladaním nových škôl mimo centra farnosti. Do 
detvianskej školy najviac žiakov (139) chodilo v roku 1841, vtedy sa o ich 
výchovu staral učiteľ Michal Zonnenbal, v Detve pôsobiaci do roku 1844. 
V tejto funkcii ho vystriedali Anton Szrnka a Štefan Laptuch. V polovici 
40. rokov počet žiakov klesol na 101, čo súviselo s masovým vysťahova-
lectvom z regiónu, ktoré sa dotýkalo najmä mestečka. Postupným popu-
lačným nárastom farnosti sa do roku 1856 zvýšil počet žiakov v Detve na 
131. V celej farnosti navštevovalo školy spolu 378 žiakov.101 Za hranicami 
mestečka poskytovali vzdelanie najmä gazdovské (laznícke) školy, ktoré 
navštevovali žiaci zo vzdialených lazov. Tieto zakladané školy vznikajú-
ce spontánne sa v detvianskej farnosti objavovali už od polovice 
19. storočia „In Extirpaturis sub diversis instabililibus Docentibus“102 a ich 
počet sa pohyboval okolo 12. Spravidla v domoch vzdelanejších gazdov 
alebo vyslúžilých vojakov bez akéhokoľvek pedagogického vzdelania sa 
deti učili čítať a písať, štyrom základným matematickým úkonom či ka-
techizmu. Mali charakter súkromných škôl, v ktorých rodičia platili uči-
teľom naturálnou výmenou a vzhľadom na to, že ako deti, tak aj ich uči-
telia sa živili najčastejšie poľnohospodárskou výrobou, vyučovanie pre-
biehalo len v zimných mesiacoch. I vďaka tomu bolo na začiatku 
20. storočia len 7 % obyvateľov z Detvy a jej okolia negramotných.103 
V roku 1911 bola činnosť lazníckych škôl zakázaná školským dozorcom 
Zoltánom Stančekom, keďže ich vyučovacím jazykom bola stále sloven-
čina, čo prekážalo napĺňaniu školskej reformy Apponyiho zákonov. 
Detviansky farár A. Kúdelka sa však na vlastnú zodpovednosť rozhodol, 
aby činnosť škôl pokračovala a laznícki učitelia vyučovali aj naďalej.104 

Detviansku cirkevnú školu čakali v nasledujúcom období zásadné 
zmeny pre jej existenciu a pôsobenie medzi miestnymi obyvateľmi. Jej 
nasledujúce pôsobenie sa menilo tým spôsobom, že na pozemku farnosti 
bola postavená z prostriedkov obce nová budova školy. Tá mala byť 

101 V mestečku Detva sa o žiakov starali učitelia František Sauer, Ignác Ivanics, Alojz Mol-
nár a spomínaný Anton Damay. DA BB, CS, Schematismus Dioecesis Neosoliensis pro 
Anno MDCCCXL - MDCCCLVI. 
102 DA BB, CS, Schematismus Dioecesis Neosoliensis pro Anno MDCCCVL, s. 55. 
103 A MÚH, Kronika obce Hriňová. 
104 A FÚD, Historia Domus, s. 5. 
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financovaná z obecného rozpočtu. K poštátneniu tejto už obecnej školy 
dochádzalo postupne, najprv násilným dostavaním poschodia na prí-
zemnú budovu. Takto vznikla kuriózna správa školy, kde od r. 1869 na 
prízemí sídlila obecná škola a na poschodí štátna. V škole bolo už 5 
učební, v ktorých vyučovali traja učitelia a miestny organista, všetci bý-
vajúci v budove školy.105 Zmenu vyučovacieho jazyka v škole prišiel do 
Detvy riešiť v júli 1896 štátny tajomník Michal Žilinský. Ten mal za cieľ 
zmeniť miestnu cirkevnú ľudovú školu na štátnu, čím sa aj vyučovací 
jazyk mal zmeniť zo slovenského na maďarský. Táto návšteva úradníka 
uhorskej vlády sa stretla s ostrým nesúhlasom presahujúcim do konflik-
tu protestujúcich troch stoviek miestneho obyvateľstva.106 Štát nakoniec 
nad školou a jej budovou prebral kontrolu a finančne sa s miestnou far-
nosťou vysporiadal, keď vyplatil hodnotu bytu organistu, ktorý dovtedy 
býval v škole.107 

Poštátnené školy poskytujúce základné vzdelanie sa stávali na 
sklonku 19. storočia účinnou zbraňou maďarizácie vo farbách politické-
ho nacionalizmu. Školské zákony z augusta 1879 hovorili o poštátnení 
a následnom pomaďarčení všetkých základných škôl v Uhorsku. V štát-
nych alebo tzv. ľudových školách sa maďarčina stala povinným predme-
tom a postupne sa maďarčina stala vyučovacím jazykom.108 Táto preme-
na prebieha bez ohľadu na etnické zloženie obyvateľstva aj v sloven-
ských župách, kde podiel slovensky hovoriaceho obyvateľstva predsta-
voval vyše 90 %. Stupňujúcu sa systematickú maďarizáciu z prvých ro-
kov 20. storočia zavŕšili tzv. Apponyiho zákony o právnom postavení 
štátnych a cirkevných ľudových škôl a učiteľov.109 Tie nariaďovali vyu-
čovací jazyk maďarčinu a transformovanie tzv. maďarsko-slovenských 
škôl na maďarské školy.110 Na území Slovenska boli najviac rozšírené 

105 KOČÍ, Martina. Dejiny školstva v okrese Detva. Bratislava : Ústav informácií a prognóz škol-
stva, 2006, s. 23. 
106 VALACH, Július. Pomaďarčovanie obyvateľov Zvolenskej župy z pohľadu archívnych 
dokumentov. In Historický zborník. 2001, roč. 11, č. 2, s. 26-27. 
107 A FÚD, Historia Domus, s. 1.  
108 MÁTEJ, Dejiny českej a slovenskej pedagogiky, s. 287. 
109 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana. Pramene práva na území Slovenska  II. 
(1790 – 1918). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 639-645. 
110 V školskom roku 1913/1914 z vyše štvrť milióna žiakov, ktorých materským jazykom 
bola slovenčina, mohlo navštevovať školy s vyučovacím jazykom slovenským len 17 %. Die 
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cirkevné školy, v ktorých sa vyučovalo po slovensky. Poštátnením týchto 
ustanovizní bola zintenzívnená maďarizácia. Vo vrcholnom období tých-
to premien, na jar 1918 sa z celkovo 3 641 ľudových škôl na území Slo-
venska vyučovalo po slovensky len v 140 a ďalších 186 bolo maďarsko-
slovenských.111 

V tomto kontexte možno vidieť situáciu v detvianskom školstve v 
širšej perspektíve. Ešte počas letných prázdnin v roku 1914 prebiehala vo 
veľkej časti slúžnovského okresu Zvolenská Slatina a aj v Detve rozsiah-
la podpisová akcia za zavedenie slovenčiny ako vyučovacieho 
a úradného jazyka. 112 Tieto kroky boli odpoveďou na politické tlaky 
uplatňované cez základné, teda povinné vzdelávanie. V Detve však na-
chádzame istý odpor miestnej populácie, ktorá si chcela zachovať svoje 
pôvodné jazykové pomery a etnickú identifikáciu. 

 
Tento krátky exkurz do dejín detvianskej farnosti v „dlhom“ storo-

čí má ako prípadová štúdia priblížiť podmienky a faktory, ktoré zásadne 
vplývali na život hlavných aktérov miestneho cirkevného spoločenstva. 
Farnosť ako prvá a základná organizačná jednotka v regióne zohrávala 
v minulosti zásadné úlohy nielen v pastorácii, ale aj vo vzdelávaní, in-
formovaní či zdravotnej a charitatívnej starostlivosti. Tieto jej kompeten-
cie v priebehu „dlhého“ storočia preberal do svojich rúk štát, no i nap-
riek tomu pozícia farára ako najváženejšej autority v mestečku a na la-
zoch sa nemenila a zostávala zjednocujúcou osobou aj v ďalších rokoch 
20. storočia. 

 
 
 
 
 
 
 

Habsburgermonarchie 1848 – 1918. Band III Die Völker des Rieches, s. 791; 1297-1299. 
111 Dejiny Slovenska IV. (od konca 19. storočia do roku 1918). Hapák, P. a kol. Bratislava : Veda, 1986, 
s. 373-374. 
112 VALACH, Pomaďarčovanie obyvateľov Zvolenskej župy z pohľadu archívnych doku-
mentov,  s. 36-37. 
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Summary 
 
The life of Detva’s parish in a pulse of „long” century 
The look into the history of Detva’s parish in a „long” century approximates the conditions 
and factors which significantly influenced the life of the main actors of the local ecclesial 
community. Population living mainly at scattered mountain settlement was associated by 
Detva, in which all official, economic, cultural and religion life of the region was focused. 
Geographical distance between scattered settlements and the centre of Podpoľanie in prac-
tice often involved several hours walking pilgrimages of mountain settlers to Detva and 
back. There was no other way for believers to fulfil all of their religious and national com-
mitments, than to regularly undergo these challenging routes throughout this „long“ cen-
tury. Currently Roman Catholic parish as the first and basic organizational unit in the re-
gion played a major role in the past not only in pastoral care, but also in education, inform-
ing, health care and charity. Despite that state was taking over all of these competencies 
during the „long” century, the position of priest as an honourable authority in the town 
and at the mountain settlements did not change and remained as a unifying entity in sub-
sequent years of the 20th century. 
 
 
 

 

Obrázok č. 1: „Detvianska farnosť na mape Banskobystrickej diecézy z r. 1828“. Zdroj: DA 
BB, Mappa Almae Dioecesis Neosoliensis. 
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Obrázok č. 2: „Budova rímskokatolíckej fary v Detve“. Zdroj: LA SNK v Martine, sign. PD 
7-9. 

 
Obrázok č. 3: „Budova rímskokatolíckej fary v Detve s pripojenou nádvornou arkádovou 
časťou“ (Pohľad zozadu). Zdroj: LA SNK v Martine, sign. PD 7-10. 
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Obrázok č. 4: „Pr ̌ed omšou u kostela v Detve ̌“. Autor: Emanuel Málek. Zdroj: Český lid. 
1909, roč. 18, s. 369. 

 
Obrázok č. 5: „Pr ̌ed omšou u kostela v Detve ̌“. Autor: Emanuel Málek. Zdroj: Český lid. 
1909, roč. 18, s. 368. 
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