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ÚVOD 
 

Rok 1831 bol v živote gréckokatolíckych veriacich a duchovenstva Pre-
šovskej eparchie smutným rokom. Prešovský biskup Gregor Tarkovič prišiel 
v tomto roku o stovky veriacich a značnú časť duchovenstva. Príčinou ra-
pídneho úbytku gréckokatolíkov Prešovskej eparchie bola cholerová epidé-
mia, ktorá na území eparchie prepukla v júni 1831 a nasledujúce týždne ne-
milosrdne hubila gréckokatolíkov bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho 
postavenia. V snahe popísať demografické dôsledky tohto vysoko infekčné-
ho ochorenia v rámci Prešovskej eparchie, vychádza monografia s názvom 
Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch Prešov-
skej eparchie. Po obsahovej stránke monografia nadväzuje na publikáciu 
Cholerová epidémie z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii, ktorú dopĺňa 
o poznatky, týkajúce sa výpočtu obetí cholery z radov gréckokatolíckych 
veriacich a duchovenstva v jednotlivých farnostiach sledovaného regiónu. 
Jej primárnym cieľom je poukázanie na ničivé dôsledky epidémie z pohľadu 
úmrtnosti vybranej skupiny obyvateľstva, a síce gréckokatolíckych veriacich 
a duchovenstva Prešovskej eparchie. Sekundárnym, nie menej dôležitým 
cieľom monografie je priblíženie poznatkov o stave Prešovskej eparchie 
a jednotlivých farností v roku 1831 (počet veriacich, existencia farských a fi-
liálnych chrámov, patronícium chrámov, správcovstvo farností a pod.).   

 Monografia je po formálnej stránke rozdelená do piatich kapitol. Prvá 
kapitola analyzuje pramene, za pomoci ktorých bolo možné určiť počty obetí 
cholerovej epidémie v jednotlivých farnostiach a dekanátoch Prešovskej e-
parchie. Druhá až piata kapitola prinášajú informácie o počtoch obetí gréc-
kokatolíckych veriacich a duchovenstva vo farnostiach a dekanátoch Prešov-
skej eparchie. Miera spracovania výpočtu obetí v jednotlivých farnostiach 
a dekanátoch je priamo úmerná dochovaným prameňom. Vo farnostiach, 
kde dobové pramene pojednávali o počtoch obetí tak za farskú ako aj filiálne 
obce, boli počty obetí usporiadané do prehľadných tabuliek v rámci jednot-
livých farností. Pri farnostiach, kde dobové pramene prinášali informácie len 
o počte obetí za farnosť ako celok, boli vypracované súhrnné tabuľky výpoč-
tu obetí za celý dekanát. V jednom prípade (Santovský dekanát) bola zosta-
vená súhrnná tabuľka, pojednávajúca iba o počte veriacich v dekanáte za rok 
1831, nakoľko sa nedochoval žiaden prameň, pojednávajúci o počte obetí 
cholerovej epidémie z predmetného roku. 

Hlavným zdrojom informácií a východiskom k spracovaniu témy mono-
grafie boli primárne archívne pramene, nachádzajúce sa v Archíve gréckoka-
tolíckeho arcibiskupstva v Prešove (výkazy o obetiach cholerovej epidémie 
vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparchie1), ďalej cirkevné matriky 

                                                 
1  Výkazy o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej e-

parchie sú publikované v prílohách monografie – pozn. A. L. 
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zomrelých gréckokatolíckych farností a filiálok z rokov 1831 – 18322 a cirkev-
né kroniky (kronika evanjelického a. v. kňaza Mateja Rojku Kronika Cyrkwy 
Ewangelické Solanské (1783 – 1855)3, kronika gréckokatolíckeho farára Michala 
Čisárika Historia parochiae Uj Város anno 1823 deduci caepta. Pars I. 1823 – 
1843)4. Informácie o Prešovskej eparchii, jej kňazoch, farnostiach, dekaná-
toch, monastieroch a pod. boli čerpané zo schematizmu Prešovskej eparchie 
z roku 1831 (Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis 
Eperiessiensis pro Anno Domini M.D.CCC.XXXI. Budae 1831. 146 s.). 

V monografii boli využité i poznatky nadobudnuté štúdiom vedeckých 
monografií, zborníkov a štúdií, zaoberajúcich sa problematikou cholerovej 
epidémie z roku 1831, ktorých názvoslov je uvedený v zozname prameňov 
a literatúry. 

Názvy farností, dekanátov, archidiakonátov, obcí, miest a žúp a mená 
i priezviská sú uvádzané podľa platnej slovenskej normotvorby, len v niek-
torých prípadoch sú urobené výnimky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
2  Cirkevné matriky zomrelých gréckokatolíckych farností a filiálok Prešovskej eparchie z rokov 

1831 – 1832 sú dostupné na internetovej stránke www.familysearch.org – pozn. A. L. 
3  V monografii používame kópiu kroniky, ktorá je uložená vo Vlastivednom múzeu v Hanu-

šovciach nad Topľou. Úryvok z kroniky evanjelického a. v. kňaza Mateja Rojku, zachytávajúci 
udalosti roku 1831 (choleru a Východoslovenské roľnícke povstanie) v Soli a jej blízkom okolí, 
publikoval vo svojej štúdii Ervín Lazar. LAZAR, Ervín. Zápis o Východoslovenskom roľníc-
kom povstaní roku 1831 vo farskej kronike v Soli. In Historické štúdie, roč. 3, 1957, č. 1, s. 304-
318. 

4  V monografii používame preklad kroniky, ktorý je uložený v Zemplínskom múzeu v Micha-
lovciach. Preklad kroniky spracoval Ing. Martin Slaninka. Úryvku z kroniky gréckokatolíc-
keho farára Michala Čisárika, ktorý zachytáva udalosti roku 1831 (choleru a Východosloven-
ské roľnícke povstanie) v Slanskom Novom Meste a jeho blízkom okolí, sa vo svojej štúdii ve-
noval Martin Zborovjan. ZBOROVJAN, Martin. Cholerová epidémia a sociálne nepokoje roku 
1831 v latinskej kronike gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto. In ŠKOVIERA, Daniel 
(ed.). Sambucus I. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava : Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, 2005, s. 169-183. 
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1 ANALÝZA PRAMEŇOV, VYPOVEDAJÚCICH O POČTOCH OBETÍ 

CHOLEROVEJ EPIDÉMIE Z RADOV VERIACICH A DUCHOVENSTVA 

PREŠOVSKEJ EPARCHIE 
 

V priebehu trvania cholerovej epidémie v roku 1831 vzniklo viacero do-
kumentov, na základe ktorých je možné určiť počty obetí tohto vysoko in-
fekčného ochorenia v Prešovskej eparchii. Vo všeobecnosti možno spomína-
né dokumenty rozdeliť do dvoch skupín: 

1. Dokumenty, ktorých pôvodcom je štátna správa a stoličná samosprá-
va (výkazy o obetiach cholery z uhorských okresov, žúp, dedičných 
území, uhorskej armády a súhrnné výkazy o obetiach cholery v U-
horsku5), 

2. Dokumenty, ktoré vznikli vlastnou činnosťou cirkvi (cirkevné matri-
ky, kroniky a cirkevné výkazy o obetiach cholery na území farností, 
matkocirkví, diecéz, eparchí, dištriktov a pod.).  

Prvá skupina dokumentov uvádza informácie o počtoch cholerou 
nakazených, vyliečených a zomrelých obyvateľov a o prvom, prípad-
ne poslednom výskyte prípadu ochorenia na choleru v sledovanej oblasti. 
Z týchto dokumentov však nie je možné čerpať informácie o konfesionálnej 
príslušnosti obetí cholery. Umožňuje to druhá skupina dokumentov, o ktoré 
sa budeme opierať pri zostavovaní výpočtu obetí cholerovej epidémie 
vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparchie. 

Určiť počty obetí cholery z radov gréckokatolíckych veriacich a ducho-
venstva, žijúcich a pôsobiacich v roku 1831 na území Prešovskej eparchie, je 
možné pomocou troch druhov dobových prameňov, a síce cirkevných mat-
rík, kroník a výkazov o obetiach cholery v jednotlivých dekanátoch, prípad-
ne farnostiach Prešovskej eparchie.  

 
1.1 Cirkevné matriky 
 
Zo skúmaného obdobia sa nám dochovalo celkovo 90 gréckokatolíckych 

cirkevných matrík, z ktorých 80 sú matriky farské (Andrejová, Bajerovce, Be-
loveža, Blažov, Bodružal, Borov, Cernina, Cigeľka, Čabiny, Čemerné, Čertiž-
né, Čičava, Čirč, Fulianka, Geraltov, Helcmanovce, Hrabské, Humenné, 
Chmeľova, Klenov, Kráľovce, Krásny Brod, Kružlov, Kurov, Kyjov, Ladomi-
rová, Livov, Lukov, Malcov, Maškovce, Medvedie, Miklušovce, Mikulášová, 
Nechválova Polianka, Nižné Slovinky, Nižné Zbojné, Nižný Tvarožec, Or-

                                                 
5  Všetky súhrnné výkazy o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Uhorskom kráľovstve 

publikoval v 3. a 4. časti 3. zväzku publikácie Codex sanitario-medicinalis Hungariae František 
Linzbauer. LINZBAUER, Xav. Franciscus. Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Totus III., Sec-
tio III. Budae 1860. 917 s; LINZBAUER, Xav. Franciscus. Codex sanitario-medicinalis Hungariae. 
Totus III., Sectio IV. Budae 1861. 994 s. 
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lov, Pčoliné, Petkovce, Petrová, Prešov, Rafajovce, Repejov, Ruská Nová Ves, 
Ruská Poruba, Ruské, Sedliská, Snakov, Sopkovce, Stakčín, Starina, Staškov-
ce, Stropkovská Oľka, Šambron, Šapinec, Šarišské Jastrabie, Šemetkovce, Tel-
gárt, Tichý Potok, Torysky, Údol, Valkov, Varhaňovce, Veľká Driečna, Veľ-
ký Sulín, Világy, Vydraň, Vyškovce, Vyšná Jedľová, Vyšná Olšava, Vyšná 
Radvaň, Vyšný Hrabovec, Vyšný Kazimír,  Vyšný Mirošov, Vyšný Svidník, 
Výrava, Závadka, Zbudská Belá, Zubné) a 10 sú matriky filiálnych obcí (Fri-
čka, Gerlachov, Hromoš, Hunkovce, Hutka, Jedlinka, Krušinec, Kurimka, 
Lenártov, Nižný Mirošov). 

Všetky skúmané matriky boli v roku 1831 písané ručne, v latinskom ja-
zyku. Gréckokatolícki farári vo svojich záznamoch o zomrelom uvádzali o-
krem mena zomrelého aj jeho vek, sociálny status, dátum, miesto a príčinu 
úmrtia.6 Záznamy o obetiach cholery boli v matrikách robené dvoma spô-
sobmi. V prvom, najobvyklejšom prípade, uvádzali kňazi mená obetí počas 
kalendárneho roka v mesiacoch, v ktorých sa cholera v danej farnosti vysky-
tovala. V druhom prípade kňazi zaznamenali mená obetí na osobitné strany 
matriky, zvyčajne oddelené od predošlých matričných záznamov čistým 
listom. Po ňom nasleduje časový údaj o trvaní cholery vo farnosti, prípadne 
krátky text, viažuci sa k udalostiam, súvisiacim s cholerou. Ďalej nasleduje 
výpočet obetí cholerovej epidémie.7 Kňazi viedli buď jednu, spoločnú 
matriku, kde uvádzali obete zo všetkých obcí, ktoré do farnosti administra-
tívne patrili, alebo mali zriadené osobitné matriky tak pre farskú obec, ako 
i pre filiálne obce.  

Pri hodnotení miery výpovednej hodnoty gréckokatolíckych cirkevných 
matrík z roku 1831 je potrebné brať do úvahy fakt, že zapisovanie do cir-
kevných matrík malo viacero nedostatkov. Ako najmarkantnejšie pochybe-
nie sa javí uvádzanie nepresnej príčiny úmrtia. Nepresnosť možno vysvetliť 
tým, že tak farári, ako i lekári v prvých týždňoch výskytu epidémie v Uhor-
sku nevedeli rozpoznať, že ide o choleru, nakoľko sa s ňou nikdy pred tým 
nestretli. Preto uvádzali ako príčinu smrti úplavicu8 (dissenteria), neznáme 
ochorenie (morbus ignotus),  zvracanie (vomitus), hnačky (diarrhoea) alebo 
naopak, všetkých mŕtvych v priebehu trvania epidémie v sledovanej oblasti 

                                                 
6  LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov : GTF PU 

v Prešove, 2012, s. 64. 
7  LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Popradskom dekanáte 

Prešovskej eparchie z pohľadu cirkevných matrík. In PAĽA, Garbiel – PETRO, Marek (eds.). 
Roczniki teologiczno-pastoralne 7. Lublin : Norbertinum Lublin, 2013, s. 171. 

8  V čase šírenia cholerovej epidémie v roku 1831 sa v Uhorsku vyskytovala aj tzv. žlčová úpla-
vica, ktorá bola na rozdiel od cholery uhorským lekárom dobre známa. Mala podobné príz-
naky a priebeh ako cholera. Od cholery sa líšila predovšetkým dĺžkou trvania (kým cholera 
trvala spravidla od 1 do 3 dní, úplavica človeka trápila aj niekoľko týždňov) a sfarbením sto-
lice (pri žlčovej úplavici vylučuje pacient krvavo-hnisavo-hlienovité hnačky, pri cholere vod-
naté hnačky). Z tohto dôvodu uhorskí lekári a kňazi zo začiatku nesprávne stotožňovali cho-
leru so spomínanou žlčovou úplavicou – pozn. A. L. 
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označili ako zomrelých na choleru. Ďalším nedostatkom gréckokatolíckych 
cirkevných matrík z roku 1831 je častá absencia údajov o obetiach cholery 
z filiálnych obcí. Celkovo tak v dochovaných cirkevných matrikách absen-
tujú údaje o 7171 gréckokatolíckych veriacich z filiálnych obcí. Absenciu 
spomenutých údajov možno pripísať proticholerovým opatreniam, zavádza-
ným v cholerou nakazených obciach, na základe ktorých sa farári nemohli 
dostať do svojich filiálok. Naproti tomu údaje o počtoch obetí cholery z far-
ských obcí sú spravidla veľmi precízne a presné.9 

 
1.2 Cirkevné kroniky 
 
Z roku 1831 sa dochovala jedna gréckokatolícka kronika. Ide o kroniku 

gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto Historia parochiae Uj Város anno 
1823tio deduci caepta. Autorom prvej časti kroniky, zahŕňajúcej obdobie rokov 
1823 – 1843, bol gréckokatolícky farár Michal Čisárik, ktorý v kronike okrem 
iného zachytil aj udalosti roku 1831, vrátane výpočtu obetí cholery vo far-
nosti, v ktorej ako správca pôsobil.10  

Okrem kroniky gréckokatolíckeho farára Michala Čisárika sa z daného 
obdobia dochovali aj dve evanjelické kroniky (kronika evanjelického kňaza 
Mateja Rojku11 a veršovaná kronika o Východoslovenskom roľníckom pov-
staní evanjelického kňaza Andreja Čorbu12) a jedna rímskokatolícka kronika 
(veršovaná kronika o Východoslovenskom roľníckom povstaní rímskokato-
líckeho kňaza Andreja Kučmu13). Zo spomenutých kroník sa údaje o počtoch 
zomrelých gréckokatolíkov nachádzajú iba v kronike Mateja Rojku, ktorý na 
strane 140 rukopisu uviedol sumárnu tabuľku obetí cholery rímskokatolíc-
kych, gréckokatolíckych a evanjelických veriacich z obcí Čaklov, Hlinné, Soľ, 

                                                 
9  MIŠÍKOVÁ, Alena. Cholerová epidémia na panstve Sztáraiovcov v lete 1831. In KOTORO-

VÁ-JENČOVÁ, Mária – ŠAFRANKO, Peter (eds.). Zborník referátov k východoslovenskému roľ-
níckemu povstaniu z  roku 1831. Vranov nad Topľou : Vlastivedné múzeum Hanušovce nad 
Topľou, 2007, s. 27. 

10  Bližšie o kronike pozri: ZBOROVJAN, Martin. Cholerová epidémia a sociálne nepokoje ro-
ku 1831 v latinskej kronike gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto. In ŠKOVIERA, 
Daniel (ed.). Sambucus I. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trna-
va : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2005, s. 169-183. 

11  Bližšie o kronike pozri: LAZAR, Ervín. Zápis o Východoslovenskom roľníckom povstaní 
roku 1831 vo farskej kronike v Soli. In Historické štúdie, roč. 3, 1957, č. 1, s. 304-318. 

12  Andrej Čorba vo svojej kronike zachytil udalosti Východoslovenského roľníckeho povsta-
nia z roku 1831 z oblasti východného Slovenska. Na úvodných stránkach kroniky sa veno-
val aj cholerovej epidémii. Bližšie o kronike pozri: SEDLÁK, Imrich. Andrej Čorba a jeho 
veršovaná kronika o Východoslovenskom roľníckom povstaní z roku 1831. In SEDLÁK, 
Imrich (ed.). Nové obzory 12. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1970, s. 369-503. 

13  Andrej Kučma vo svojej kronike zachytil udalosti Východoslovenského roľníckeho povsta-
nia a cholerovej epidémie z roku 1831 v oblasti Spišskej župy. V tlačenej podobe vyšla v ro-
ku 1834 v Levoči. KUTSMA, Andreas. Revolutio Rusticana per terras Scepusii. Leutcho-
viae 1834. 64 s. 
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Rudlov a Zámutov.14  
 

1.3 Cirkevné výkazy o obetiach cholerovej epidémie  
 
V období, keď už bolo jasné, že cholera v Uhorsku prepukla v epidémiu, 

adresoval prešovský gréckokatolícky biskup Gregor Tarkovič 4. septembra 
1831 dekanom a vicearchidiakonom svojej eparchie list, v ktorom ich žiadal, 
aby vyhotovili sumárne výkazy o obetiach cholerovej epidémie z radov 
gréckokatolíckych veriacich v dekanátoch, ktoré spravovali.15  

Ako prvý zaslal biskupovi výkaz o obetiach cholery dňa 16. decembra 
1831 vicearchidiakon Hostovického dekanátu, Bazil Petrasovič.16 Vicearchi-
diakon Humenského dekanátu, Ján Sekerák, informoval biskupstvo o poč-
toch zomrelých na choleru v liste z 24. decembra 1831.17 Bazil Bačinský, kto-
rý v roku 1831 spravoval Svidnícky dekanát, zaslal biskupovi výkaz o obe-
tiach cholery 5. januára 1832.18 Vicearchidiakon Laboreckého dekanátu, Mi-
chal Jakovič, informoval biskupa o počtoch obetí cholery v liste z 10. januára 
1832.19 Jozef Gaganec, vicearchidiakon Boršodského dekanátu, zaslal bisku-
povi výkaz o počte obetí cholery 24. januára 1832.20 Michal Gerbery, ktorý 
v roku 1831 spravoval Čerhatský dekanát, zaslal na biskupstvo výkaz o obe-
tiach cholery 12. februára 1832.21 Výkaz o obetiach cholery z Popradského 
dekanátu odoslal biskupovi tamojší vicearchidiakon Peter Hriňák 28. fe-
bruára 1832.22 V poradí posledným dekanom, ktorý informoval biskupa Gre-
gora Tarkoviča o obetiach cholery v rámci svojho dekanátu, bol dekan Hor-
nospišského dekanátu Juraj Mihalič, ktorý tak učinil 19. marca 1832.23 Výka-
zy o obetiach cholery zo zvyšných 9 dekanátov Prešovskej eparchie sa nedo-

                                                 
14  ROJKO, Matej. Kronika Cyrkwy Ewangelické Solanské (1783 – 1855). Rukopis, s. 140. Vlasti-

vedné múzeum Hanušovce nad Topľou. 
15  Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva (AGA) Prešov, fond (f.) Bežná agenda (BA), in-

ventárne číslo (inv. č.) 347, signatúra (sign.) 1050/1831. List prešovského biskupa Gregora Tar-
koviča adresovaný dekanom a vicearcidekanom Prešovskej eparchie zo dňa 4. septembra 1831. 

16  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Hostovickom dekanáte. 

17  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Humenskom dekanáte. 

18  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
vo Svidníckom dekanáte. 

19  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Laboreckom dekanáte. 

20  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 181/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Boršodskom dekanáte. 

21  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 245/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Čerhatskom dekanáte. 

22  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Popradskom dekanáte. 

23  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 520/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Hornospišskom dekanáte. 
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chovali.24 
V sumárnych výkazoch obetí cholery uviedli dekani a vicearchidiakoni 

údaje o počtoch obetí cholery za jednotlivé farnosti (v niektorých prípadoch 
i filiálky) daného dekanátu Prešovskej eparchie. Dekani a vicearchidiakoni 
údaje o počte zomrelých zaznamenali spravidla do prehľadných tabuliek. 
Čerhatský vicearchidiakon uviedol počty zomrelých v texte listu adresova-
ného prešovskému biskupovi Gregorovi Tarkovičovi. Vo výkazoch absentu-
jú akékoľvek ďalšie informácie o trvaní, prípadne priebehu cholery v tom-
ktorom dekanáte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
24  Počas archívneho výskumu v Archíve gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove sme pre-

lustrovali protokolárne knihy biskupstva z rokov 1831 a 1832, ako aj dochované archívne 
materiály z rokov 1831 a 1832. Podarilo sa nám objaviť 8 výkazov, pojednávajúcich o o-
betiach cholery v dekanátoch Prešovskej eparchie. Sumárne výkazy o obetiach cholery 
z Bardejovského, Bukoveckého, Dolnospišského, Košického, Makovického, Prešovského, 
Stropkovského, Santovského a Vranovského dekanátu sa však v spomenutom archíve nena-
chádzajú – pozn. A. L. 
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2 VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE V ABOVSKO-
TURNIANSKOM, BORŠODSKOM A SPIŠSKO-GEMERSKOM 

ARCHIDIAKONÁTE 
 
Prešovská eparchia sa v roku 1831 rozprestierala na území siedmych 

uhorských žúp25.  Tvorilo ju 5 arcidekanátov26, 17 dekanátov27, 194 farností28 
a 1208 filiálok a jurisdikčných území. Pôsobilo v nej 204 kňazov, z toho 9 re-
hoľníkov.29 Počet veriacich v danom roku dosiahol 173 534 gréckokatolíkov. 
Na území Prešovskej eparchie sa v roku 1831 nachádzali aj dva monastiere30 
- v Krásnom Brode a na Bukovej hôrke. 
 

2.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Abovsko-turnianskom  
 archidiakonáte 

 
Abovsko-turniansky archidiakonát Prešovskej eparchie, ako naznačuje 

samotný názov, sa rozprestieral na území Abovskej a Turnianskej župy. 
V roku 1831 ho tvorili 3 dekanáty – Čerhatský, Košický a Santovský, v kto-
rých žilo 23 432 gréckokatolíkov. Funkcia archidiakova Abovsko-turnian-
skeho archidiakonátu bola v roku 1831 neobsadená.31 
 

2.1.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Čerhatskom dekanáte 
 

Čerhatský  dekanát mal v roku 1831 celkovo 10 228 veriacich. Tvorilo ho 
10 farností (Felsővadász, Garanda, Hačava, Homrogd, Chorváty, Kány, Ké-
ty, Ruská Gadna, Szolnok, Tornabarakony), v ktorých sa nachádzalo 10 far-
ských a 1 filiálny chrám. V čase cholerovej epidémie pôsobilo v dekanáte 5 

                                                 
25  Abov (Abaujvár), Boršod (Borsod), Gemer (Gömör), Spiš (Scepus), Šariš (Sáros), Turňa (Tor-

na), Zemplín (Zemplény) – pozn. A. L. 
26   Abovsko-turniansky (Abaújváriensis et Tornensis), Boršodský (Borsodiensis), Šarišský (Sá-

rossiensis), Spišsko-gemerský (Scepusiensis et  Gömöriensis), Zemplínsky (Zempliniensis) – 
pozn. A. L. 

27   Bardejovský (Bartphensis), Bukovecký (Bukoczensis), Boršodský (Borsodiensis), Čerhatský 
(Cserehátiensis), Dolnospišský (Scepusiensis Inferior), Hornospišský (Scepusiensis Supe-
rior), Hostovický (Hosztoviczensis), Humenský (Homonnensis), Košický (Cassoviensis), La-
borecký (Laborczensis), Makovický (Makoviczensis), Popradský (Popradensis), Prešovský 
(Eperjessiensis), Stropkovský (Sztropkoviensis), Svidnícky (Szvidnikiensis), Santovský 
(Szántoviensis), Vranovský (Varanoviensis) – pozn. A. L. 

28   V Abovskej župe 20, v Boršodskej župe 11, v Gemerskej župe 3, v Šarišskej župe 74, 
v Spišskej župe 17, v Turnianskej župe 3, v Zemplínskej župe 66 – pozn. A. L. 

29  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 128. 

30  Monastier je označenie pre kresťanský kláštor východného obradu – gréckokatolícky alebo 
pravoslávny – pozn. A. L. 

31  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 11-29. 
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farárov, 4 administrátori a jedna farnosť bola neobsadená (parochia vacans). 
Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Michal Gerbe-
ry.32   

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie v Čerhatskom dekanáte vy-
plýva, že epidemickej nákaze podľahlo celkovo 713 gréckokatolíkov. Najviac 
veriacich, čo do počtu, zomrelo vo farnosti Ruská Gadna (117), najmenej vo 
farnosti Chorváty (10). Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia zaznamenali 
najviac obetí vo farnosti Szolnok (12,68 %), najmenej vo farnosti Hačava (2,93 
%). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 
úroveň 6,97 %.33 
 

Tabuľka 1 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Čerhatského dekanátu34 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Felsővadász – – 976 112 11,48 % 
Garadna – – 1602 49 3,06 % 
Hačava – – 716 21 2,93 % 
Homrogd – – 1096 75 6,84 % 
Chorváty – – 301 10 3,32 % 
Kány – – 1612 77 4,78 % 
Kéty – – 1381 100 7,24 % 
Ruská Gadna – – 1185 117 9,87 % 
Szolnok – – 828 105 12,68 % 
Tornabarakony – – 531 47 8,85 % 
Spolu – – 10 228 713 6,97 % 

 
2.1.2 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Košickom dekanáte 

 
Košický dekanát mal v roku 1831 celkovo 9330 veriacich. Tvorilo ho 8 far-

ností (Belža, Cestice, Filkeháza, Kráľovce, Mikoháza, Slanské Nové Mesto, 
Zdoba, Zemplínsky Klečenov), v ktorých sa nachádzali 2 farské a 2 filiálne 
chrámy. Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Michal 
Zubrický.35   

                                                 
32  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 18-26. 
33  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 245/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v Čerhatskom dekanáte. 
34  Tabuľka 1 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie Čerhatského dekanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie 
z roku 1831 – pozn. A. L. 

35  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
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Farnosť Kráľovce 
Gréckokatolícka farnosť Kráľovce mala v roku 1831 celkovo 1053 veria-

cich. Okrem farskej obce Kráľovce boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Beniakovce, Boliarov, Bretejovce, Budimír, Čižatice, Chrastné, Chabžany, 
Janovík, Kostoľany nad Hornádom, Kysak, Lemešany, Malá Vieska, Ploské, 
Rozhanovce, Seniakovce, Sokoľ, Tepličany, Trebejov, Trsťany a Vajkovce. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Juraj Zubrický. Vo farnosti sa 
v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám 
v Kráľovciach bol zasvätený Svätému Duchu, filiálny chrám v Seniakovciach 
Povýšeniu sv. Kríža. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján 
Barkócy. Vo farnosti sa používal slovenský, rusínsky a maďarský jazyk.36 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Kráľovce 29. júla, 
kedy skonala vo veku 23 rokov Anna Kažimirová z Chrastného, najmladšia 
obeť cholery vo farnosti. Cholere podľahla aj Mária Ferková z Kráľoviec, 
ktorá zomrela 29. augusta a vo veku 78 rokov bola najstaršou veriacou, ktorá 
podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 14. – 
23. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 15 veriacich. Najviac ľudí (4) zo-
mrelo 5. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 26 ženských a 28 muž-
ských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného 
ochorenia zomrelo 54 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola 
Mária Vadaská z Ploského, ktorá zomrela 7. septembra vo veku 53 rokov.37 

 
Tabuľka 2 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce38 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo 

farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Beniakovce 14.8.1831 23.8.1831 40 6 15 % 
Boliarov – – 44 – – 
Bretejovce 23.8.1831 2.9.1831 52 3 5,77 % 
Budimír 9.8.1831 17.8.1831 123 6 4,88 % 
Čižatice 5.9.1831 5.9.1831 51 2 3,92 % 
Chabžany – – 7 – – 
Chrastné 29.7.1831 29.8.1831 100 13 13 % 

                                                                                                                   
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 11-18. 

36  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 14-15. 

37  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Kráľovce z rokov 1819 – 1898. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22647-
9210-84?cc=1554443&wc=MM1Q-14B:909004755> (12.04.2013). 

38  Tabuľka 2 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Kráľovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Janovík 1.9.1831 1.9.1831 16 2 12,5 % 
Kostoľany nad Hornádom – – 1 – – 
Kráľovce 14.8.1831 29.8.1831 137 4 2,92 % 
Kysak – – 6 – – 
Lemešany – – 33 – – 
Malá Vieska 28.8.1831 28.8.1831 9 1 11,11 % 
Ploské 24.8.1831 7.9.1831 216 6 2,78 % 
Rozhanovce 1.8.1831 3.9.1831 126 11 8,73 % 
Seniakovce – – 3 – – 
Sokoľ – – 6 – – 
Tepličany – – 4 – – 
Trebejov – – 7 – – 
Trsťany – – 25 – – 
Vajkovce – – 44 – – 
Spolu 29.7.1831 7.9.1831 1053 54 5,13 % 

 
V dochovaných kronikách a matrikách gréckokatolíckych farností Košic-

kého dekanátu zaznamenali miestni farári v čase cholerovej epidémie v roku 
1831 celkovo 101 obetí tohto vysoko infekčného ochorenia. Najviac veriacich 
zomrelo vo farnosti Kráľovce (54), najmenej vo farnosti Slanské Nové Mesto 
(46). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 
úroveň 5,28 %.39 

 
Tabuľka 3 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Košického dekanátu40 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Belža – – 1837 – – 
Cestice  – – 1076 – – 
Filkeháza – – 1008 – – 
Kráľovce 29.7.1831 7.9.1831 1053 54 5,13 % 
Mikoháza – – 1290 – – 
Slanské Nové Mesto – – 848 46 5,43 % 
Zdoba – – 1494 – – 
Zemplínsky Klečenov – – 724 – – 
Spolu 29.7.1831 7.9.1831 9330 100 5,28 % 

 
 

                                                 
39  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovala len 1 cirkevná kronika 

a 1 cirkevná matrika. Z tohto dôvodu chýbajú informácie o 7609 (81,6 %) gréckokatolíckych 
veriacich Košického dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

40  Tabuľka 3 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Kráľovce, z kroniky gréckokatolíckeho farára Michala Čisárika a zo schematiz-
mu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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2.1.3 Santovský dekanát v roku 1831 
 
Santovský dekanát mal v roku 1831 celkovo 3874 veriacich. Tvorilo ho 5 

farností (Bakša, Boldogkőváralja, Kolmóška, Mogyoróska, Szántó), v ktorých 
sa nachádzali 4 farské a 1 filiálny chrám. Cirkevnú správu dekanátu mal na 
starosti vicearchidiakon Michal Zubrický.41   
 

Tabuľka 4 Počet veriacich v Santovskom dekanáte  
Prešovskej eparchie v roku 183142 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Bakša – – 496 – – 
Boldogkőváralja – – 901 – – 
Komlóška – – 955 – – 
Mogyoróska – – 726 – – 
Szántó – – 796 – – 
Spolu – – 3874 – – 

 
2.2 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Boršodskom archidiakonáte 

 
Boršodský archidiakonát Prešovskej eparchie, ako naznačuje samotný ná-

zov, sa rozprestieral na území Boršodskej župy. V roku 1831 ho tvoril jediný 
dekanát (Boršodský), v ktorom žilo 12 010 gréckokatolíkov. Cirkevnú správu 
Boršodského archidiakonátu mal v roku 1831 na starosti archidiakon Andrej 
Chira.43 

 
2.2.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Boršodskom dekanáte 

 
Boršodský dekanát mal v roku 1831 celkovo 12 010 veriacich. Tvorilo ho 

11 farností (Abód, Felsőzsolca, Görömboly, Hejőkeresztúr, Irota, Múcsony, 
Rakaca, Sajópálfala, Sajópetri, Sajószöged, Viszló), v ktorých sa nachádzalo 
10 farských a žiaden filiálny chrám. Cirkevnú správu dekanátu mal na staro-
sti vicearchidiakon Jozef Gaganec.44  

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie v Boršodskom dekanáte vy-
                                                 
41  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 25-29. 
42  Tabuľka 4 bola zostavená na základe údajov získaných zo schematizmu Prešovskej eparchie 

z roku 1831 – pozn. A. L. 
43  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 30-39. 
44  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 30-39. 
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plýva, že epidemickej nákaze podľahlo celkovo 646 gréckokatolíkov. Najviac 
veriacich, čo do počtu, zomrelo vo farnosti  Múcsony (128), najmenej vo far-
nosti Hejőkeresztúr (19). Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia zaznamena-
li najviac obetí vo farnosti Rakaca (12,35 %), najmenej vo farnosti Hejőkere-
sztúr (1,71 %). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie 
v roku 1831 úroveň 5,38 %.45 
 

Tabuľka 5 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckych farnostiach Boršodského dekanátu46 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Abód – – 1475 78 5,29 % 
Felsőzsolca – – 1072 47 4,38 % 
Görömboly – – 1693 77 4,55 % 
Hejőkeresztúr – – 1113 19 1,71 % 
Irota – – 527 49 9,30 % 
Múcsony – – 1516 128 8,44 % 
Rakaca – – 567 70 12,35 % 
Sajópálfala – – 1441 77 5,34 % 
Sajópetri – – 707 24 3,40 % 
Sajószöged – – 1089 39 3,58 % 
Viszló – – 810 38 4,69 % 
Spolu – – 12 010 646 5,38 % 

 
2.3 Výpočet obetí cholerovej epidémie  

v Spišsko-gemerskom archidiakonáte 
 

Spišsko-gemerský archidiakonát Prešovskej eparchie, ako naznačuje sa-
motný názov, sa rozprestieral na území Spišskej a Gemerskej župy. V roku 
1831 ho tvorili 2 dekanáty – Dolnospišský (Scepusiensis Inferior) a Horno-
spišský (Scepusiensis Superior), v ktorých žilo 29 787 gréckokatolíkov. Cir-
kevnú správu archidiakonátu mal na starosti archidiakon Michal Kanyuk. 47   
 

2.3.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Dolnospišskom dekanáte 
 
Dolnospišský dekanát mal v roku 1831 celkovo 14 322 veriacich. Tvorilo 

                                                 
45  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 181/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v Boršodskom dekanáte. 
46  Tabuľka 5 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej e-

pidémie Boršodského dekanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie 
z roku 1831 – pozn. A. L. 

47  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 76-91. 
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ho 11 farností (Helcmanovce, Kojšov, Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Olšavi-
ca, Poráč, Šumiac, Telgárt, Torysky, Vernár, Závadka), v ktorých sa nachá-
dzalo 11 farských a 1 filiálny chrám. Cirkevnú správu dekanátu mal na sta-
rosti dekan Michal Dudinský.48   
 

Farnosť Helcmanovce 
Gréckokatolícka farnosť Helcmanovce mala v roku 1831 celkovo 1579 ve-

riacich. Okrem farskej obce Helcmanovce ju tvorili i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Smolník, Štós a Úhorná. Cirkevnú správu 
farnosti mal na starosti farár a súčasne notár Dolnospišského dekanátu, Juraj 
Schirrila. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, zasvä-
tený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským chrámom 
mal gróf Anton Čáky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.49 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Helcmanovce 23. 
augusta, kedy skonal vo veku 70 rokov Matúš Jalš z Helcmanoviec. Naj-
mladšou obeťou cholery vo farnosti bol Ján Lapšanský z Helcmanoviec, kto-
rý zomrel 1. septembra vo veku 6 mesiacov. Cholere podľahol aj Ján Vörös z 
Helcmanoviec, ktorý zomrel 4. októbra a vo veku 91 rokov bol najstarším ve-
riacim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 28. septembra – 6. októbra, v priebehu ktorých zomrelo 21 veriacich. 
Najviac ľudí (6) zomrelo 4. októbra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 34 
ženských a 25 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto 
vysoko infekčného ochorenia zomrelo 59 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie bol Ján Huliš z Helcmanoviec, ktorý zomrel 19. októbra vo ve-
ku 24 rokov.50 

 
Tabuľka 6 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Helcmanovce51 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Helcmanovce 23.8.1831 19.10.1831 1458 53 3,64 % 
Mníšek nad Hnilcom – – 12 – – 

                                                 
48  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 76-84. 
49  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 76-77. 
50  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Helcmanovce z rokov 1750 – 1882. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-
22656-17143-73?cc=1554443&wc=MM1Q-1QG:432736993> (12.04.2013). 

51  Tabuľka 6 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Helcmanovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Prakovce 3.10.1831 6.10.1831 100 6 6 % 
Smolník – – 4 – – 
Štós – – 3 – – 
Úhorná – – 4 – – 
Spolu 23.8.1831 19.10.1831 1579 59 4,29 % 

 
Farnosť Nižné Slovinky 
Gréckokatolícka farnosť Nižné Slovinky mala v roku 1831 celkovo 1886 

veriacich. Okrem farskej obce Nižné Slovinky boli jej súčasťou i filiálne 
a jurisdikčné obce Furmanec, Gelnica, Hrišovce, Kaľava, Kalinovce, Klukna-
va, Krompachy, Lacemberg, Legy, Oľšava, Poráč, Richnava, Slatvina, Spiš-
ské Vlachy, Vojkovce, Vyšné Slovinky a Zakuty. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti dekan Dolnospišského dekanátu, Michal Dubinsky. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, zasvätený sv. Jurajovi 
mučeníkovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Imrich Čáky. 
Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.52 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Nižné Slovinky 
22. augusta, kedy skonala vo veku 60 rokov Helena Zminajová z Nižných 
Sloviniek. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bol Ján Slovinský z Vyš-
ných Sloviniek, ktorý zomrel 31. augusta vo veku 3 mesiacov. Cholere pod-
ľahli aj Alžbeta Petrasová z Nižných Sloviniek a Jakub Stetz z Nižných Slo-
viniek, ktorí zomreli 17., resp. 19. septembra a vo veku 75 rokov boli najstar-
šími veriacimi, ktorí podľahli epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kul-
minovala v dňoch 28. augusta – 5. septembra, v priebehu ktorých zomrelo 47 
veriacich. Najviac ľudí (10) zomrelo 31. augusta. Epidémia si vo farnosti vy-
žiadala 61 ženských a 51 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôs-
ledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 112 gréckokatolíkov. Pos-
lednou obeťou epidémie bola Mária z Vyšných Sloviniek, ktorá zomrela 2. 
októbra vo veku 9 mesiacov.53 
 

Tabuľka 7 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Nižné Slovinky54 

 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Furmanec – – 27 – – 

                                                 
52  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 80-81. 
53  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Nižné Slovinky z rokov 1797 – 1873. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-
22653-17736-73?cc=1554443&wc=MM1Q-17Z:n1174997738> (12.04.2013). 

54  Tabuľka 7 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Nižné Slovinky a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Gelnica – – 115 – – 
Hrišovce – – 1 – – 
Kaľava – – 0 – – 
Kalinovce – – 3 – – 
Kluknava – – 2 – – 
Krompachy – – 46 – – 
Lacemberg – – 130 – – 
Legy – – 29 – – 
Nižné Slovinky 22.8.1831 25.9.1831 796 47 5,91 % 
Oľšava – – 0 –  – 
Poráč – – 47 – – 
Richnava – – 2 – – 
Slatvina – – 0 – – 
Spišské Vlachy – – 27 – – 
Vojkovce – – 0 – – 
Vyšné Slovinky 22.8.1831 2.10.1831 609 65 10,67 % 
Zakuty – – 61 – – 
Spolu 22.8.1831 2.10.1831 1886 112 5,94 % 

 
 

Farnosť Telgárt 
Gréckokatolícka farnosť Telgárt mala v roku 1831 celkovo 1358 veriacich. 

Okrem farskej obce Telgárt (s vyšným a nižným mlynom) boli jej súčasťou 
i filiálne obce Brdárka a Vyšná Slaná. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Andrej Staurovský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský chrám (Telgárt), ktorý bol zasvätený Svätému Duchu. Patronátne prá-
vo nad farským chrámom mala vdova po Františkovi Koháryovi. Vo farnosti 
sa používal slovenský a rusínsky jazyk.55 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Telgárt 2. augus-
ta, kedy skonala vo veku 50 rokov Mária Dilongová z Telgártu. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bola Mária Nemťoková z Telgártu, ktorá zomrela 
14. decembra vo veku 6 rokov. Cholere podľahol aj Martin Jacko z Telgártu, 
ktorý zomrel 13. októbra a vo veku 70 rokov bol najstarším veriacim, ktorý 
podľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 11. – 
22. decembra, v priebehu ktorých zomrelo 6 veriacich. Najviac ľudí (2) zom-
relo 5. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 6 ženských a 7 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ocho-
renia zomrelo 13 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Jozef 
Jambrich z Telgártu, ktorý zomrel 27. decembra vo veku 45 rokov.56 

 
 

                                                 
55  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 81. 
56  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Telgárt z rokov 1818 – 1863. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23435-
23871-56?cc=1554443&wc=MM1Q-17Q:470735250> (12.04.2013). 
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Tabuľka 8 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Telgárt57 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Brdárka – – 1 – – 
Telgárt 2.8.1831 27.12.1831 1354 13 0,96 % 
Vyšná Slaná – – 3 – – 
Spolu 2.8.1831 27.12.1831 1358 13 0,96 % 

 
 
 
 

Farnosť Torysky 
Gréckokatolícka farnosť Torysky mala v roku 1831 celkovo 1623 veria-

cich. Okrem farskej obce Torysky boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Dlhé Stráže, Dravce, Dvorec, Levoča (slobodné kráľovské mesto), Levoča 
(vyšný statok), Spišský Štvrtok, Uloža a Závada. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti farár Ján Dudinský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal je-
den farský chrám (Torysky), ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. 
Patronátne právo nad farským chrámom malo slobodné kráľovské mesto 
Levoča. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.58 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Torysky 19. au-
gusta, kedy skonala vo veku 50 rokov Anna Boberová z Torysiek. Cholere 
podľahol aj Matúš Chamilla z Torysiek, ktorý zomrel 18. septembra a vo ve-
ku 75 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. 
Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 7. – 15. októbra, v priebehu kto-
rých zomrelo 22 veriacich. Najviac ľudí (5) zomrelo 7. a 8. októbra. Epidémia 
si vo farnosti vyžiadala 40 ženských a 27 mužských životov. Celkovo tak vo 
farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 67 grécko-
katolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Melius Kasper z Torysiek, ktorý 
zomrel 22. októbra vo veku 10 rokov.59 

 
 
 
 

                                                 
57  Tabuľka 8 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-

kej farnosti Telgárt a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
58  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 81-82. 
59  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Torysky z rokov 1761 – 1905. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22651-
18591-62?cc=1554443&wc=MM1Q-138:n1683737151> (12.04.2013). 
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Tabuľka 9 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Torysky60 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Dlhé Stráže – – 0 – – 
Dravce – – 0 – – 
Dvorec – – 0 – – 
Levoča (mesto) 21.9.1831 21.9.1831 155 1 0,65 % 
Levoča (vyšný statok) – – 4 – – 
Spišský Štvrtok – – 0 – – 
Torysky 19.8.1831 22.10.1831 1448 66 4,56 % 
Uloža – – 7 – – 
Závada – – 5 – – 
Spolu 19.8.1831 22.10.1831 1623 67 4,13 % 

 
Farnosť Závadka 
Gréckokatolícka farnosť Závadka mala v roku 1831 celkovo 955 veriacich. 

Okrem farskej obce Závadka boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Ar-
nutove, Danišovce, Hadušovce, Harichovce, Hnilčík, Iliašovce, Kurimany, 
Letanovce, Levoča (nižný statok), Lieskovany, Markušovce, Mečedelovce, 
Nálepkovo, Odorín, Olyse, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, 
Švedlár a Teplička. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján Do-
bránsky. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám (Závad-
ka), ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mala šľachtická rodina spišských Mariášiovcov. Vo far-
nosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.61 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali v Závadke 23. augusta, kedy 
skonal vo veku 1 roka Juraj Pacusk zo Závadky. Najmladšou obeťou cholery 
vo farnosti bol Juraj Gbar zo Závadky, ktorý zomrel 29. septembra vo veku 4 
týždňov. Cholere podľahol aj Ján Vansačik zo Závadky, ktorý zomrel 25. 
septembra a vo veku 74 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol epi-
demickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 13. – 21. sep-
tembra, v priebehu ktorých zomrelo 27 veriacich. Najviac ľudí (12) zomrelo 
20. septembra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 28 ženských a 35 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ocho-
renia zomrelo 63 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Michal 

                                                 
60  Tabuľka 9 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-

kej farnosti Torysky a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
61  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 83-84. 
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Kandráč zo Závadky, ktorý zomrel 6. októbra vo veku 5 rokov.62 
 

Tabuľka 10 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Závadka63 

 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Arnutovce – – 0 – – 
Danišovce – – 0 – – 
Hadušovce – – 0 – – 
Harichovce – – 0 – – 
Hnilčík – – 21 – – 
Iliašovce – – 0 – – 
Kurimany – – 0 – – 
Letanovce – – 0 – – 
Levoča (nižný statok) – – 2 – – 
Lieskovany – – 0 – – 
Markušovce – – 16 – – 
Mečedelovce – – 0 – – 
Nálepkovo – – 29 – – 
Odorín – – 1 – – 
Olyse – – 35 – – 
Smižany – – 2 – – 
Spišská Nová Ves – – 27 – – 
Spišské Tomášovce – – 0 – – 
Švedlár – – 12 – – 
Teplička – – 5 – – 
Závadka 23.8.1831 6.10.1831 806 63 7,82 % 
Spolu 23.8.1831 6.10.1831 955 63 6,59 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Dolnospišského de-

kanátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 169 (53,8 %) ženských 
a 145 (46,2 %) mužských obetí cholery. Celkovo si tak toto vysoko infekčné 
ochorenie vyžiadalo v rámci dekanátu životy 314 gréckokatolíkov. Najviac 
veriacich, čo do počtu, zomrelo vo farnosti Nižné Slovinky (112), najmenej 
vo farnosti Telgárt (13). Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia zaznamenali 
najviac obetí vo farnosti Závadka (6,59 %), najmenej vo farnosti Telgárt  (0,96 
%). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 

                                                 
62  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Závadka v rokoch 1784 – 1895. In Fami-lysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22658-
9176-48?cc=1554443&wc=MM1Q-17C:n962651919> (12.04.2013). 

63  Tabuľka 10 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Závadka a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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úroveň 4,27 %.64 
 

Tabuľka 11 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Dolnospišského dekanátu65 

 

 

Z matričných záznamov, vedených v roku 1831 vyplýva, že v gréckoka-
tolíckych farnostiach Dolnospišského dekanátu boli cholerou najviac posti-
hnutí veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov). Tých zomrelo v dôsledku cho-
lery 84 (26,8 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí epidémie tvorili veriaci 
v produktívnom veku (31 – 45 rokov), ktorých následkom epidémie zahynu-
lo 55 (17,5 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov novorodencov a detí 
mladších ako 1 rok, a síce 12 (3,8 %).66 

 

Tabuľka 12 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckych farnostiach Dolnospišského dekanátu67 

 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Helcmanovce 1 10 1 3 6 12 13 13 

                                                 
64  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 5 cirkevných matrík 

farností Dolnospišského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných farností 
dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cirkevných 
matrikách, chýbajú informácie o 7 417 (51,8 %) gréckokatolíckych veriacich Dolnospišského 
dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

65  Tabuľka 11 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokatolíc-
kych farností Helcmanovce, Nižné Slovinky, Telgárt, Torysky, Závadka a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

66  Pozri pozn. pod čiarou č. 64  – pozn. A. L. 
67  Tabuľka 12 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokatolíc-

kych farností Helcmanovce, Nižné Slovinky, Telgárt, Torysky, Závadka – pozn. A. L. 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Helcmanovce 23.8.1831 19.10.1831 1579 59 3,74 % 
Kojšov – – 875 – – 
Nižné Repaše – – 934 – – 
Nižné Slovinky 22.8.1831 2.10.1831 1886 112 5,94 % 
Olšavica – – 1142 – – 
Poráč – – 1223 – – 
Šumiac – – 1786 – – 
Telgárt 2.8.1831 27.12.1831 1358 13 0,96 % 
Torysky 19.8.1831 22.10.1831 1623 67 4,13 % 
Vernár – – 774 – – 
Závadka 23.8.1831 6.10.1831 955 63 6,59 % 
Spolu 2.8.1831 27.12.1831 14 322 314 4,27 % 
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Kojšov – – – – – – – – 
Nižné Repaše – – – – – – – – 
Nižné Slovinky 5 20 10 5 10 22 28 12 
Olšavica – – – – – – – – 
Poráč – – – – – – – – 
Šumiac – – – – – – – – 
Telgárt 0 1 1 0 0 5 5 1 
Torysky 4 9 4 9 12 13 10 6 
Vernár – – – – – – – – 
Závadka 2 14 3 1 6 3 28 6 
Spolu 12 54 19 18 34 55 84 38 

 
2.3.2 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Hornospišskom dekanáte 

 
Hornospišský dekanát mal v roku 1831 celkovo 15 465 veriacich. Tvorilo 

ho 9 farností (Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kremná, Litmanová, Osturňa, 
Stotince, Veľký Lipník, Veľký Sulín), v ktorých sa nachádzalo 9 farských a 3 
filiálne chrámy. Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti dekan Juraj Mi-
halič.68   
 

Farnosť Veľký Sulín 
Gréckokatolícka farnosť Veľký Sulín mala v roku 1831 celkovo 1368 ve-

riacich. Okrem farskej obce Veľký Sulín boli jej súčasťou i filiálne a juris-
dikčné obce Dosčana (statok), Káče, Krendžeľovka, Malý Sulín, Medzibro-
die, Sčerbovka, Sulínska Huta a Závodie. Cirkevnú správu farnosti mal na 
starosti farár Eliáš Janicky. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám (Veľký Sulín), ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patro-
nátne právo nad farským chrámom mal Anton Szuliny. Vo farnosti sa použí-
val slovenský a rusínsky jazyk.69 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Veľký Sulín 8. au-
gusta, kedy skonal vo veku 72 rokov Ján Zagora zo Závodia. Najmladšími 
obeťami cholery vo farnosti boli Michal Janovič Zagora zo Závodia a Juraj 
Michalovič Hurtnik z Veľkého Sulína, ktorí zomreli 20. augusta, resp. 7. ok-
tóbra vo veku 2 rokov. Cholere podľahol aj Ján Boguský z Veľkého Sulína, 
ktorý zomrel 30. septembra a vo veku 85 rokov bol najstarším veriacim, kto-
rý podľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 
18. – 28. septembra, v priebehu ktorých zahynulo 11 veriacich. Epidémia si 
vo farnosti vyžiadala 21 ženských a 18 mužských životov. Celkovo tak vo 
farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 39 grécko-
katolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Ján Petriliak z Medzibrodia, 

                                                 
68  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 85-91. 
69  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 90-91. 
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ktorý zomrel 22. novembra vo veku 60 rokov.70 
 

Tabuľka 13 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Veľký Sulín71 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Dosčana (statok) – – 28 – – 
Káče 24.10.1831 24.10.1831 8 1 12,5 % 
Krendžeľovka 15.10.1831 15.10.1831 40 1 2,5 % 
Malý Sulín 1.9.1831 13.9.1831 245 2 0,82 % 
Medzibrodie 20.8.1831 22.11.1831 177 2 1,13 % 
Sčerbovka – – 5 – – 
Sulínska Huta – – 102 – – 
Veľký Sulín 1.9.1831 20.11.1831 681 23 3,38 % 
Závodie 8.8.1831 20.8.1831 82 10 12,19 % 
Spolu 8.8.1831 22.11.1831 1368 39 2,85 % 

 
Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie v Hornospišskom dekanáte 

vyplýva, že epidemickej nákaze podľahlo 625 gréckokatolíkov. Najviac ve-
riacich zomrelo vo farnosti  Kamienka (172), najmenej vo farnosti Kremná 
(17). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 
úroveň 4,04 %.72 

 
Tabuľka 14 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckych farnostiach Hornospišského dekanátu73 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Jakubany – – 2985 66 2,21 % 
Jarabina – – 1493 60 4,02 % 
Kamienka – – 2475 172 6,95 % 

                                                 
70  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Veľký Sulín z rokov 1802 – 1843. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
11784-59491-3?cc=1554443&wc=MM1Q-1JN:n714919637> (12.04.2013). 

71  Tabuľka 13 bola zostavená na základe údajov získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Veľký Sulín a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

72  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 520/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Hornospišskom dekanáte. 

73  Tabuľka 14 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Sulín, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie Hornospišského dekanátu Pre-
šovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Kremná – – 804 17 2,11 % 
Litmanová – – 1132 44 3,89 % 
Osturňa – – 1843 61 3,31 % 
Stotince – – 1253 26 2,08 % 
Veľký Lipník – – 2112 139 6,58 % 
Veľký Sulín 8.8.1831 22.11.1831 1368 48 3,51 % 
Spolu 8.8.1831 22.11.1831 15 465 625 4,04 % 
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3 VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE 
V ŠARIŠSKOM ARCHIDIAKONÁTE 
 
Šarišský archidiakonát Prešovskej eparchie, ako naznačuje samotný ná-

zov, sa rozprestieral na území Šarišskej župy. V roku 1831 ho tvorilo 6 deka-
nátov – Bardejovský, Bukovecký, Prešovský, Makovický, Popradský a Svid-
nícky, v ktorých žilo 64 561 gréckokatolíkov. Cirkevnú správu Šarišského ar-
chidiakonátu mal v roku 1831 na starosti archidiakon Bazil Hodobay. 74 
 

3.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Bardejovskom dekanáte 
 

Bardejovský dekanát mal v roku 1831 celkovo 10 198 veriacich. Tvorilo 
ho 11 farností (Cigeľka, Hrabské, Kružlov, Kurov, Livov, Lukov, Malcov, 
Nižný Tvarožec, Petrová, Rešov, Snakov), v ktorých sa nachádzalo 11 far-
ských a 8 filiálnych chrámov. Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vi-
cearchidiakon Ján Závadský.75   
 

Farnosť Cigeľka 
Gréckokatolícka farnosť Cigeľka mala v roku 1831 celkovo 653 veriacich. 

Tvorila ju obec Cigeľka. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár And-
rej Kovalický mladší. Vo farnosti sa nachádzal jeden chrám (farský), ktorý 
bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusín-
sky jazyk.76 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Cigeľka 12. au-
gusta, kedy skonal vo veku 17 rokov Štefan Vencúrik z Cigeľky. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bola Eudokia Teodora Koščová z Cigeľky, ktorá 
zomrela 30. augusta vo veku 1 roka. Cholere podľahol aj Peter Brezúch z Ci-
geľky, ktorý zomrel 7. septembra a vo veku 78 rokov bol najstarším veria-
cim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 26. – 30. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 16 veriacich. Najviac 
ľudí (6) zomrelo 26. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 24 ženských 
a 19 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 43 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie bol Peter Sovík z Cigeľky, ktorý zomrel 19. októbra vo veku 35 rokov.77 

                                                 
74  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 39-75. 
75  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 39-44. 
76  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 39-40. 
77  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Cigeľka z rokov 1810 – 1838. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12052-
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Tabuľka 15 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Cigeľka78 

 

 

Farnosť Hrabské 
Gréckokatolícka farnosť Hrabské mala v roku 1831 celkovo 545 veriacich. 

Tvorila ju obec Hrabské. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Bazil 
Demjánovič. Vo farnosti sa nachádzal jeden chrám (farský), ktorý bol za-
svätený sv. Demeterovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal Ignác 
Korotnoky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.79 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Hrabské 10. au-
gusta, kedy skonal vo veku 22 rokov Ján Klučka z Hrabského. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bol Bazil Jusek z Hrabského, ktorý zomrel 29. au-
gusta vo veku 1 roka. Cholere podľahla aj Mária Veselíková z Hrabského, 
ktorá zomrela 18. augusta a vo veku 78 rokov bola najstaršou veriacou, ktorá 
podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 24. – 
28. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 7 veriacich. Najviac ľudí (4) zomre-
lo 24. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 12 ženských a 16 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ocho-
renia zomrelo 28 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Juraj Boj-
ko z Hrabského, ktorý zomrel 13. septembra vo veku 35 rokov.80 

 

Tabuľka 16 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Hrabské81 

 

Obec  
Dátum výskytu 

prvého 
ochorenia v obci 

Dátum výskytu 
posledného 

ochorenia v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 

v roku 1831 

% 
podiel 
obetí 

Hrabské 10.8.1831 13.9.1831 545 28 5,14 % 
Spolu 10.8.1831 13.9.1831 545 28 5,14 % 

                                                                                                                   
25689-51?cc=1554443&wc=MM1Q-1V3:n968913 94> (12.04.2013). 

78  Tabuľka 15 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Cigeľka a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

79  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 40. 

80  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Hrabské z rokov 1830 – 1882. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11589-
121119-81?cc=1554443&wc=MM1Q-1V7:n529538664> (12.04.2013). 

81  Tabuľka 16 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Hrabské a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Cigeľka 12.8.1831 19.10.1831 653 43 6,59 % 
Spolu 12.8.1831 19.10.1831 653 43 6,59 % 
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Farnosť Kružlov 
Gréckokatolícka farnosť Kružlov mala v roku 1831 celkovo 1281 veria-

cich. Okrem farskej obce Kružlov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Boglárka, Hervartov, Krivé, Richvald a Šiba. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti farár Ján Halík. Vo farnosti sa nachádzal jeden farský a dva 
filiálne chrámy. Farský chrám bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky, 
filiálne chrámy sv. Lukášovi (Krivé) a sv. Michalovi archanjelovi (Bolgárka). 
Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Jozef Forgáč. Vo farnosti 
sa používal slovenský a rusínsky jazyk.82 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Kružlov 7. au-
gusta83, kedy skonal vo veku 40 rokov Simeon Sutiak z Kružlova. Najmlad-
šou obeťou cholery vo farnosti bol Juraj Hvat z Boglárky, ktorý zomrel 23. 
augusta vo veku 6 mesiacov. Cholere podľahla aj Eva Cidilková z Kružlova, 
ktorá zomrela 30. augusta a vo veku 72 rokov bola najstaršou veriacou, ktorá 
podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 21. – 
27. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 26 veriacich. Najviac ľudí (9) zom-
relo 23. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 28 ženských a 29 muž-
ských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného 
ochorenia zomrelo 57 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola An-
na Havranová z Boglárky, ktorá podľahla cholere 6. septembra vo veku 24 
rokov.84 
 

Tabuľka 17 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Kružlov85 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Boglárka 14.8.1831 6.9.1831 241 17 7,05 % 
Hervartov – – 6 – – 

                                                 
82  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 40. 
83  Deň 28. august 1831 je dátumom, kedy správca gréckokatolíckej farnosti Kružlov Ján Havlík 

označil po prvýkrát pri zápise príčiny smrti pri nebohom choleru. Avšak 2. augusta 1831 
zomrela vo farnosti Anna Schandalová. Ako príčina smrti bola pri jej mene uvedená úpla-
vica (dissenteria). Nakoľko v prvých týždňoch po vypuknutí cholery si v Uhorsku zamieňa-
li choleru, ktorú dovtedy nepoznali, s úplavicou (disseteria), ktorá mala podobné príznaky 
i priebeh ako cholera, domnievame sa, že za prvý prípad cholery vo farnosti možno pova-
žovať Annu Schandovú – pozn. A. L. 

84  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Kružlov z rokov 1825 – 1856. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12872-
255620-26?cc=1554443&wc=MM1Q-1V8:64761 1874> (12.04.2013). 

85  Tabuľka 17 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Kružlov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Krivé 10.8.1831 23.8.1831 297 6 2,02 % 
Kružlov 7.8.1831 6.9.1831 520 34 6,54 % 
Richvald – – 24 – – 
Šiba – – 13 – – 
Spolu 7.8.1831 6.9.1831 1101 57 5,18 % 

 
Farnosť Kurov 
Gréckokatolícka farnosť Kurov mala v roku 1831 celkovo 614 veriacich. 

Okrem farskej obce Kurov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Ga-
boltov, Mokroluh, Rokytov, Sveržov a Tarnov. Cirkevnú správu farnosti mal 
na starosti farár Michal Podhájecký. Vo farnosti sa nachádzal jeden chrám 
(farský), ktorý bol zasvätený sv. Lukášovi evanjelistovi. Patronátne právo 
nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.86 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Kurov 26. augus-
ta, kedy skonal vo veku 46 rokov Peter Mušinka z Kurova. Najmladšou obe-
ťou cholery vo farnosti bol Peter z Kurova, ktorý zomrel 30. augusta vo veku 
2 dní, najstaršou obeťou bola Irma Kostová z Kurova, ktorá zomrela 23. au-
gusta vo veku 95 rokov. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 20. – 27. 
augusta, v priebehu ktorých zomrelo 40 veriacich. Najviac ľudí (8) zomrelo 
20., 24. a 27. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 30 ženských a 27 
mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku cholery zomrelo 57 
gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Ján Bereský z Kurova, kto-
rý zomrel 27. novembra vo veku 1 roka.87 

 
Tabuľka 18 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Kurov88 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Gaboltov – – 16 – – 
Kurov 16.8.1831 27.11.1831 581 56 9,64 % 
Mokroluh 9.9.1831 9.9.1831 4 1 25 % 
Rokytov – – 1 – – 
Sveržov – – 10 – – 

                                                 
86  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 40-41. 
87  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Kurov z rokov 1827 – 1871. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12066-
44940-21?cc=1554443&wc=MM1Q-1VN:2366819 16> (12.04.2013). 

88  Tabuľka 18 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Kurov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Tarnov – – 2 – – 
Spolu 16.8.1831 27.11.1831 614 57 9,28 % 

 
Farnosť Livov 
Gréckokatolícka farnosť Livov mala v roku 1831 celkovo 1325 veriacich. 

Okrem farskej obce Livov boli jej súčasťou i filiálne obce Kríže a Livovská 
Huta. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Peter Barbirovič. Vo far-
nosti sa nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Livo-
ve bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám v Krížoch Ochra-
ne Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf 
Jozef Forgáč. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.89 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Livov 6. augusta, 
kedy skonal vo veku 46 rokov Andrej Karafa z Livova. Najmladšou obeťou 
cholery vo farnosti bola Dorota Kaháliová z obce Kríže, ktorá zomrela 4. 
septembra vo veku 2 mesiacov. Cholere podľahol aj Alex Blanár z Livova, 
ktorý zomrel 27. septembra a vo veku 70 rokov bol najstarším veriacim, kto-
rý podľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 
24. – 29. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 18 veriacich. Najviac ľudí (7) 
zomrelo 24. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 18 ženských a 32 
mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekč-
ného ochorenia zomrelo 50 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol 
Peter Mačko z Livova, ktorý zomrel 22. novembra vo veku 39 rokov.90 

 
Tabuľka 19 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Livov91 
 

 
Farnosť Lukov 
Gréckokatolícka farnosť Lukov mala v roku 1831 celkovo 1143 veriacich. 

                                                 
89  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 41. 
90  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Livov z rokov 1825 – 1846. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12318-
66165-12?cc=1554443&wc=MM1Q-1KM:n101116194> (12.04.2013). 

91  Tabuľka 19 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Livov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Kríže 14.8.1831 1.11.1831 501 35 6,99 % 
Livov 6.8.1831 2.11.1831 656 12 1,83 % 
Livovská Huta 10.9.1831 11.9.1831 168 3 1,79 % 
Spolu 6.8.1831 2.11.1831 1325 50 3,77 % 
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Okrem farskej obce Lukov bola jej súčasťou i filiálna obec Venecia92. Cirkev-
nú správu farnosti mal na starosti farár a súčasne viacerchidiakon Bardejov-
ského dekanátu Ján Závadský. Vo farnosti sa nachádzal jeden farský a jeden 
filiálny chrám. Farský chrám v Lukove bol zasvätený Ochrane Presvätej Bo-
horodičky, filiálny chrám vo Venecii sv. Kozmovi a Damiánovi. Patronátne 
právo nad farským chrámom mal gróf Jozef Forgáč. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.93 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Lukov 24. júla, 
kedy skonala vo veku 43 rokov Katarína z Lukova. Najmladšou obeťou cho-
lery vo farnosti bola Katarína z Venecie, ktorá zomrela 12. augusta vo veku 6 
mesiacov. Cholere podľahli aj Andrej Plask a Matúš Popa z Lukova, ktorí 
zomreli 30. júla, resp. 11. augusta  a vo veku 73 rokov boli najstaršími veria-
cimi, ktorí podľahli epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 6. – 12. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 24 veriacich. Najviac 
ľudí (8) zomrelo 7. a 12. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 39 žen-
ských a 26 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vy-
soko infekčného ochorenia zomrelo 65 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou e-
pidémie bol Ján Sutiak z Lukova, ktorý zomrel  12. septembra vo veku 43 
rokov.94 

 
Tabuľka 20 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Lukov95 
 

 
Farnosť Malcov 
Gréckokatolícka farnosť Malcov mala v roku 1831 celkovo 1416 veriacich. 

Okrem farskej obce Malcov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Krá-
ľovská Studňa, Gerlachov, Lenártov, Obručné (samota) a mlyn Kurnac. 

                                                 
92  Obec Venecia sa v roku 1943 zlúčila s obcou Lukov a jej súčasťou je dodnes – pozn. A. L. 
93  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 41. 
94  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Lukov z rokov 1810 – 1841. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12583-
15186-97?cc=1554443&wc=MM1Q-1KZ:n121099938> (12.04.2013). 

95  Tabuľka 20 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Lukov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Lukov 24.7.1831 12.9.1831 814 44 5,41 % 
Venecia 28.7.1831 18.8.1831 329 21 6,38 % 
Spolu 24.7.1831 12.9.1831 1143 65 5,69 % 
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Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár a súčasne notár Bardejovské-
ho dekanátu Michal Regéci. Vo farnosti sa nachádzal jeden farský a tri filiál-
ne chrámy. Farský chrám v Malcove bol zasvätený Presvätej Bohorodičke, fi-
liálne chrámy sv. Jakubovi apoštolovi a Mikulášovi biskupovi (Lenártov) 
a sv. Jánovi Krstiteľovi (Gerlachov). Patronátne právo nad farským chrá-
mom mala šľachtická rodina Kapy. Vo farnosti sa používal slovenský a ru-
sínsky jazyk.96 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Malcov 1. augus-
ta, kedy skonal vo veku 23 rokov Michal Hrabčák z Gerlachova. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bol Adam Kačmár z Malcova, ktorý zomrel 24. 
augusta vo veku 5 mesiacov. Cholere podľahla aj Dorota z Malcova, ktorá 
zomrela 18. augusta a vo veku 62 rokov bola najstaršou veriacou, ktorá pod-
ľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 9. – 15. 
augusta, v priebehu ktorých zomrelo 31 veriacich. Najviac ľudí (9) zomrelo 
8. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 40 ženských a 40 mužských ži-
votov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochore-
nia zomrelo 80 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Bazil Au-
daničo z Gerlachova, ktorý zomrel 4. novembra vo veku 46 rokov.97 

 
Tabuľka 21 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Malcov98 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Gerlachov 1.8.1831 4.11.1831 484 33 7,01 % 
Kráľovská Studňa – – 4 – – 
Kurmac – – 17 – – 
Lenártov 14.9.1831 23.9.1831 295 2 0,68 % 
Malcov 4.8.1831 9.9.1831 616 45 7,31 % 

                                                 
96  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 42. 
97  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Malcov z rokov 1822 – 1843. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11621-
10439-78?cc=1554443&wc=M9MJ-J7B:n1466266779> (12.04.2013); Matrika zomrelých gréc-
kokatolíckej filiálky Gerlachov z rokov 1807 – 1843. In Familysearch. [online] Dostupné na 
internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11621-11008-31?cc=1554443& 
wc=M9MJ-J7B:n146626679> (12.04.2013); Matrika zomrelých gréckokatolíckej filiálky Lenár-
tov z rokov 1808 – 1843. In Familysearch. [online]. Dostupné na internete:    <https://family-
search.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11621-12250-35?cc=1554443&wc=M9MJ-J7B:n1466266 
779> (12.04.2013). 

98  Tabuľka 21 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokatolíc-
kej farnosti Malcov a cirkevných  matrík filiálok Lenártov a Gerlachov farnosti Malcov a zo 
schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 
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Obručné (samota) – – 0 – – 
Spolu 1.8.1831 4.11.1831 1416 80 5,65 % 

 
Farnosť Nižný Tvarožec 
Gréckokatolícka farnosť Nižný Tvarožec mala v roku 1831 celkovo 760 

veriacich. Okrem farskej obce Nižný Tvarožec boli jej súčasťou i filiálne obce 
Vyšný Tvarožec a Zlaté. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Peter 
Rojkovič. Vo farnosti sa nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Far-
ský chrám v Nižnom Tvarožci bol zasvätený sv. Krížu a filiálny chrám vo 
Vyšnom Tvarožci sv. Kozmovi a Damiánovi. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusín-
sky jazyk.99 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Nižný Tvarožec 
27. augusta, kedy skonala vo veku 55 rokov Anastázia Belejčáková z Nižné-
ho Tvarožca. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bol Eliáš Gribus, ktorý 
zomrel 28. augusta vo veku 1 mesiaca. Cholere podľahli aj Andrej Serečusa 
zo Zlatého a Helena Luščivská z Nižného Tvarožca, ktorí zomreli 29. augus-
ta, resp. 8. septembra  a vo veku 60 rokov boli najstaršími veriacimi, ktorí 
podľahli epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 8. – 
15. septembra, v priebehu ktorých zomrelo 10 veriacich. Najviac ľudí (4) 
zomrelo 12. septembra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 11 ženských a 8 
mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infek-
čného ochorenia zomrelo 19 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie 
bola Anna Andriščaková z Nižného Tvarožca, ktorá zahynula 24. októbra vo 
veku 2 rokov.100 

 
Tabuľka 22 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Nižný Tvarožec101 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nižný Tvarožec 27.8.1831 24.10.1831 494 18 3,64 % 

Vyšný Tvarožec – – 243 – – 

                                                 
99  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 43-44. 
100  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Nižný Tvarožec z rokov 1831 – 1875. In Fami-

lysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
267-12148-6316-87?cc=1554443&wc=MM1Q-12Q:329646408> (12.04.2013). 

101  Tabuľka 22 bola zostavená na základe údajov získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Nižný Tvarožec a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. 
A. L. 
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Zlaté 29.8.1831 29.8.1831 23 1 4,35 % 
Spolu 27.8.1831 24.10.1831 760 19 2,50 % 

 
Farnosť Petrová 
Gréckokatolícka farnosť Petrová mala v roku 1831 celkovo 892 veriacich. 

Okrem farskej obce Petrová bola jej súčasťou i filiálna obec Frička. Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár Štefan Hobodaj. Vo farnosti sa nachá-
dzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Petrovej bol zasvä-
tený sv. Paraskeve a filiálny chrám vo Fričke sv. Michalovi archanjelovi. Pa-
tronátne právo nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.102 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Petrová 11. au-
gusta, kedy skonal vo veku 75 rokov Bazil Labanský z Petrovej, najstarší 
veriaci, ktorý tomuto vysoko infekčnému ochoreniu vo farnosti podľahol. 
Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bol Ján Petrík z Fričky, ktorý zomrel 
26. augusta vo veku 3 mesiacov. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 
25. – 30. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 19 veriacich. Najviac ľudí (6) 
zomrelo 17. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 32 ženských a 19 
mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 51 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie bola Anna Palechiová z Petrovej, ktorá zomrela 24. septembra vo veku 
46 rokov.103 

 
Tabuľka 23 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Petrová104 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Frička 15.8.1831 2.9.1831 381 27 7,09 %  
Petrová 11.8.1831 24.9.1831 511 24 4,69 % 
Spolu 11.8.1831 24.9.1831 892 51 5,72 % 

 

                                                 
102  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 42. 
103  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Petrová z rokov 1831 – 1851. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12434-
63030-60?cc=1554443&wc=M9MJ-J4W:n398719230> (12.04.2013); Matrika zomrelých 
gréckokatolíckej filiálky Frička z rokov 1781 – 1832. In Familysearch. [online] Dostupné na 
internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12434-61145-26?cc=1554443 
&wc=M9MJ-J4W:n398719230> (12.04.2013). 

104  Tabuľka 23 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Petrová a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Snakov 
Gréckokatolícka farnosť Snakov mala v roku 1831 celkovo 981 veriacich. 

Tvorila ju obec Snakov. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Mi-
chal Molčáni. Vo farnosti sa nachádzal jeden chrám (farský), ktorý bol zasvä-
tený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mala šľachtická rodina Petróci. Vo farnosti sa používal slovenský a ru-
sínsky jazyk.105 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Snakov 4. sep-
tembra, kedy skonala vo veku 60 rokov istá Helena zo Snakova. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bol Michal zo Snakova, ktorý zomrel 26. sep-
tembra vo veku 4 rokov. Cholere podľahol aj Andrej zo Snakova, ktorý zom-
rel 20. októbra a vo veku 70 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol 
epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 23. – 29. sep-
tembra, v priebehu ktorých zomrelo 5 veriacich. Najviac ľudí (3) zomrelo 26. 
septembra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 7 ženských a 3 mužské životy. 
Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zom-
relo 10 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola Mária zo Snakova, 
ktorá zomrela 28. októbra vo veku 7 rokov.106 

 
 Tabuľka 24 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Snakov107 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Snakov 4.9.1831 28.10.1831 588 10 1,70 % 
Spolu 4.9.1831 28.10.1831 588 10 1,70 % 

 
V dochovaných cirkevných  matrikách gréckokatolíckych farností a filiá-

lok Bardejovského dekanátu zaznamenali v období od 1. augusta 1831 do 27. 
novembra 1831 miestni farári 241 (52,4 %) ženských a 219 (47,6 %) mužských 
obetí cholery. Celkovo si tak toto vysoko infekčné ochorenie vyžiadalo 
v rámci Bardejovského dekanátu životy 460 gréckokatolíkov. Najviac veria-
cich, čo do počtu, zomrelo vo farnosti Malcov (80), najmenej vo farnosti Sna-
kov (10). Najviac veriacich, čo do percentuálneho vyjadrenia, zomrelo vo far-

                                                 
105  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 43. 
106  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Snakov z rokov 1817 – 1879. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11784-
33831-90?cc=1554443&wc=MM1Q-1L1:1940426364> (12.04.2013). 

107  Tabuľka 24 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Snakov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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nosti Kurov (9,28 %), najmenej vo farnosti Snakov (1,70 %). Percentuálny 
podiel obetí cholery v gréckokatolíckych farnostiach Bardejovského dekaná-
tu, podľa údajov z dochovaných cirkevných matrík, dosiahol počas epidé-
mie v roku 1831 úroveň 4,59 %.108 
 

Tabuľka 25 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Bardejovského dekanátu109 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Cigeľka 12.8.1831 19.10.1831 653 43 6,59 % 
Hrabské 10.8.1831 13.9.1831 545 28 5,14 % 
Kružlov 7.8.1831 6.9.1831 1101 57 5,18 % 
Kurov 16.8.1831 27.11.1831 614 57 9,28 % 
Livov 6.8.1831 2.11.1831 1325 50 3,77 % 
Lukov 24.7.1831 12.9.1831 1143 65 5,69 % 
Malcov 1.8.1831 4.11.1831 1416 80 5,65 % 
Nižný Tvarožec 27.8.1831 24.10.1831 760 19 2,50 % 
Petrova 11.8.1831 24.9.1831 892 51 5,72 % 
Rešov – – 981 – – 
Snakov 4.9.1831 28.10.1831 588 10 1,70 % 
Spolu 24.7.1831 27.11.1831 10 018 460 4,59 % 

 
Z matričných záznamov, vedených v roku 1831, vyplýva, že v gréckoka-

tolíckych farnostiach Bardejovského dekanátu cholerová epidémia najviac 
postihla ľudí v staršom veku (46 – 65 rokov). Tých zomrelo v dôsledku cho-
lery 130 (28,3%), čo predstavuje viac ako štvrtinu z celkového počtu zomre-
lých. Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí epidémie tvorili deti vo veku 1 až 
6 rokov a veriaci v produktívnom veku 31 až 45 rokov, ktorých následkom 
tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 92 (20%), čo predstavuje pätinu 
z celkového počtu zomrelých. Najmenej obetí pochádzalo z radov novoro-
dencov a detí mladších ako 1 rok, a síce 14 (3,1%).110 
 
 
                                                 
108  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 13 cirkevných ma-

trík farností Bardejovského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevnej matriky farnosti Re-
šov, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cirkevných ma-
trikách, chýbajú informácie o 1 321 (13,2 %) gréckokatolíckych veriacich Bardejovského 
dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

109  Tabuľka 25 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností a filiálok Cigeľka, Frička, Gerlachov, Hrabské, Kružlov, Kurov, Lenártov, 
Livov, Lukov, Malcov, Nižný Tvarožec, Petrova, Snakov a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

110  Pozri pozn. pod čiarou č. 108 – pozn. A. L. 
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Tabuľka 26 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie 
v gréckokatolíckych farnostiach Bardejovského dekanátu111 

 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

 9
9 

Farnosť 

Cigeľka 0 5 4 1 10 9 7 7 
Hrabské 0 6 3 3 3 6 5 2 
Kružlov 1 11 3 3 8 12 12 7 
Kurov 1 13 4 3 6 13 13 4 
Livov 1 12 3 4 2 5 20 3 
Lukov 2 13 3 8 3 13 21 2 
Malcov 4 14 3 6 11 21 21 0 
Nižný Tvarožec 1 6 0 1 1 2 8 0 
Petrová 4 10 1 2 3 11 17 3 
Rešov – – – – – – – – 
Snakov 0 2 1 0 0 0 6 1 
Spolu 14 92 25 31 47 92 130 29 

 
3.2 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Bukoveckom dekanáte 
 

Bukovecký dekanát mal v roku 1831 celkovo 10 433 veriacich. Tvorilo ho 
13 farností (Bodružal, Bukovce, Driečna, Krajná Bystrá, Kružlová, Ladomiro-
va, Medvedie, Nižná Pisaná, Pstriná, Šemetkovce, Vápeník, Vyškovce, Vyš-
ná Jedľová), v ktorých sa nachádzalo 13 farských a 21 filiálnych chrámov 
a baziliánsky monastyr (Buková hôrka) s 1 chrámom (Povýšenia sv. Kríža) 
a 1 kaplnkou (Sv. Kríža). Igumenom112 monastyru na Bukovej hôrke bol pá-
ter Ján Lengyel. V monastieri okrem neho pôsobili 3 pátri (Ignác Korolovič, 
Jakub Chanas, Hieroným Onderiši) a 2 frátri (Eliáš Haleckovič, Ananiáš He-
lemik).113 Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Andrej 
Podhájecký.114 

 
Farnosť Bodružal 
Gréckokatolícka farnosť Bodružal mala v roku 1831 celkovo 765 

veriacich. Okrem farskej obce Bodružal boli jej súčasťou i filiálne a jurisdik-
čné obce Hunkovce, Krajná Poľana a Príkra. Cirkevnú správu farnosti mal 
                                                 
111  Tabuľa 26 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-

líckych farností Cígeľka, Hrabské, Kružlov, Kurov, Livov, Lukov, Malcov, Nižný Tvaro-
žec, Petrova a Snakov a cirkevných matrík gréckokatolíckych filiálok Gerlachov, Lenár-
tov a Frička – pozn. A. L. 

112  Igumen je predstavený monastiera v gréckokatolíckej alebo pravoslávnej cirkvi – pozn. A. 
L. 

113  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 125. 

114  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,  s. 44-49. 
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na starosti farár Andrej Buchovecký. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal je-
den farský a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Bodružali bol zasvätený 
sv. Mikulášovi biskupovi, filiálny chrám v Hunkovciach Ochrane Presvätej 
Bohorodičky a filiálny chrám v Príkrej sv. Michalovi archanjelovi. Patronát-
ne právo nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa použí-
val slovenský a rusínsky jazyk.115 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Bodružal 21. jú-
na, kedy skonal vo veku 60 rokov Juraj Kida z Krajnej Poľany. Cholera vo 
farnosti kulminovala v dňoch 9. – 19. júla, v priebehu ktorých zomrelo 18 ve-
riacich. Najviac ľudí (5) zomrelo 9. júla. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 14 
ženských a 19 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto 
vysoko infekčného ochorenia zomrelo 33 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie bola Mária Kaľmaková z Bodružale, ktorá zomrela 4. septem-
bra vo veku 24 rokov.116 

 
Tabuľka 27 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Bodružal117 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Bodružal 20.7.1831 4.9.1831 189 4 2,12 % 
Hunkovce 9.7.1831 1.8.1831 256 17 6,64 %  
Krajná Poľana 21.6.1831 3.8.1831 164 11 6,71 % 
Príkra 25.6.1831 25.6.1831 156 1 0,64 % 
Spolu 21.6.1831 4.9.1831 765 33 4,31 % 

 
Farnosť Ladomirova 
Gréckokatolícka farnosť Ladomirova mala v roku 1831 celkovo 1283 ve-

riacich. Okrem farskej obce Ladomirova boli jej súčasťou i filiálne obce Kraj-
né Čierno a Vagrinec. Farnosť Ladomirová v roku 1831 nemala vlastného fa-
rára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti administrátor118 Andrej Kole-

                                                 
115  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,  s. 45. 
116  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Bodružal z rokov 1823 – 1860. In Fami-

lysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
266-12880-43663-84?cc=1554443&wc=MM17-M3K:1859213523> (12.04.2013); Matrika zom-
relých gréckokatolíckej filiálky Hunkovce z rokov 1830 – 1860. In Familysearch. [online] 
Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12880-42381-5? 
cc=1554443&wc=M99C-WKT:1416867540> (12.04.2013). 

117  Tabuľka 27 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Bodružal a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

118  Administrátor alebo administrátor excurrendo je duchovným správcom farnosti v dobe, 
keď farnosť nemá ustanoveného farára. Za predpokladu, že biskup nestanoví ináč, admi-
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sár. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. 
Farský chrám v Ladomirovej bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiál-
ny chrám v Krajnom Čiernom sv. Bazilovi mučeníkovi. Patronátne právo 
nad farským chrámom mali miestny zemepáni (Dominium terrestrale). Vo 
farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.119 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Ladomirová 20. 
júla, kedy skonal vo veku 32 rokov Peter Svitiť z Ladomirovej. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bola Anna Halóvková z Ladomirovej, ktorá 
zomrela vo veku 4 rokov. Cholere podľahla aj Eva Ninťoková z Ladomiro-
vej, ktorá zomrela vo veku 75 rokov a bola najstaršou veriacou, ktorá pod-
ľahla epidemickej nákaze. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 10 ženských a 6 
mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 16 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie bol Bazil Svitiť z Ladomirovej, ktorý zomrel 12. augusta vo veku 42 ro-
kov.120 

 
Tabuľka 28 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Ladomirova121 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Krajné Čierno – – 903 – – 
Ladomirova 20.7.1831 12.8.1831 218 16 7,34 %  
Vagrinec – – 132 – – 
Spolu 20.7.1831 12.8.1831 1283 16 1,25 % 

 
Farnosť Medvedie 
Gréckokatolícka farnosť Medvedie mala v roku 1831 celkovo 670 veria-

cich. Okrem farskej obce Medvedie boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Korejovce, Krajná Porúbka, Stará Huta a Šarbov. Farnosť Medvedie 
v roku 1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na staro-
sti administrátor Andrej Répáši. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Medveďom bol zasvätený sv. 
                                                                                                                   

nistrátor farnosti je viazaný rovnakými povinnosťami a má rovnaké práva, ako farár – 
pozn. A. L. 

119  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 47. 

120  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Ladomirová z rokov 1793 – 1832. In Family-
search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
11395-150542-58?cc=1554443&wc=MM17-M78:120744287> (12.04.2013). 

121  Tabuľka 28 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Ladomirova a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 
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Demeterovi, filiálny chrám v Korejovciach Ochrane Presvätej Bohorodičky. 
Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti 
sa používal slovenský a rusínsky jazyk.122 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Medvedie 3. au-
gusta, kedy skonal vo veku 40 rokov Andrej Magisko z Medvedia. Najmlad-
šou obeťou cholery vo farnosti bol Peter Lazinyak z Medvedieho, ktorý 
zomrel 8. augusta vo veku 21 dní. Cholere podľahla aj Paraskeva Gajdošová 
z Korejoviec, ktorá zomrela 21. septembra a vo veku 69 rokov bola najstar-
šou veriacou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulmi-
novala v dňoch 7. – 12. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 11 veriacich. 
Najviac ľudí (4) zomrelo 7. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 16 
ženských a 13 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto 
vysoko infekčného ochorenia zomrelo 29 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie bola Paraskeva Gajdošová z Korejoviec, ktorá zomrela 21. sep-
tembra vo veku 69 rokov.123 

 
Tabuľka 29 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckej farnosti Medvedie124 
 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Korejovce 15.8.1831 21.9.1831 211 4 1,90 %  
Krajná Porúbka 19.8.1831 28.8.1831 166 5 3,01 % 
Medvedie 3.8.1831 31.8.1831 207 17 8,21 % 
Stará Huta – – 10 – – 
Šarbov 29.8.1831 31.8.1831 76 3 3,95 % 
Spolu 3.8.1831 21.9.1831 670 29 4,33 % 

 
Farnosť Vyškovce 
Gréckokatolícka farnosť Vyškovce mala v roku 1831 celkovo 723 veria-

cich. Okrem farskej obce Vyškovce boli jej súčasťou i filiálne obce Krušinec 
a Vislava. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján Masnik. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a dva filiálne chrámy. Farský 
chrám vo Vyškovciach bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny 
chrám v Krušinci Ochrane Presvätej Bohorodičky a filiálny chrám vo Vislave 

                                                 
122  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 47. 
123  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Medvedie z rokov 1817 – 1835. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12154-15722-69?cc=1554443&wc=MM1Q-1QV:1013976063> (12.04.2013). 

124  Tabuľka 29 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Medvedie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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sv. Bazilovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján Szirmay. 
Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.125 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyškovce 13. au-
gusta, kedy skonal vo veku 70 rokov Michal Kmiť z Krušinca, najstaršia obeť 
cholery vo farnosti. Cholere podľahli aj Andrej Simeonovič Holub z Krušin-
ca a Eliáš Michalovič Lapkoš z Krušinca, ktorí zomreli 18., resp. 29. augusta 
a vo veku 2 rokov boli najmladšími veriacimi, ktorí podľahli epidemickej ná-
kaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 26. – 31. augusta, v priebehu 
ktorých zomrelo 17 veriacich. Najviac ľudí (7) zomrelo 18. augusta. Epidé-
mia si vo farnosti vyžiadala 17 ženských a 14 mužských životov. Celkovo 
tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 31 
gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Simeon Janovič Drotár 
z Krušinca, ktorý zomrel 6. septembra vo veku 3 rokov.126 

 
Tabuľka 30 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Vyškovce127 
 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Krušinec  13.8.1831 6.9.1831 177 25 14,12 % 
Vislava – – 322 – – 
Vyškovce 26.8.1831 5.9.1831 224 6 2,68 % 
Spolu 13.8.1831 6.9.1831 723 31 4,29 % 

 
Farnosť Vyšná Jedľová 
Gréckokatolícka farnosť Vyšná Jedľová mala v roku 1831 celkovo 865 ve-

riacich. Okrem farskej obce Vyšná Jedľová boli jej súčasťou i filiálne obce 
Nižná Jedľová a Nižný Orlík. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár 
Štefan Ladomérsky. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a dva 
filiálne chrámy. Farský chrám vo Vyšnej Jedľovej bol zasvätený sv. Kozmovi 
a Damiánovi, filiálny chrám v Nižnej Jedľovej Počatiu sv. Jána Krstiteľa a fi-
liálny chrám v Nižnom Orlíku sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo 
nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.128 

                                                 
125  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 49. 
126  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyškovce z rokov 1829 – 1880. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12702-59286-98?cc=1554443&wc=M9MJ-JN7:2074458774> (12.04.2013). 

127  Tabuľka 30 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Vyškovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

128  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
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Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyšná Jedľová 
29. júla, kedy skonal vo veku 50 rokov Michal Cmar z Nižného Orlíka. Naj-
mladšou obeťou cholery vo farnosti bola Anna Semančíková z Nižného Or-
líka, ktorá zomrela 8. augusta vo veku 3 mesiacov. Cholere podľahla aj A-
nastázia Jacenková z Nižného Orlíka, ktorá zomrela 24. augusta a vo veku 63 
rokov bola najstaršou veriacou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera 
vo farnosti kulminovala v dňoch 18. – 22. augusta, v priebehu ktorých zom-
relo 13 veriacich. Najviac ľudí (4) zomrelo 19. augusta. Epidémia si vo farno-
sti vyžiadala 28 ženských a 15 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti 
v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 43 gréckokatolíkov. 
Poslednou obeťou epidémie bola Mária Popovičová z Nižného Orlíka, ktorá 
zomrela 25. augusta vo veku 26 rokov.129 

 
Tabuľka 31 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Vyšná Jedľová130 
 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nižná Jedľová – – 192 – – 
Nižný Orlík 29.7.1831 25.8.1831 434 43 9,91 %  
Vyšná Jedľová – – 239 – – 
Spolu 29.7.1831 25.8.1831 865 43 4,97 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Bukoveckého deka-

nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 85 (55,9 %) ženských a 67 
(44,1 %) mužských obetí cholery. Celkovo si cholera v dekanáte vyžiadala ži-
voty 152 gréckokatolíkov. Najviac veriacich zomrelo vo farnosti Vyšná Jed-
ľová (43), najmenej vo farnosti Ladomirová (15). Percentuálny podiel obetí 
cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 úroveň 3,79 %.131 

 

                                                                                                                   
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 46. 

129  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšná Jedľová z rokov 1803 – 1831. In Fami-
lysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
266-11011-78026-37?cc=1554443&wc=MM17-MC9:n793436898> (12.04.2013). 

130  Tabuľka 31 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Vyšná Jedľová a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

131  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 6 cirkevných ma-
trík farností a filiálok Bukoveckého dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyš-
ných farností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochova-
ných cirkevných matrikách, chýbajú informácie o 7925 (75,9 %) gréckokatolíckych veria-
cich Bukovecného dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 
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Tabuľka 32 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Bukoveckého dekanátu132 

 

 
Z matričných záznamov, vedených v roku 1831, vyplýva, že v gréckoka-

tolíckych farnostiach Bukoveckého dekanátu boli cholerou najviac postihnu-
tí veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov). Tých zomrelo v dôsledku 
cholery 41 (27,0 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí epidémie tvorili ve-
riaci v staršom veku (46 – 65 rokov), ktorých následkom epidémie zomrelo 
36 (23,7 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov novorodencov a detí mlad-
ších ako 1 rok, a síce 2 (1,3 %).133 

 
Tabuľka 33 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Bukoveckého dekanátu134 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Bodružal 0 7 5 3 2 10 6 0 
Bukovce – – – – – – – – 
Driečna – – – – – – – – 

                                                 
132  Tabuľka 32 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-

líckych farností a filiálok Bodružal, Hunkovce, Ladomirová, Krušinec, Medvedie, Vyš-
kovce, Vyšná Jedľová a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

133  Pozri pozn. pod čiarou č. 131 – pozn. A. L. 
134  Tabuľka 33 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-

líckych farností Bodružal, Ladomirová, Medvedie, Vyškovce, Vyšná Jedľová – pozn. A. L. 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Bodružal 21.6.1831 4.9.1831 765 33 4,31 % 
Bukovce – – 693 – – 
Driečna – – 792 – – 
Krajná Bystrá – – 850 – – 
Kružlová – – 762 – – 
Ladomirová 20.7.1831 12.8.1831 1283 16 1,25 % 
Medvedie 3.8.1831 21.9.1831 670 29 4,33 % 
Nižná Pisaná – – 768 – – 
Pstriná – – 756 – – 
Šemetkovce – – 602 – – 
Vápeník – – 904 – – 
Vyškovce 13.8.1831 6.9.1831 723 31 4,29 % 
Vyšná Jedľová 29.7.1831 25.8.1831 865 43 4,97 % 
Spolu 21.6.1831 21.9.1831 10 433 152 3,79 % 
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Krajná Bystrá – – – – – – – – 
Kružlová – – – – – – – – 
Ladomirova 0 2 2 3 1 5 2 1 
Medvedie 1 3 1 3 4 5 10 2 
Nižná Pisaná – – – – – – – – 
Pstriná – – – – – – – – 
Šemetkovce – – – – – – – – 
Vápeník – – – – – – – – 
Vyškovce 0 8 2 4 4 9 3 1 
Vyšná Jedľová 1 11 1 2 1 12 15 0 
Spolu 2 31 11 15 12 41 36 4 

 
3.3 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Makovickom dekanáte 

 
Makovický dekanát mal v roku 1831 celkovo 12 297 veriacich. Tvorilo ho 

12 farností (Andrejová, Becherov, Beloveža, Cernina, Dubová, Chmeľová, 
Kečkovce, Mikulášová, Šarišské Čierne, Varadka, Vyšný Mirošov, Vyšný Or-
lík), v ktorých sa nachádzalo 12 farských a 12 filiálnych chrámov. Cirkevnú 
správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Andrej Kovalický.135   

 
Farnosť Andrejová 
Gréckokatolícka farnosť Andrejová mala v roku 1831 celkovo 647 veria-

cich. Okrem farskej obce Andrejová boli jej súčasťou i filiálna obec Dlhá Lú-
ka a samoty Bardejova. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Mi-
chal Ruby. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám a jedna 
kaplnka z roku 1763. Farský chrám v Andrejovej bol zasvätený sv. Lukášovi 
evanjelistovi, kaplnka v Andrejovej Ochrane Presvätej Bohorodičky. Patro-
nátne právo nad farským chrámom mali grófovia Anton a Alojzius Szir-
mayovci. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.136 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Andrejová 6. au-
gusta, kedy skonala vo veku 30 rokov Mária Gribova z Andrejovej. Najmlad-
šími obeťami cholery vo farnosti boli Kristína Klebanová a Teodor Čnesvar z 
Andrejovej, ktorí zomreli 17., resp. 23. augusta vo veku 3 rokov. Cholere 
podľahli aj Ján Čisar († 17.8.1831), Mária rod. Podhájecká († 20.8.1831) a Ja-
kub Soppa († 21.8.1831) z Andrejovej, ktorí zomreli vo veku 65 rokov a boli 
najstaršími veriacimi, ktorí podľahli epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti 
kulminovala v dňoch 12. – 20. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 17 veria-
cich. Najviac ľudí (4) zomrelo 15. a 17. augusta. Epidémia si vo farnosti vy-
žiadala 18 ženských a 15 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôs-
ledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 33 gréckokatolíkov. Pos-

                                                 
135  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 60-65. 
136  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,   s. 60. 
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lednou obeťou epidémie bola Anna z Andrejovej, ktorá zomrela 27. augusta 
vo veku 15 rokov.137 

 
Tabuľka 34 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Andrejová138 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Andrejová 6.8.1831 27.8.1831 606 33 5,45 % 
Bardejov (samoty) – – 2 – – 
Dlhá Lúka – – 39 – – 
Spolu 6.8.1831 27.8.1831 647 33 5,10 % 

 
Farnosť Beloveža 
Gréckokatolícka farnosť Beloveža mala v roku 1831 celkovo 630 veria-

cich. Okrem farskej obce Beloveža boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Bardejovská Nová Ves, Hrabovec a Komárov. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti farár Ján Petrik. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne 
právo nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.139 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Beloveža 18. júla, 
kedy skonal vo veku 46 rokov Peter Janezos z Beloveže. Najmladšou obeťou 
cholery vo farnosti bola Anna Kosťova z Beloveže, ktorá zomrela 30. augusta 
vo veku 5 mesiacov. Cholere podľahla aj Mária Virgalová z Bardejovskej 
Novej Vsi, ktorá zomrela vo veku 74 rokov a bola najstaršou veriacou, ktorá 
podľahla epidemickej nákaze. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 9 ženských 
a 15 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 24 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie bol Ján Jamzoš alias Sajna z Beloveže, ktorý zomrel 30. augusta vo veku 
30 rokov.140 

 

                                                 
137  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Andrejova z rokov 1831 - 1900. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-
12351-137829-71?cc=1554443&wc=MM1Q-1FT:879692205> (12.04.2013). 

138  Tabuľka 34 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky 
gréckokatolíckej farnosti Andrejova a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 

139  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 61. 

140  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Beloveža z rokov 1816 – 1879. In Family-
search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-
12414-34710-53?cc=1554443&wc=MM1Q-1J1:n1428388946> (12.04.2013). 
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Tabuľka 35 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Beloveža141 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Bardejovská Nová Ves – – 28 6 21,43 %  
Beloveža 18.7.1831 30.8.1831 567 16 2,82 % 
Hrabovec – – 21 – – 
Komárov – – 14 2 14,29 % 
Spolu 18.7.1831 30.8.1831 630 24 3,81 % 

 
Farnosť Cernina 
Gréckokatolícka farnosť Cernina mala v roku 1831 celkovo 1233 veria-

cich. Okrem farskej obce Cernina boli jej súčasťou i filiálna obec Krajné Ku-
rimka. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Michal Hvozdovič. Vo 
farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský 
chrám v Cernine bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi, filiálny chrám 
v Kurimke Ochrane Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusín-
sky jazyk.142 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Cernina 20. júla, 
kedy skonal vo veku 2 rokov Andrej Bačin z Kurimky. Najmladšími obeťami 
cholery vo farnosti boli Michal Andrejovič Krajňák († 14.8.1831) z Cerniny, 
Ján Janovič Merva († 31.8.1831) a Juraj Janovič Pavlyus († 18.9.1831) z Kuri-
mky, ktorí zomreli vo veku 6 mesiacov. Cholere podľahli aj Ignác Brudnyak 
a Katarína Čverčková z Cerniny, ktorí zomreli 2., resp. 7. augusta a vo veku 
70 rokov boli najstaršími veriacimi, ktorí podľahli epidemickej nákaze. Cho-
lera vo farnosti kulminovala v dňoch 31. júla – 7. augusta, v priebehu kto-
rých zomrelo 27 veriacich. Najviac ľudí (6) zomrelo 1. a 4. augusta. Epidémia 
si vo farnosti vyžiadala 28 ženských a 40 mužských životov. Celkovo tak vo 
farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 68 grécko-
katolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Andrej Hudák z Cerniny, ktorý 
zomrel 26. februára 1832 vo veku 48 rokov.143 

                                                 
141  Tabuľka 35 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Beloveža a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
142  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 62. 
143  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Cernina z rokov 1763 – 1895. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11709-
41732-3?cc=1554443&wc=M99C-WJ9:1749178259> (12.04.2013); Matrika zomrelých gréc-
kokatolíckej filiálky Kurimka z rokov 1805 – 1850. In Familysearch. [online] Dostupné na 
internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11709-41668-94?cc=155444 
3&wc=MM17-MQM:1749178259> (12.04.2013). 
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Tabuľka 36 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Cernina144 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Cernina 28.7.1831 26.2.1832 665 43 6,47 % 
Kurimka 20.7.1831 30.12.1831 568 25 4,40 %  
Spolu 20.7.1831 26.2.1832 1233 68 5,52 % 

 
 

Farnosť Chmeľová 
Gréckokatolícka farnosť Chmeľová mala v roku 1831 celkovo 1467 veria-

cich. Okrem farskej obce Chmeľová boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Stebník, Stebnícka Huta a  Zborov. Cirkevnú správu farnosti mal na 
starosti farár a súčasne notár Makovického dekanátu, Štefan Skorodinsky. 
Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám (Chmeľová), ktorý 
bol posvätený 2. septembra 1827 a jeden filiálny chrám (Stebník), do ktoré-
ho 25. septembra 1690 zvolal mukačevský biskup Ján Jozef de Camellis sy-
nodu. Farský chrám v Chmeľovej bol zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohoro-
dičky, filiálny chrám v Stebníku sv. Paraskeve. Patronátne právo nad far-
ským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský 
a rusínsky jazyk.145 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Chmeľová 28. jú-
la, kedy skonala vo veku 55 rokov Anna Kurillová z Chmeľovej. Najmlad-
šou obeťou cholery vo farnosti bol Simeon Koviny zo Stebníka, ktorý zomrel 
23. augusta vo veku 5 mesiacov. Cholere podľahla aj Eva Dedjová z Chme-
ľovej, ktorá zomrela 20. augusta a vo veku 68 rokov bola najstaršou veria-
cou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 14. – 19. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 23 veriacich. Najviac 
ľudí (5) zomrelo 14., 16. a 18. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 28 
ženských a 45 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto 
vysoko infekčného ochorenia zomrelo 73 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie bola Anastázia Podanyová z Chmeľovej, ktorá zomrela 29. au-
gusta vo veku 52 rokov.146 

 

                                                 
144  Tabuľka 36 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Cernina a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 
145  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 63. 
146  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Chmeľová z rokov 1825 – 1873. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12150-131049-97?cc=1554443&wc=MM1Q-1V9:n1677271461> (12.04.2013). 
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Tabuľka 37 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Chmeľová147 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Chmeľová 28.7.1831 29.8.1831 783 35 4,47 % 
Stebnícka Huta – – 15 – – 
Stebník 29.7.1831 28.8.1831 586 38 6,48 % 
Zborov – – 83 – – 
Spolu 28.7.1831 29.8.1831 1467 73 4,98 % 

 
 
 

Farnosť Mikulášová 
Gréckokatolícka farnosť Mikulášová mala v roku 1831 celkovo 834 veria-

cich. Okrem farskej obce Mikulášová boli jej súčasťou i filiálne obce Jedlinka 
a Smilno. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Panteleimon Balas-
čák. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský (Mikulášová) a jeden 
filiálny chrám (Jedlinka). Oba chrámy boli zasvätené Ochrane Presvätej Bo-
horodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. 
Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.148 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Mikulášová 3. 
augusta, kedy skonal vo veku 60 rokov Ján Uhrín z Jedlinky. Najmladšou o-
beťou cholery vo farnosti bol Juraj z Jedlinky, ktorý zomrel 10. augusta vo 
veku 4 mesiacov. Cholere podľahol aj Peter Časo z Mikulášovej, ktorý zom-
rel 11. augusta a vo veku 90 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol 
epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 7. – 14. au-
gusta, v priebehu ktorých zomrelo 27 veriacich. Najviac ľudí (7) zomrelo 11. 
augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 20 ženských a 29 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného 
ochorenia zomrelo 49 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Pa-
vol Duseika z Jedlinky, ktorý zomrel 29. augusta vo veku 36 rokov.149 
 
 
 

                                                 
147  Tabuľka 37 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Chmeľová a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 
148  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 64. 
149  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Mikulášová z rokov 1808 – 1834. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-
11707-132885-89?cc=1554443&wc=MM1Q-129:n1225197957> (12.04.2013);  
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Tabuľka 38 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Mikulášová150 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Jedlinka 3.8.1831 29.8.1831 291 20 6,87 % 
Mikulášová 6.8.1831 26.8.1831 518 29 5,60 %  
Smilno – – 25 – – 
Spolu 3.8.1831 29.8.1831 834 49 5,88 % 

 
 
 

Farnosť Vyšný Mirošov 
Gréckokatolícka farnosť Vyšný Mirošov mala v roku 1831 celkovo 1257 

veriacich. Okrem farskej obce Vyšný Mirošov boli jej súčasťou i filiálne obce 
Hutka a Nižný Mirošov. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján 
Gerbery starší. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský (Vyšný Mi-
rošov) a dva filiálne chrámy (Hutka, Nižný Mirošov). Všetky tri chrámy boli 
zasvätené sv. Kozmovi a Damiánovi. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky ja-
zyk.151 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyšný Mirošov 
31. júla, kedy skonali Fedor, Rozália a Mária Hireškoví z Vyšného Mirošova. 
Najmladšími obeťami cholery vo farnosti boli Andrej Keselica a Ján Skuda 
z Nižného Mirošova, ktorí zomreli 7., resp. 15. augusta vo veku niekoľkých 
(aliquo) týždňov. Cholere podľahol aj Ján Bogida z Nižného Mirošova, ktorý 
zomrel 4. augusta a vo veku 78 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľa-
hol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 6. – 13. au-
gusta, v priebehu ktorých zomrelo 36 veriacich. Najviac ľudí (8) zomrelo 4. 
augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 38 ženských a 46 mužských živo-
tov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia 
zomrelo 84 gréckokatolíkov.152 

 
 
 

                                                 
150  Tabuľka 38 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Mikulášová a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 
151  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 63-64. 
152  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšný Mirošov z rokov 1805 – 1852. In Fami-

lysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
266-12343-206604-88?cc=1554443&wc=MM17-MCJ:617249622> (12.04.2013). 
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Tabuľka 39 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Vyšný Mirošov153 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hutka 6.8.1831 27.8.1831 285 8 2,81 % 
Nižný Mirošov 4.8.1831 6.9.1831 382 32 8,38 %  
Vyšný Mirošov 31.7.1831 28.9.1831 590 44 7,46 % 
Spolu 31.7.1831 28.9.1831 1257 84 6,68 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Makovického deka-

nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 141 (42,6 %) ženských a 190 
(57,4 %) mužských obetí cholery. Celkovo si tak toto vysoko infekčné ocho-
renie vyžiadalo životy 331 gréckokatolíkov. Najviac veriacich, čo do počtu, 
zomrelo vo farnosti Vyšný Mirošov (84), najmenej vo farnosti Beloveža (24). 
Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia zaznamenali najviac obetí vo farnosti 
Vyšný Mirošov (6,68 %), najmenej vo farnosti Beloveža (3,81 %). Percentuál-
ny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 úroveň 5,33 
%.154 

 
Tabuľka 40 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckych farnostiach Makovického dekanátu155 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Andrejová 6.8.1831 27.8.1831 647 33 5,10 % 
Becherov – – 1515 – – 
Beloveža 18.7.1831 30.8.1831 630 24 3,81 % 
Cernina 20.7.1831 30.10.1831 1233 68 5,52 % 
Dubová – – 867 – – 

                                                 
153  Tabuľka 39 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Vyšný Mirošov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

154  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 10 cirkevných 
matrík farností a filiálok Makovického dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík 
zvyšných farností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v do-
chovaných cirkevných matrikách, chýbajú informácie o 6 456 (52,5 %) gréckokatolíckych 
veriacich Makovického dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

155  Tabuľka 40 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností a filiálok Andrejova, Beloveža, Cernina, Hutka, Chmeľová, Kurimka, Jed-
linka, Mikulášová, Nižný Mirošov, Vyšný Mirošov a zo schematizmu Prešovskej eparchie 
z roku 1831 – pozn. A. L. 



53 
 

Chmeľová 28.7.1831 29.8.1831 1467 73 4,98 % 
Kečkovce – – 1067 – – 
Mikulášová  3.8.1831 29.8.1831 834 49 5,88 % 
Šarišské Čierne – – 598 – – 
Varadka – – 1207 – – 
Vyšný Mirošov 31.7.1831 28.9.1831 1257 84 6,68 % 
Vyšný Orlík – – 975 – – 
Spolu 18.7.1831 30.10.1831 12 297 331 5,33 % 

 
Z matričných záznamov, vedených v roku 1831 vyplýva, že v gréckoka-

tolíckych farnostiach Makovického dekanátu boli cholerou najviac postihnu-
tí veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov). Tých zomrelo v dôsledku cholery 
87 (26,3 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí epidémie tvorili veriaci 
v produktívnom veku (31 – 45 rokov), ktorých následkom epidémie zahynu-
lo 59 (17,8 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov veriacich starších ako 65 
rokov, a síce 6 (1,8 %).156 

 
Tabuľka 41 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Makovického dekanátu157 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Andrejová 0 2 5 6 3 5 12 0 
Becherov – – – – – – – – 
Beloveža 3 1 2 1 3 7 6 1 
Cernina 4 11 3 4 8 19 17 2 
Dubová – – – – – – – – 
Chmeľová 2 6 8 8 11 13 23 2 
Kečkovce – – – – – – – – 
Mikulášová 5 6 1 6 8 6 16 1 
Šarišské Čierne – – – – – – – – 
Varadka – – – – – – – – 
Vyšný Mirošov 1 8 4 6 3 9 13 0 
Vyšný Orlík – – – – – – – – 
Spolu 15 34 23 31 36 59 87 6 

 
3.4 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Popradskom dekanáte 

 
Popradský dekanát mal v roku 1831 celkovo 11 264 veriacich. Tvorilo ho 

14 farností (Bajerovce, Blažov, Čirč, Kyjov, Legnava, Malý Lipník, Matysová, 
Orlov, Pusté Pole, Starina, Šambron, Šarišské Jastrabie, Tichý Potok, Údol), 
                                                 
156  Pozri pozn. pod čiarou č. 154 – pozn. A. L. 
157  Tabuľka 41 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík 

gréckokatolíckych farností a filiálok Andrejova, Beloveža, Cernina, Chmeľová, Jedlinka,  
Mikulášová, Vyšný Mirošov Makovického dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 
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v ktorých sa nachádzalo 13 farských a 3 filiálne chrámy.158 Cirkevnú správu 
dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Peter Hriňák.159  

 
Farnosť Bajerovce 
Gréckokatolícka farnosť Bajerovce mala v roku 1831 celkovo 738 veria-

cich. Okrem farskej obce Bajerovce boli jej súčasťou i filiálne obce Senvic 
a Šarišské Dravce. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Juraj Mán-
kovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, zasvätený 
sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal 
Ferdinand Horvát de Paloča. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky 
jazyk.160 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Bajerovce 28. au-
gusta, kedy skonala vo veku 43 rokov Mária z Bajeroviec. Najmladšou obe-
ťou cholery vo farnosti bol Ján z Bajeroviec, ktorý zomrel 7. septembra vo 
veku 14 rokov. Cholere podľahol aj Ján Olejník z Bajeroviec, ktorý zomrel 3. 
septembra a vo veku 97 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol epi-
demickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 7. – 8. septembra, 
v priebehu ktorých zomreli 4 veriaci. Najviac ľudí (2) zomrelo 7., 8. a 28. sep-
tembra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 3 ženské a 9 mužských životov. 
Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zom-
relo 12 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola Anna zo Senvica, 
ktorá zomrela 25. novembra vo veku 18 rokov.161 

 
Tabuľka 42 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Bajerovce162 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Bajerovce 28.8.1831 9.10.1831 653 9 1,38 % 
Senvic 8.9.1831 25.11.1831 42 2 4,76 % 
Šarišské Dravce 15.10.1831 15.10.1831 43 1 2,33 % 
Spolu 28.8.1831 25.11.1831 738 12 1,63 % 

                                                 
158  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 70. 
159  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 

v Popradskom dekanáte. 
160  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 65-66. 
161  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Bajerovce z rokov 1825 – 1851. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12395-37859-92?cc=1554443&wc=MM1Q-1N9:718672141> (12.04.2013). 

162  Tabuľka 42 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Bajerovce, z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte 
Prešovskej eparchie  a zo schematizmu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 
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Farnosť Blažov 
Gréckokatolícka farnosť Blažov mala v roku 1831 celkovo 1013 veriacich. 

Okrem farskej obce Blažov bola jej súčasťou i filiálna obec Huta. Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár Andrej Mánkovič. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden farský chrám, zasvätený Svätému Duchu. Patronátne 
právo nad farským chrámom mal šľachtická rodina Brezovických. Vo far-
nosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.163 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Blažov 19. au-
gusta, kedy skonala vo veku 30 rokov Anna z Blažova. K jej úmrtiu došlo 12 
hodín od prepuknutia choroby. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bola 
Mária Bajusková z Blažova, ktorá zomrela 6. septembra vo veku 3 dní. Cho-
lere podľahol aj Juraj Gaznik z Blažova, ktorý zomrel 26. septembra a vo ve-
ku 78 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. 
Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 11. – 21. septembra, v priebehu 
ktorých zomrelo 29 veriacich. Najviac ľudí (7) zomrelo 30. augusta a 21. sep-
tembra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 40 ženských a 36 mužských živo-
tov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia 
zomrelo 76 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola Elena Poljako-
vá z Blažova, ktorá zomrela 30. októbra vo veku 60 rokov.164 

 
Tabuľka 43 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Blažov165 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Blažov 19.8.1831 30.10.1831 943 68 7,21 % 
Huta 2.9.1831 25.9.1831 70 8 11,43 % 
Spolu 19.8.1831 30.10.1831 1013 76 7,50 % 

 
Farnosť Čirč 
Gréckokatolícka farnosť Čirč mala v roku 1831 celkovo 1237 veriacich. 

Okrem farskej obce Čirč boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Garan-
čov, Ruská Voľa nad Popradom a Obručné. Cirkevnú správu farnosti mal na 
starosti frár Ján Kubek. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 

                                                 
163  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 66. 
164  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Blažov z rokov 1815 – 1853. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11679-
68603-18?cc=1554443&wc=MM1Q-1N4:n1990202477> (12.04.2013). 

165  Tabuľka 43 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Blažov, z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte 
Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Čirči bol zasvätený Ochrane Presvätej 
Bohorodičky, filiálne chrámy sv. Michalovi archanjelovi (Ruská Voľa nad 
Popradom) a sv. Demeterovi (Obručné). Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal gróf Tomáš Szirmay a šľachtická rodina Dežőfi. Vo farnosti sa po-
užíval slovenský a rusínsky jazyk.166 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Čirč 21. augusta, 
kedy skonal vo veku 49 rokov Juraj Molitoris z Čirča. Najmladšou obeťou 
cholery vo farnosti bola Mária Garnatová z Obručného, ktorá zomrela 18. 
septembra vo veku 1 roka. Cholere podľahla aj Zuzana Poljaková z Čirča, 
ktorá zomrela 15. októbra a vo veku 71 rokov bola najstaršou veriacou, ktorá 
podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 28. 
augusta – 5. septembra, v priebehu ktorých zahynulo 20 veriacich. Najviac 
ľudí (6) zomrelo 28. augusta a 14. októbra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 
31 ženských a 38 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku toh-
to vysoko infekčného ochorenia zomrelo 69 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie bol Izidor Nestoriak z Čirča, ktorý cholere podľahol 1. no-
vembra vo veku 26 rokov.167 
 

Tabuľka 44 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Čirč168 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čirč 21.8.1831 1.11.1831 814 26 3,19 % 
Garančov – – 11 – – 
Obručné 3.9.1831 7.10.1831 195 16 8,20 % 
Ruská Voľa 21.8.1831 17.9.1831 217 27 12,44 % 
Spolu 21.8.1831 1.11.1831 1237 69 5,58 % 

 
Farnosť Kyjov 
Gréckokatolícka farnosť Kyjov mala v roku 1831 celkovo 825 veriacich. 

Okrem farskej obce Kyjov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Hart-
lova, Kamenica, Krivany, Lúčka, Naklinyi, Podbrezniaky, Pomikalec (statok) 
a Pusté Pole (statok). Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Peter 

                                                 
166  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 66. 
167  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čirč z rokov 1813 – 1851. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11692-
44174-93?cc=1554443&wc=MM1Q-1NN:n1807956971> (12.04.2013). 

168  Tabuľka 44 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Čirč, z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte 
Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Hvozdovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý 
bol zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad far-
ským chrámom mala šľachtická rodina Dežőfi. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.169 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Kyjov 5. septem-
bra, kedy skonala vo veku 40 rokov Anna Lukáčová z Krivan. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti sa stal Andrej Jánovič Grabrov z Kyjova, ktorý 
zomrel 19. septembra vo veku 2 rokov 9 mesiacov a 3 týždňov. Najstaršou 
obeťou epidémie bol Jozef z Kyjova, ktorý zomrel 14. septembra vo veku 81 
rokov. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 11. – 22. septembra, 
v priebehu ktorých zomrelo 15 veriacich. Najviac ľudí (3) zomrelo 11. sep-
tembra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 7 ženských a 13 mužských živo-
tov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku cholery zomrelo 20 gréckokatolíkov. 
Poslednou obeťou epidémie bola Anna Previzniaková z Kamenice, ktorá 
zomrela 19. októbra vo veku 32 rokov.170 

 
Tabuľka 45 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Kyjov171 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hartlova  – – 0 – – 
Kamenica 19.10.1831 19.10.1831 104 1 0,96 % 
Krivany 5.9.1831 12.9.1831 73 3 4,11 % 
Kyjov 10.9.1831 4.10.1831 625 19 3,04 % 
Lúčka 10.9.1831 10.9.1831 12 1 8,33 % 
Naklinyi – – 1 – – 
Podbrezniaky – – 0 – – 
Pomikalec (statok) – – 3 – – 
Pusté Pole (statok) – – 7 – – 
Spolu 5.9.1831 19.10.1831 825 24 2,91 % 

 
Farnosť Legnava 
Gréckokatolícka farnosť Legnava mala v roku 1831 celkovo 436 veriacich. 

Tvorila ju obec Legnava. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár And-

                                                 
169  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 67-68. 
170  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Kyjov z rokov 1823 – 1839. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12066-
44726-25?cc=1554443&wc=MM1Q-12F:910494650> (12.04.2013). 

171  Tabuľka 45 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Kyjov, z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte 
Prešovskej eparchie  a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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rej Kaminský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden chrám (farský), 
ktorý bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi a jedna kaplnka, zasvätená sv. Mi-
kulášovi. Kaplnu nechala v roku 1760 vybudovať šľachtická rodina Szir-
mayovcom na mieste, kde kedysi stál baziliánsky monastyr. Patronátne prá-
vo nad farským chrámom mal gróf Ján Szirmay. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.172 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Popradskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Legnava podľahlo epi-
demickej nákaze 22 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 5,05 %.173 
 

Tabuľka 46 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Legnava174 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Legnava – – 436 22 5,05 % 
Spolu – – 436 22 5,05 % 

 
Farnosť Malý Lipník  
Gréckokatolícka farnosť Malý Lipník mala v roku 1831 celkovo 760 veria-

cich. Tvorila ju obec Malý Lipník. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti 
farár Peter Kaminský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mal Ferdinand Horvát de Paloča. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.175 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Popradskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Malý Lipník podľahlo 
epidemickej nákaze 14 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 1,84 %.176 
 

                                                 
172  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 68. 
173  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 

v Popradskom dekanáte. 
174  Tabuľka 46 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 v Popradskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831– pozn. A. L. 

175  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 68. 

176  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 
v Popradskom dekanáte. 
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 Tabuľka 47 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Malý Lipník177 

 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Malý Lipník – – 760 14 1,84 % 
Spolu – – 760 14 1,84 % 

 
Farnosť Matysová 
Gréckokatolícka farnosť Matysová mala v roku 1831 celkovo 580 veria-

cich. Tvorila ju obec Matysová. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti fa-
rár Michal Andrejkovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mal Ferdinand Horvát de Paloča. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.178 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Popradskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Matysová podľahli e-
pidemickej nákaze 2 gréckokatolíci. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-
hol v sledovanom období úroveň 0,35 %.179 
 

Tabuľka 48 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Matysová180 

 

 
Farnosť Orlov 
Gréckokatolícka farnosť Orlov, ktorá bola založená v roku 1690, mala 

                                                 
177  Tabuľka 47 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 v Popradskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

178  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 68-69. 

179  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 
v Popradskom dekanáte. 

180  Tabuľka 48 bola zostavená na základe údajov získaných z výkazu o obetiach cholery z ro-
ku 1831 v Popradskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej epar-
chie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Matysová – – 580 2 0,35 % 
Spolu – – 580 2 0,35 % 
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v roku 1831 celkovo 660 veriacich. Okrem farskej obce Orlov boli jej sú-
časťou i filiálne obce Andrejovka a Plaveč. Cirkevnú správu farnosti mal na 
starosti farár Ján Hunkay. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený sv. Paraskeve. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal Ferdinand Horvát de Paloča. Vo farnosti sa používal sloven-
ský a rusínsky jazyk.181 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Orlov 30. augus-
ta, kedy skonala vo veku 20 rokov Anna z Orlova. Najmladšou obeťou cho-
lery vo farnosti bol Juraj z Orlova, ktorý zomrel 8. septembra vo veku 1 roka. 
Cholere podľahol aj Eliáš Timoško, ktorý zomrel 12. septembra a vo veku 70 
rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. Cholera 
vo farnosti kulminovala v dňoch 10. – 18. septembra, v priebehu ktorých 
zomrelo 20 veriacich. Najviac ľudí (5) zomrelo 11. septembra. Epidémia si vo 
farnosti vyžiadala 24 ženských a 21 mužských životov. Celkovo tak vo far-
nosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 45 gréckokato-
líkov. Poslednou obeťou epidémie bol Ján z Orlova, ktorý zomrel 27. sep-
tembra vo veku 50 rokov.182 
 

Tabuľka 49 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Orlov183 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Andrejovka – – 58 – – 
Orlov 30.8.1831 27.9.1831 551 45 8,17 % 
Plaveč – – 51 – – 
Spolu 30.8.1831 27.9.1831 660 45 6,82 % 

 
Farnosť Pusté Pole 
Gréckokatolícka farnosť Pusté Pole mala v roku 1831 celkovo 561 veria-

cich. Okrem farskej obce Pusté Pole boli jej súčasťou i filiálne obce Ďurková 
a Oľšov. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Simeon Halyam. Vo 
farnosti sa v roku 1831 nenachádzal žiaden chrám, nakoľko 17. septembra 
1829 farský chrám sv. Kozmu a Damiána vyhorel. Liturgie sa v roku 1831 
slávili v súkromnom dome (domuncula privata). Patronátne právo nad far-

                                                 
181  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 39. 
182  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Orlov z rokov 1825 – 1841. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11616-
30415-57?cc=1554443&wc=MM1Q-1LG:723592923> (12.04.2013). 

183  Tabuľka 49 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Orlov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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ským chrámom mal gróf Tomáš Szirmay a šľachtická rodina Dežőfi. Vo far-
nosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.184 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Popradskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Matysová podľahlo 
epidemickej nákaze 29 gréckokatolíkov. Najviac veriacich zomrelo vo farskej 
obci Tichý Potok (25), najmenej vo filiálnej obci Oľšov (0). Percentuálny po-
diel obetí cholery vo farnosti Tichý Potok dosiahol v sledovanom období ú-
roveň 0,35 %.185 

 
Tabuľka 50 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Pusté Pole186 
 

 
Farnosť Starina 
Gréckokatolícka farnosť Starina mala v roku 1831 celkovo 421 veriacich. 

Tvorila ju obec Starina. Farnosť Starina nemala v roku 1831 vlastného farára. 
Jej správou bol poverený farár z Legnavy, Andrej Kaminský. Vo farnosti sa 
v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi 
archanjelovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal Ferdinand Hor-
vát de Paloča. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.187 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Starina 26. júla, 
kedy skonala vo veku 50 rokov Anna Sepiková zo Stariny. Najmladšou obe-
ťou cholery vo farnosti bol Michal Varga zo Stariny, ktorý zomrel 24. augus-
ta vo veku 6 rokov. Najstaršou obeťou epidémie sa stala Anna Bebcická zo 
Stariny, ktorá zomrela 4. augusta vo veku 80 rokov. Epidémia si vo farnosti 
vyžiadala 3 ženské a 2 mužské životy. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku 
cholery zomreli 5 gréckokatolíci. Poslednou obeťou epidémie bol Ján Balkuf 

                                                 
184  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 69. 
185  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 

v Popradskom dekanáte. 
186  Tabuľka 50 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 v Popradskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

187  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 70. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Ďurková – – 145 4 2,76 % 
Oľšov – – 38 – – 
Pusté Pole – – 378 25 6,61 % 
Spolu – – 561 29 5,17 % 
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zo Stariny, ktorý zomrel 2. januára 1832 vo veku 77 rokov.188 
 

Tabuľka 51 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Starina189 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Starina 26.7.1831 2.1.1832 421 5 1,19 %  
Spolu 26.7.1831 2.1.1832 421 5 1,19 % 

 
Farnosť Šambron  
Gréckokatolícka farnosť Šambron mala v roku 1831 celkovo 1378 veria-

cich. Okrem farskej obce Šambron boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Hromoš, Kozelec a Plavnica. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti fa-
rár Ján Janovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden fi-
liálny chrám. Farský chrám v Šambrone bol zasvätený Ochrane Presvätej Bo-
horodičky, filiálny chrám v Hromoši sv. Lukášovi evanjelistovi. Patronátne 
právo nad farským chrámom mala šľachtická rodina Dežőfiovcov a Brezo-
vických. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.190 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Šambron 22. au-
gusta, kedy skonal vo veku 24 rokov Ján Galikánus zo Šambrona. Najmlad-
šou obeťou cholery vo farnosti bol Bazil Mika zo Šambrona, ktorý zomrel 4. 
septembra vo veku 7 mesiacov. Cholere podľahla aj Anna Kenjaková z Hro-
moša, ktorá zomrela 8. septembra a vo veku 98 rokov bola najstaršou veria-
cou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 27. augusta – 4. septembra, v priebehu ktorých zomrelo 16 veria-
cich. Najviac ľudí (6) zomrelo 28. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 
25 ženských a 38 mužských životov. Celkovo si toto vysoko infekčné ochore-
nie vyžiadalo vo farnosti životy 63 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epi-
démie bol Ján Elia Pištej zo Šambronu, ktorý zomrel 7. novembra vo veku 22 
rokov.191 
                                                 
188  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Starina z rokov 1780 – 1872. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11665-
168079-50?cc=1554443&wc=M9MJ-JST:n2146092942> (12.04.2013). 

189  Tabuľka 51 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Starina, z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte 
Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 (údaje o počtoch 
veriacich v roku 1831) – pozn. A. L. 

190  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 67. 

191  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Šambron z rokov 1822 – 1859. In Family-
search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12443-96622-82?cc=1554443&wc=M99C-W35:1408155735> (12.04.2013); Matrika zomre-



63 
 

 Tabuľka 52 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Šambron192 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hromoš 9.9.1831 7.11.1831 281 12 4,27 % 
Kozelec 28.8.1831 21.9.1831 65 8 12,31 % 
Plavnica – – 59 – – 
Šambron 22.8.1831 27.10.1831 973 43 4,42 %  
Spolu 22.8.1831 7.11.1831 1378 63 4.57 % 

 
Farnosť Šarišské Jastrabie 
Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie mala v roku 1831 celkovo 1125 

veriacich. Okrem farskej obce Šarišské Jastrabie boli jej súčasťou i filiálne 
a jurisdikčné obce Brodki, Hartlova (mlyn), Ľubotín, Pod krížom (mlyn) 
a Zarebrom. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Peter Hrinyák. 
Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasväte-
ný Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal gróf Tomáš Szirmay a šľachtická rodina Dežőfi. Vo farnosti sa po-
užíval slovenský a rusínsky jazyk.193 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Šarišské Jastrabie 
20. augusta, kedy skonal vo veku 78 rokov Ján zo Šarišského Jastrabia. Naj-
mladšou obeťou cholery vo farnosti bol Juraj zo Šarišského Jastrabia, ktorý 
zomrel 2. septembra vo veku 9 mesiacov. Najstaršou obeťou cholery bol Ján 
Filičko zo Šarišského Jastrabia, ktorý zomrel 2. septembra vo veku 86 rokov. 
Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 3. – 13. septembra, v priebehu kto-
rých zomrelo 61 veriacich. Najviac ľudí (15) zomrelo 3. septembra. Epidémia 
si vo farnosti vyžiadala 46 ženských a 52 mužských životov. Celkovo si toho 
vysoko infekčného ochorenia vyžiadalo vo farnosti životy 98 gréckokatolí-
kov. Poslednou obeťou epidémie bola Zuzana zo Šarišského Jastrabia, ktorá 
zomrela 25. septembra vo veku 17 rokov.194 

                                                                                                                   
lých gréckokatolíckej filiálky Hromoš z rokov 1822 – 1870. In Familysearch. [online] Dos-
tupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12443-95921-82?c 
c=1554443&wc=M99C-W35:1408155735> (12.04.2013). 

192  Tabuľka 52 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky 
gréckokatolíckej farnosti Šambron a cirkevnej matriky gréckokatolíckej filiálky Hromoš, 
z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo 
schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

193  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 67. 

194  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Šarišské Jastrabie z rokov 1827 – 1884. In Fa-
milysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
266-12052-125549-19?cc=1554443&wc=MM1Q-1G8:366570605> (12.04.2013). 
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Tabuľka 53 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Šarišské Jastrabie195 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brodki – – 0 – – 
Hartlova (mlyn) – – 6 – – 
Ľubotín 26.8.1831 27.8.1831 217 2 0,92 % 
Pod krížom (mlyn) – – 7 – – 
Šarišské Jastrabie 20.8.1831 25.9.1831 892 96 10,76 % 
Zarebrom – – 3 – – 
Spolu 20.8.1831 25.9.1831 1125 98 8,71 % 

 
Farnosť Tichý Potok 
Gréckokatolícka farnosť Tichý Potok mala v roku 1831 celkovo 698 veria-

cich. Okrem farskej obce Tichý Potok boli jej súčasťou i filiálna a jurisdikčné 
obce Brezovička, Hamburg a Poloma. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Anton Deák. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený Svätému Duchu. Patronátne právo nad farským 
chrámom mala šľachtická rodina Brezovických. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.196 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Tichý Potok 6. 
augusta, kedy skonala vo veku 50 rokov Helena Lukačová z Tichého Potoka. 
Najmladším veriacim, ktorý tomuto vysoko infekčnému ochoreniu vo far-
nosti podľahol, bol Simeon Krajňák z Tichého Potoka, ktorý zomrel 8. au-
gusta vo veku 1 roka. Najstaršou obeťou cholery vo farnosti bol Michal Kle-
notis z Tichého Potoka, ktorý zomrel 25. augusta vo veku 74 rokov. Cholera 
vo farnosti kulminovala v dňoch 23. – 30. augusta, v priebehu ktorých zom-
relo 21 veriacich. Najviac ľudí (8) zomrelo 23. augusta. Epidémia si vo far-
nosti vyžiadala 21 ženských a 24 mužských životov. Celkovo si toto vysoko 
infekčné ochorenie vyžiadalo vo farnosti životy 45 gréckokatolíkov. Posled-
nou obeťou epidémie bola Mária z Tichého Potoka, ktorá zomrela 18. sep-
tembra vo veku 50 rokov.197 

 

                                                 
195  Tabuľka 53 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Šarišské Jastrabie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

196  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 69-70. 

197  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Tichý Potok z rokov 1810 – 1907. In Family-
search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-
11593-85391-67?cc=1554443&wc=M99C-W8Q:965105993> (12.04.2013). 
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Tabuľka 54 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Tichý Potok198 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brezovička 25.8.1831 25.8.1831 59 2 3,39 % 
Hamburg 27.8.1831 27.8.1831 13 1 7,69 %  
Poloma 30.8.1831 30.8.1831 46 1 2,17 % 
Tichý Potok 6.8.1831 18.9.1831 580 41 7,07 % 
Spolu 6.8.1831 18.9.1831 698 45 6,45 % 

 
 
 

Farnosť Údol 
Gréckokatolícka farnosť Údol mala v roku 1831 celkovo 832 veriacich. 

Okrem farskej obce Údol bola jej súčasťou i filiálna obec Hajtovka. Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár a súčasne notár Popradského dekanátu, 
Damián Čopjak. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, 
ktorý bol zasvätený sv. Demeterovi. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal Ferdinand Horvát de Paloča. Vo farnosti sa používal slovenský 
a rusínsky jazyk.199 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Údol 12. augusta, 
kedy skonal vo veku 31 rokov Peter z Údola. Najmladšou obeťou cholery vo 
farnosti bol Jozef z Údola, ktorý zomrel 5. októbra ako jednodňový.  
Najstaršou obeťou epidémie bol Michal z Hajtovky, ktorý zahynul 5. 
októbra vo veku 55 rokov. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 1. – 5. 
októbra, v priebehu ktorých zomreli 7 veriaci. Najviac ľudí (4) zomrelo 5. 
októbra. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 7 ženských a 8 mužských životov. 
Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia 
zomrelo 15 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola Mária z 
Hajtovky, ktorá zomrela 9. októbra vo veku jedného roka.200 
 
 
 

                                                 
198  Tabuľka 54 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Tichý Potok a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 

199  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 70. 

200  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Údol z rokov 1827 – 1846. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12456-
77442-71?cc=1554443&wc=MM1Q-1KK:n524662414> (12.04.2013). 
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Tabuľka 55 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Údol201 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hajtovka 5.10.1831 9.10.1831 209 3 1,44 % 
Údol 12.8.1831 5.10.1831 623 12 1,93 %  
Spolu 12.8.1831 9.10.1831 832 15 1,80 % 

 
Z výkazu o počte obetí cholery v Popradskom dekanáte vyplýva, že epi-

demickej nákaze na sledovanom území podľahlo 555 gréckokatolíkov. Naj-
viac veriacich, čo do počtu, zomrelo vo farnosti Šarišské Jastrabie (115), naj-
menej vo farnosti Matysová (2). Najviac veriacich, čo do percentuálneho vy-
jadrenia, zomrelo vo farnosti Šarišské Jastrabie (9,28 %), najmenej vo farnosti 
Matysová (0,35 %). Percentuálny podiel obetí cholery v gréckokatolíckych 
farnostiach Popradského dekanátu dosiahol počas epidémie v roku 1831 ú-
roveň 4,93 %.202 

 
Tabuľka 56 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Popradského dekanátu203 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

%  
podiel 
obetí 

Bajerovce 28.8.1831 25.11.1831 738 12 1,63 % 
Blažov 19.8.1831 30.10.1831 1013 76 7,50 % 
Čirč 21.8.1831 1.11.1831 1237 69 5,58 % 
Kyjov 5.9.1831 19.10.1831 825 24 2,91 % 
Legnava – – 436 22 5,05 % 
Malý Lipník – – 760 14 1,84 % 
Matysová – – 580 2 0,35 % 
Orlov 30.8.1831 27.9.1831 660 60 9,09 % 
Pusté Pole – – 561 29 5,17 % 

                                                 
201  Tabuľka 55 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Údol, z výkazu o obetiach cholery z roku 1831 v Popradskom dekanáte 
Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

202  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 
v Popradskom dekanáte. 

203  Tabuľka 56 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností a filiálok Bajerovce, Blažov, Čirč, Kyjov, Hromoš, Orlov, Starina, Šamb-
ron,  Šarišské Jastrabie, Tichý Potok, Údol, z výkazu o obetiach cholery Popradského de-
kanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 
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Starina 26.7.1831 2.1.1832 421 5 1,19 % 
Šambron 22.8.1831 7.11.1831 1378 63 4,57 % 
Šarišské Jastrabie 20.8.1831 25.9.1831 1125 115 10,22 % 
Tichý Potok  6.8.1831 18.9.1831 698 54 7,74 % 
Údol  12.8.1831 9.10.1831 832 15 1,80 % 
Spolu 6.8.1831 2.1.1832 11 264 555 4,93 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Popradského deka-

nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 207 (46,2 %) ženských a 241 
(53,8 %) mužských obetí cholery. Z matričných záznamov, vedených v roku 
1831, ďalej vyplýva, že v gréckokatolíckych farnostiach  Popradského deka-
nátu cholerová epidémia najviac postihla ľudí v staršom veku (46 – 65 ro-
kov). Tých zomrelo v dôsledku cholery 123 (27,5 %), čo predstavuje viac ako 
štvrtinu z celkového počtu zomrelých. Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí 
epidémie tvorili veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov), ktorých nás-
ledkom epidémie zomrelo 101 (22,5 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov 
novorodencov a detí mladších ako 1 rok, a síce 7 (1,6 %).204 

 
Tabuľka 57 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Popradského dekanátu205 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Bajerovce 0 0 0 2 2 3 3 2 
Blažov 2 13 2 2 12 14 27 4 
Čirč 0 19 4 5 3 24 8 6 
Kyjov 0 2 0 0 2 8 6 2 
Legnava – – – – – – – – 
Malý Lipník – – – – – – – – 
Matysová – – – – – – – – 
Orlov 0 10 4 5 4 8 13 1 
Pusté Pole – – – – – – – – 
Starina 0 1 0 0 0 0 1 3 
Šambron 2 7 4 6 6 11 21 6 
Šarišské Jastrabie 1 18 5 9 9 24 25 7 
Tichý Potok 0 11 2 2 4 6 17 3 
Údol 2 4 0 1 3 3 2 0 
Spolu 7 85 21 32 45 101 123 34 

                                                 
204  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 10 cirkevných 

matrík farností a filiálok Popradského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík 
zvyšných farností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v do-
chovaných cirkevných matrikách, chýbajú informácie o 2 581 (22,9 %) gréckokatolíckych 
veriacich Popradského dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

205  Tabuľka 57 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností Bajerovce, Blažov, Čirč, Kyjov, Orlov, Starina, Šambron,  Šarišské Jastra-
bie, Tichý Potok, Údol a cirkevnej matriky gréckokatolíckej filiálky Hromoš – pozn. A. L. 
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3.5 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Prešovskom dekanáte 
 

Prešovský dekanát mal v roku 1831 celkovo 12 626 veriacich. Tvorilo ho 
14 farností (Drienica, Ďačov, Fulianka, Geraltov, Hanigovce, Hradisko, Kle-
nov, Miklušovce, Okružná, Prešov, Renčišov, Ruská Nová Ves, Ruské Pekľa-
ny, Varhaňovce), v ktorých sa nachádzalo 13 farských a 13 filiálnych chrá-
mov. Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Andrej Roj-
kovič starší.206   

 
Farnosť Fulianka 
Gréckokatolícka farnosť Fulianka mala v roku 1831 celkovo 573 veriacich. 

Okrem farskej obce Fulianka boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Če-
lovce, Fintice, Chmeľov, Kapušany pri Prešove, Podhorany, Proč, Pušovce, 
Šarišská Trstená, Tulčík a Záhradné. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Ján Varzalyi. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mala šľahtická rodina Kapy z Kapušian. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.207 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Fulianka 18. au-
gusta, kedy skonala Mária Gajdošová z Fulianky. Cholera vo farnosti kulmi-
novala v dňoch 22. – 29. augusta, v priebehu ktorých zahynulo 21 veriacich. 
Najviac ľudí (4) zomrelo 22. a 29. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 
23 ženských a 28 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku toh-
to vysoko infekčného ochorenia zomrelo 51 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie bol Michal Potáš z Fulianky, ktorý zahynul 5. novembra.208 
 

Tabuľka 58 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Fulianka209 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čelovce – – 30 – – 
Fintice – – 19 – – 

                                                 
206  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 50-60. 
207  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro AnnoDomini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,  s. 51-52. 
208  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Fulianka z rokov 1819 – 1852. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12884-
111415-80?cc=1554443&wc=MM1Q-161:n1282945048> (12.04.2013). 

209  Tabuľka 58 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Fulianka a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Fulianka 18.8.1831 5.11.1831 343 43 12,54 % 
Chmeľov 25.9.1831 25.9.1831 39 1 2,56 % 
Kapušany pri Prešove 11.9.1831 11.9.1831 26 1 3,85 % 
Podhorany 11.9.1831 14.9.1831 41 2 4,88 % 
Proč – – 22 – – 
Pušovce – – 3 – – 
Šarišská Trstená – – 4 – – 
Tulčík 5.9.1831 3.10.1831 25 3 12,00 %  
Záhradné 30.8.1831 20.8.1831 21 1 4,76% 
Spolu 18.8.1831 5.11.1831 573 51 8,90 % 

 
 

Farnosť Geraltov 
Gréckokatolícka farnosť Geraltov mala v roku 1831 celkovo 756 veriacich. 

Okrem farskej obce Geraltov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce A-
brahámovce, Bartošovce, Buclovany, Demjata, Fričkovce, Hertník, Janovce, 
Lopúchov, Maďarské Raslavice, Malý Slivník, Mošurov, Osikov, Slovenské 
Raslavice, Tročany, Vaniškovce, Veľký Slivník a Žatkovce. Farnosť Geraltov 
v roku 1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti administrátor Gregor Mráz. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Geraltove bol zasvätený Naro-
deniu Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám v Tročanoch sv. Lukášovi evan-
jelistovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal Gabriel Bordemisa. 
Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.210 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Geraltov 13. júla, 
kedy skonala vo veku 1 roka Emília Mrázová z Geraltova. Najmladšou obe-
ťou cholery vo farnosti bol Juraj Dankov z Geraltova, ktorý zomrel 3. augus-
ta vo veku 6 mesiacov. Cholere podľahla aj Zuzana Kečková zo Žatkoviec, 
ktorá zomrela 11. augusta a vo veku 70 rokov bola najstaršou veriacou, ktorá 
podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 7. – 
11. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 22 veriacich. Najviac ľudí (7) zom-
relo 7. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 20 ženských a 27 muž-
ských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného 
ochorenia zomrelo 47 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Ján 
Kubicyak z Abrahámoviec, ktorý zomrel 17. októbra vo veku 40 rokov.211 
 
 
 

                                                 
210  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 51-52. 
211  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Geraltov z rokov 1769 – 1835. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12153-
20665-94?cc=1554443&wc=MM1Q-1VH:1351344394> (12.04.2013). 
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Tabuľka 59 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Geraltov212 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Abrahámovce 17.10.1831 17.10.1831 25 1 4,00 % 
Bartošovce 19.8.1831 19.8.1831 19 1 5,26 % 
Buclovany – – 2 – – 
Demjata – – 14 – – 
Fričkovce – – 0 – – 
Geraltov 13.7.1831 10.8.1831 199 24 12,06 % 
Hertník – – 18 – – 
Janovce – – 10 – – 
Lopúchov – – 15 – – 
Maďarské Raslavice 5.9.1831 5.9.1831 20 1 5,00 % 
Malý Slivník 14.8.1831 6.9.1831 13 3 23,08 % 
Mošurov – – 12 – – 
Osikov – – 9 – – 
Slovenské Raslavice – – 37 – – 
Tročany – – 165 – – 
Vaniškovce – – 11 – – 
Veľký Slivník – – 14 – – 
Žatkovce 11.8.1831 26.8.1831 173 17 9,83 % 
Spolu 13.7.1831 17.10.1831 756 47 6,22 % 

 
Farnosť Klenov 
Gréckokatolícka farnosť Klenov mala v roku 1831 celkovo 1005 veriacich. 

Okrem farskej obce Klenov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Baje-
rov, Brežany, Bystrá (statok), Hrabkov, Chminianske Jakubovany, Chmi-
nianska Nová Ves, Chmiňany, Kojatice, Križovany, Kvačany, Lužanka, Ond-
rašovce, Ovčie, Rokycany, Široké, Víťaz a Žipov. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti farár Michal Ujhelyi. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal je-
den farský a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Klenove bol zasvätený O-
chrane Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám v Kvačanoch sv. Michalovi ar-
chanjelovi a filiálny chrám v Brežanoch sv. Lukášovi evanjelistovi. Patronát-
ne právo nad farským chrámom mal Samuel Rholl de Udvarnok. Vo farnosti 
sa používal slovenský a rusínsky jazyk.213 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Klenov 18. au-
gusta, kedy skonal vo veku 54 rokov Ján Lyba z Klenova. Cholere podľahla 
aj Mária Kvekelyová z Kvačian, ktorá zomrela 6. septembra a vo veku 79 ro-
                                                 
212  Tabuľka 59 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Geraltov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
213  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 54-55. 
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kov bola najstaršou veriacou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera 
vo farnosti kulminovala v dňoch 23. – 31. augusta, v priebehu ktorých zom-
relo 17 veriacich. Najviac ľudí (4) zomrelo 18. augusta. Epidémia si vo far-
nosti vyžiadala 19 ženských a 24 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti 
v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 43 gréckokatolíkov. 
Poslednou obeťou epidémie bola Mária Sedláková zo Žipova, ktorá zomrela 
25. septembra vo veku 60 rokov.214 
 

Tabuľka 60 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Klenov215 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Bajerov 23.9.1831 23.9.1831 22 1 4,55 % 
Brežany 19.9.1831 19.9.1831 104 1 0,96 % 
Bystrá (statok) – – 8 – – 
Hrabkov 22.9.1831 22.9.1831 20 1 5,00 % 
Chminianske Jakubovany 17.9.1831 17.9.1831 40 1 2,00 % 
Chminianska Nová Ves 23.9.1831 23.9.1931 3 1 33,33 % 
Chmiňany – – 4 – – 
Klenov 18.8.1831 31.8.1831 504 21 4,17 % 
Kojatice – – 11 – – 
Krížovany – – 8 – – 
Kvačany 18.8.1831 16.9.1831 255 14 5,49 % 
Lužanka – – 9 – – 
Ondrašovce – – 12 – – 
Ovčie – – 3 – – 
Rokycany – – 21 – – 
Široké – – 0 – – 
Víťaz – – 0 – – 
Žipov 24.9.1831 25.9.1831 11 3 27,27 % 
Spolu 18.8.1831 25.91831 1005 43 4,28 % 

 
Farnosť Miklušovce 
Gréckokatolícka farnosť Miklušovce mala v roku 1831 celkovo 1194 ve-

riacich. Okrem farskej obce Miklušovce boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikč-
né obce Malá Lodina, Rolova Huta (s mlynom), Sedlice, Sopotnica (mlyn), 
Starý Ružín, Suchá Dolina a Veľká Lodina. Cirkevnú správu farnosti mal na 
starosti farár Ján Čisárik. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 

                                                 
214  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Klenov z rokov 1825 – 1879. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12154-
34485-43?cc=1554443&wc=MM1Q-1XQ:n294333139> (12.04.2013). 

215  Tabuľka 60 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Klenov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Miklušovej bol zasvätený Narodeniu 
Presvätej Bohorodičky, filiálne chrámy v Sedliciach a Suchej Doline využí-
vali veriaci oboch obradov (utrique Ritui communi). Patronátne právo nad 
farským chrámom mal Karol Pulsky. Vo farnosti sa používal slovenský a ru-
sínsky jazyk.216 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Miklušovce 10. 
augusta, kedy skonal vo veku 28 rokov Ján Harnagy z Rolovej Huty. Naj-
mladšími obeťami cholery boli novorodenci Juraj Guman († 24.8.1831), Bar-
bora Kohúrová († 25.8.1831), Juraj Macej († 25.8.1831), Anna Jurčáková († 
25.8.1831) Anna Popovičová († 25.8.1831) z Mikulášovej, Anna Jeniková († 
4.9.1831) zo Suchej Doliny a Anna Macáková († 15.9.1831) zo Sedlice. Chole-
re podľahol aj Ján Bekeč z Mikulášovej, ktorý zomrel 19. augusta a vo veku 
77 rokov bol najstarším veriacim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. Cho-
lera vo farnosti kulminovala v dňoch 18. – 25. augusta, v priebehu ktorých 
zomrelo 77 veriacich. Najviac ľudí (16) zomrelo 25. augusta. Epidémia si vo 
farnosti vyžiadala 64 ženských a 58 mužských životov. Celkovo tak vo far-
nosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 122 gréckoka-
tolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Juraj Onduš zo Suchej Doliny, ktorý 
zomrel 15. septembra vo veku 11 rokov.217 

 
Tabuľka 61 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Miklušovce218 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Malá Lodina – – 26 – – 
Miklušovce 15.8.1831 10.9.1831 479 59 12,32 % 
Rolova Huta (s mlynom) 10.8.1831 15.9.1831 37 3 8,11 % 
Sedlice 14.8.1831 15.9.1831 451 49 10,86 % 
Sopotnica (mlyn) – – 15 – – 
Starý Ružín 13.8.1831 15.8.1831 78 3 3,85 % 
Suchá Dolina 4.9.1831 15.9.1831 98 5 5,10 % 
Veľká Lodina 11.8.1831 18.8.1831 10 3 30,00 % 
Spolu 10.8.1831 15.9.1831 1194 122 10,22 % 

 
 

                                                 
216  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 55-56. 
217  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Miklušovce z rokov 1785 – 1856. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12884-93518-10?cc=1554443&wc=MM1Q-1FZ:n1695575221> (12.04.2013). 

218  Tabuľka 61 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Miklušovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Prešov 
Gréckokatolícka farnosť Prešov mala v roku 1831 celkovo 1201 veriacich. 

Okrem farskej obce Prešov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Cem-
jata, Dobrá Voľa (samota), Dúbrava (statok), Haniská pri Prešove, Kanaš, La-
zy, Ľubotice, Malý Šariš, Malý Šariš (samota), Nižná Šebastová, Rovňa, Svi-
nia, Veľký Šariš, Vydumanec, Wilec hôrka a Župčany. Farnosť Prešov v roku 
1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti ad-
ministrátor Atanáz Jaromis. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden ka-
tedrálny a zároveň farský chrám a jedna kaplnka. Katedrálny chrám v Prešo-
ve bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, kaplnka v Prešove Ochrane Presvätej 
Bohorodičky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.219 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Prešov 29. júla, 
kedy skonal vo veku 58 rokov Michal Hruščák z Prešova. Najmladšími obe-
ťami cholery vo farnosti boli Anna Sandarová († 4.8.1831) z Prešova, Matúš 
Alexander († 16.8.1831) z prešovskej Kalvárie a Matúš Kolár († 22.8.1831) 
z Prešova, ktorí zomreli vo veku 1 a pol roka. Cholere podľahol aj Juraj Pe-
truška z Prešova, ktorý zomrel 5. septembra a vo veku 65 rokov bola najstar-
ším veriacim, ktorý podľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kul-
minovala v dňoch 10. – 17. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 16 veria-
cich. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 20 ženských a 22 mužských životov. 
Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zom-
relo 42 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Bazil Fetkovič 
z Prešova, ktorý zomrel 10. októbra vo veku 22 rokov.220 

 
Tabuľka 62 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Prešov221 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Cemjata – – 5 – – 
Dobrá Voľa (samota) – – 2 – – 
Dúbrava (statok) – – 5 – – 
Haniská pri Prešove 15.8.1831 15.8.1831 33 1 3,03 % 
Kanaš – – 30 – – 
Lazy – – 16 – – 

                                                 
219  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 51. 
220  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Prešov z rokov 1829 – 1843. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12411-
95466-33?cc=1554443&wc=MM1Q-1JG:n901130491> (12.04.2013). 

221  Tabuľka 62 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Prešov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Ľubotice 17.8.1831 5.9.1831 56 5 8,93 % 
Malý Šariš (samota) – – 4 – – 
Malý Šariš (obec) 20.9.1831 20.9.1831 54 1 1,85 % 
Nižná Šebastová 23.9.1831 23.9.1831 51 1 1,96 % 
Prešov 29.7.1831 10.10.1831 743 34 4,58 % 
Rovňa – – 6 – – 
Svinia – – 36 – – 
Veľký Šariš – – 95 – – 
Vydumanec – – 17 – – 
Wilec hôrka – – 3 – – 
Župčany – – 45 – – 
Spolu 29.7.1831 10.10.1831 1201 42 3,50 % 

 

 
Farnosť Ruská Nová Ves 
Gréckokatolícka farnosť Ruská Nová Ves mala v roku 1831 celkovo 1327 

veriacich. Okrem farskej obce Ruská Nová Ves boli jej súčasťou i filiálne a 
jurisdikčné obce Abranovce, Dulová Ves, Dúbrava, Klauzúra, Kokošovce, 
Lesíček, Močarmany, Petrovany, Soľná Baňa, Sylvanov dom, Šalgovík, Terja-
kovce, Záborské, Zlatá Baňa, Žehňa. Cirkevnú správu farnosti mal na staros-
ti farár Andrej Danielovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Ruskej Novej Vsi, konsekrovaný 31. 
októbra 1824, bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám 
v Abranovciach bol drevený a niesol patronícium Narodenia Presvätej Boho-
rodičky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.222 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Ruská Nová Ves 
7. augusta, kedy skonal vo veku 18 rokov Ján Eliáš z Ruskej Novej Vsi. Naj-
mladšou obeťou cholery bola Mária Hirková z Abranoviec, ktorá zomrela 
29. októbra vo veku 2 rokov. Cholere podľahla aj Anna Hakasová zo Soľnej 
Bane, ktorá zomrela 25. decembra a vo veku 88 rokov bola najstaršou veria-
cou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 19. – 26. augusta, v priebehu ktorých zahynulo 25 veriacich. Najviac 
ľudí (11) zomrelo 19. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 24 ženských 
a 36 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 60 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie bola Anna Salayová zo Solivaru, ktorá zahynula 28. decembra vo veku 
40 rokov.223 
 
 

                                                 
222  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 55-56. 
223  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Ruská Nová Ves z rokov 1769 – 1831. In Fa-

milysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
266-12307-2948-69?cc=1554443&wc=M99C-W3W:1641476406> (12.04.2013). 
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Tabuľka 63 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Ruská Nová Ves224 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Abranovce 14.8.1831 19.10.1831 208 7 3,37 % 
Dulová Ves 21.8.1831 20.9.1831 96 5 5,21 % 
Dúbrava – – 12 – – 
Klauzúra – – 15 – – 
Kokošovce 31.8.1831 9.9.1831 135 7 5,19 % 
Lesíček – – 54 – – 
Močarmany – – 12 – – 
Petrovany – – 13 – – 
Ruská Nová Ves 7.8.1831 15.9.1831 623 33 5,30 % 
Solivar 26.12.1831 28.12.1831 56 4 7,14 % 
Soľná Baňa 25.12.1831 25.12.1831 28 2 7,14 % 
Sylvanov dom – – 6 – – 
Šalgovík – – 2 – – 
Terjakovce – – 12 – – 
Záborské 27.8.1831 28.8.1831 12 2 16,67 % 
Zlatá Baňa – – 2 – – 
Žehňa – – 40 – – 
Spolu 7.8.1831 28.12.1831 1327 60 4,52 % 

 
Farnosť Varhaňovce 
Gréckokatolícka farnosť Varhaňovce mala v roku 1831 celkovo 1007 ve-

riacich. Okrem farskej obce Varhaňovce boli jej súčasťou i filiálne a juris-
dikčné obce Brestov, Butenice, Červenica, Drienov, Kecerovské Kostoľany, 
Kecerovské Pekľany, Kecerovský Lipovec, Lúčina, Mirkovce, Opiná, Šariš-
ské Bohdanovce, Tuhrina a Vtáčkovce. Farnosť Varhaňovce v roku 1831 ne-
mala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti administrá-
tor Alexander Ružický. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
a jeden filiálny chrám. Farský chrám vo Varhaňoviach bol zasvätený Ochra-
ne Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám v Drienove využívali veriaci oboch 
obradov (utrique Ritui communi). Nakoľko sa farský chrám od  roku 1824  
nachádzal v dezolátnom stave (extremam ruinam), v obci Varhaňovce sa li-
turgie slávili v dome kantora (Domuncula cantoris). Patronátne právo nad 
farským chrámom mala šľahtická rodina Kecer. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.225 

                                                 
224  Tabuľka 66 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-

líckej farnosti Ruská Nová Ves a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

225  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 59. 
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Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Varhaňovce 16. 
augusta, kedy skonal vo veku 48 rokov Andrej Sokol z Drienova. Najmlad-
šou obeťou cholery bola Barbora Babjaková z Vtáčieho, ktorá zomrela 11. 
septembra vo veku 2 rokov. Cholere podľahla aj Zuzana Tokárová z Varha-
ňoviec, ktorá zomrela 31. augusta a vo veku 80 rokov bola najstaršou veria-
cou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 23. – 28. augusta, v priebehu ktorých zahynulo 38 veriacich. Najviac 
ľudí (10) zomrelo 26. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 43 ženských 
a 36 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 79 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie bol Ján Kobalnický z Varhaňoviec, ktorý zomrel 14. septembra vo veku 
8 rokov.226 

 
Tabuľka 64 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Varhaňovce227 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brestov 24.8.1831 24.8.1831 8 1 12,50 % 
Butenice – – 70 – – 
Červenica 16.8.1831 21.8.1831 78 3 3,45 % 
Drienov 16.8.1831 11.9.1831 214 18 8,41 % 
Kecerovské Kostoľany – – 7 – – 
Kecerovské Pekľany 24.8.1831 5.9.1831 23 3 13,04 % 
Kecerovský Lipovec 22.8.1831 29.8.1831 31 3 9,68 % 
Lúčina – – 10 – – 
Mirkovce 23.8.1831 30.8.1831 49 3 6,12 % 
Opiná 22.8.1831 22.8.1831 37 1 2,70 % 
Šarišské Bohdanovce 21.8.1831 2.9.1831 54 2 3,70 % 
Tuhrina 25.8.1831 27.8.1831 37 3 8,11 % 
Varhaňovce 16.8.1831 14.9.1831 383 40 10,44 % 
Vtáčkovce 28.8.1831 13.9.1831 27 2 7,41 %  
Spolu 16.8.1831 14.9.1831 1007 79 6,83 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Prešovského deka-

nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 213 (48,0 %) ženských a 231 
(52,0 %) mužských obetí cholery. Celkovo tak v rámci dekanátu pripravila 

                                                 
226  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Varhaňovce z rokov 1829 – 1862. In Fami-

ysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
267-12701-54886-17?cc=1554443&wc=MM1Q-12W:n862297273> (12.04.2013). 

227  Tabuľka 64 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Varhaňovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 
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cholera o život 444 gréckokatolíkov. Najviac veriacich zomrelo vo farnosti 
Miklušovce (122), najmenej vo farnosti Prešov (42). Percentuálny podiel o-
betí cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 úroveň 6,50 %.228 

 
Tabuľka 65 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Prešovského dekanátu229 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Drienica – – 1137 – – 
Ďačov – – 416 – – 
Fulianka 18.8.1831 5.11.1831 573 51 8,90 % 
Geraltov 13.7.1831 17.10.1831 756 47 6,22 % 
Hanigovce – – 1297 – – 
Hradisko – – 669 – – 
Klenov 18.8.1831 25.9.1831 1005 43 4,28 % 
Miklušovce 10.8.1831 15.9.1831 1194 122 10,22 % 
Okružná – – 839 – – 
Prešov 29.7.1831 10.10.1831 1201 42 3,50 % 
Renčišov – – 576 – – 
Ruské Pekľany – – 629 – – 
Ruská Nová Ves 7.8.1831 28.12.1831 1327 60 4,52 % 
Varhaňovce 16.8.1831 14.9.1831 1007 79 7,85 % 
Spolu 13.7.1831 28.12.1831 12 626 444 6,50 % 

 
Z matričných záznamov, vedených v roku 1831 vyplýva, že v gréckoka-

tolíckych farnostiach Prešovského dekanátu boli cholerou najviac postihnutí 
veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov). Tých zomrelo v dôsledku cho-
lery 116 (29,5 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí epidémie tvorili veria-
ci v staršom veku (46 – 65 rokov), ktorých následkom epidémie zomrelo 99 
(25,2 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov novorodencov a detí mladších 
ako 1 rok, a síce 15 (3,8 %).230 

                                                 
228  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 8 cirkevných mat-

rík farností Prešovského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných far-
ností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cir-
kevných matrikách, chýbajú informácie o 6 584 (52,1 %) gréckokatolíckych veriacich Pre-
šovského dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

229  Tabuľka 65 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností Fulianka, Geraltov, Klenov, Miklušovce, Prešov, Ruská Nová Ves, Varha-
ňovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

230  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 8 cirkevných mat-
rík farností Prešovského dekanátu. Okrem toho v matrike farnosti Fulianka absentujú in-
formácie o veku obetí cholery. Z vyššie uvedených dôvodov chýbajú informácie o 7 079 
(56,1 %) gréckokatolíckych veriacich Prešovského dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. 
A. L. 
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Tabuľka 66 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Prešovského dekanátu231 

 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Drienica – – – – – – – – 
Ďačov – – – – – – – – 
Fulianka – – – – – – – – 
Geraltov 3 11 3 5 2 13 9 1 
Hanigovce – – – – – – – – 
Hradisko – – – – – – – – 
Klenov 4 1 2 4 5 12 14 1 
Miklušovce 8 10 12 14 5 27 34 12 
Okružná – – – – – – – – 
Prešov 0 8 4 1 10 8 11 0 
Renčišov – – – – – – – – 
Ruské Pekľany – – – – – – – – 
Ruská Nová Ves 0 2 3 4 4 21 20 6 
Varhaňovce 0 15 3 6 4 35 11 5 
Spolu 15 47 27 34 30 116 99 25 

 
3.6 Výpočet obetí cholerovej epidémie vo Svidníckom dekanáte 
 

Svidnícky dekanát mal v roku 1831 celkovo 7743 veriacich. Tvorilo ho 10 
farností (Bokša, Hrabovčík, Mlynárovce, Nová Polianka, Ortuťová, Soboš, 
Šapinec, Šarišský Štiavnik, Štefurov a Vyšný Svidník), v ktorých sa nachá-
dzalo 9 farských a 13 filiálnych chrámov. Cirkevnú správu dekanátu mal na 
starosti vicearchidiakon Bazil Bačinský.232 

 
Farnosť Bokša 
Gréckokatolícka farnosť Bokša mala v roku 1831 celkovo 799 veriacich. 

Okrem farskej obce Bokša boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Strop-
kov (Zemplínska župa), Šandal a Tisinec (s dvoma mlynmi). Cirkevnú sprá-
vu farnosti mal na starosti farár Ignác Zatkovič. Vo farnosti sa v roku 1831 
nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Bokši bol za-
svätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám v Šandali Ochrane Presvä-
tej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal Rudolf Závo-
dy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.233 

                                                 
231  Tabuľka 66 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-

líckych farností Geraltov, Klenov, Miklušovce, Prešov, Ruská Nová Ves, Varhaňovce – 
pozn. A. L. 

232  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 71-75. 

233  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
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Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Bokša podľahlo epide-
mickej nákaze 38 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-
hol v sledovanom období úroveň 4,76 %.234 
 

Tabuľka 67 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Bokša235 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Bokša – – 267 5 1,87 % 
Stropkov – – 165 5 3,03 % 
Šandal – – 264 23 8,71 % 
Tisinec – – 101 5 4,95 % 
Spolu – – 799 38 4,76 % 

 
 

Farnosť Hrabovčík 
Gréckokatolícka farnosť Hrabovčík, ku ktorej obnoveniu došlo v roku 

1812, mala v roku 1831 celkovo 694 veriacich. Okrem farskej obce Hrabovčík 
boli jej súčasťou i filiálne obce Mestisko (s mlynom) a Rakovčík. Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár Ján Mihalovič. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden filiálny chrám (Rakovčík), ktorý bol zasvätený sv. Mi-
chalovi archanjelovi. Farský chrám v Hrabovčíku, zasvätený sv. Michalovi 
archanjelovi, vyhorel 18. apríla 1830. Z tohto dôvodu sa sväté liturgie v obci 
Hrabovšík slávili v súkromnom dome (domuncula). Patronátne právo nad 
farským chrámom mal gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský 
a rusínsky jazyk.236 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Hrabovčík podľahlo e-
pidemickej nákaze 37 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 5,33 %.237 

 

                                                                                                                   
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,   s. 71. 

234  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 vo Svidníckom dekanáte. 

235  Tabuľka 67 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 
z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

236  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 72. 

237  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 
Svidníckom dekanáte. 
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Tabuľka 68 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Hrabovčík238 

 

 
Farnosť Mlynárovce 
Gréckokatolícka farnosť Mlynárovce mala v roku 1831 celkovo 870 veria-

cich. Okrem farskej obce Mlynárovce bola jej súčasťou i filiálna obec Rovné. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Michal Beneš. Vo farnosti sa 
v roku 1831 nachádzal jeden farský (Mlynárovce) a jeden filiálny chrám 
(Rovné). Oba chrámy boli zasvätené sv. Demeterovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mal gróf Tomáš Szirmay. Vo farnosti sa používal sloven-
ský a rusínsky jazyk.239 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Mlynárovce podľahli 
epidemickej nákaze 3 gréckokatolíci. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 0,34 %.240 

 
Tabuľka 69 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckej farnosti Mlynárovce241 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Mlynárovce – – 402 3 0,75 % 
Rovné – – 468 – – 
Spolu – – 870 3 0,34 % 

                                                 
238  Tabuľka 68 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

239  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 72-73. 

240  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 
Svidníckom dekanáte. 

241  Tabuľka 69 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 
z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hrabovčík – – 456 35 7,68 % 
Mestisko – – 53 2 3,77 % 
Rakovčík – – 185 – – 
Spolu – – 694 37 5,33 % 
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Farnosť Nová Polianka 
Gréckokatolícka farnosť Nová Polianka mala v roku 1831 celkovo 582 ve-

riacich. Okrem farskej obce Nová Polianka boli jej súčasťou i filiálne a juris-
dikčné obce Duplín, Potoky a Stročín (s mlynom). Farnosť Nová Polianka 
v roku 1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti administrátor Bazil Andrejkovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal 
jeden farský (Nová Polianka) a jeden filiálny chrám (Potoky). Oba chrámy 
boli zasvätené sv. Paraskeve. Patronátne právo nad farským chrámom mal 
gróf Juraj Erdődy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.242 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Nová Polianka pod-
ľahli epidemickej nákaze 14 gréckokatolíci. Percentuálny podiel obetí chole-
ry dosiahol v sledovanom období úroveň 2,41 %.243 

 
Tabuľka 70 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Nová Polianka244 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Duplín – – 42 5 11,90 % 
Nová Polianka – – 233 – – 
Potoky – – 167 3 1,80 % 
Stročín – – 140 6 4,29 % 
Spolu – – 582 14 2,41 % 

 
Farnosť Ortuťová 
Gréckokatolícka farnosť Ortuťová mala v roku 1831 celkovo 839 veria-

cich. Okrem farskej obce Ortuťová boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Brezovka, Dubinné, Hažlín, Kurima, Lipová, Poliakovce (s mlynom) a Ša-
šová.  Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Jozef Paulovič. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a tri filiálne chrámy. Farský 
chrám v Ortuťovej bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám 
v Lipovej Ochrane Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám v Šašovej Zosnutiu 
Presvätej Bohorodičky a filiálny chrám v Brezovke Ochrane Presvätej 
Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Juraj Erdő-

                                                 
242  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 72. 
243  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 

Svidníckom dekanáte. 
244  Tabuľka 70 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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dy. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.245 
Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 

dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Ortuťová podľahlo e-
pidemickej nákaze 40 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 4,77 %.246 

 
Tabuľka 71 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Ortuťová247 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brezovka – – 82 – – 
Dubinné – – 14 – – 
Hažlín – – 27 – – 
Kurima – – 38 3 7,89 % 
Lipová – – 112 – – 
Ortuťová – – 280 19 6,79 % 
Poliakovce – – 12 – – 
Šašová – – 174 18 10,34 % 
Spolu – – 839 40 4,77 % 

 
Farnosť Soboš 
Gréckokatolícka farnosť Soboš mala v roku 1831 celkovo 679 veriacich. 

Okrem farskej obce Soboš boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Baňa 
(statok), Fijaš, Francovce (statok), Maťovce.  Cirkevnú správu farnosti mal 
na starosti farár Peter Vaskovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Soboši bol zasvätený sv. Koz-
movi a Damiánovi, filiálny chrám vo Fijaši sv. Michalovi archanjelovi a fi-
liálny chrám v Maťovciach Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Patronátne 
právo nad farským chrámom mal Ján Szirmay. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.248 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Soboš podľahlo epide-
mickej nákaze 86 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-

                                                 
245  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 73. 
246  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 

Svidníckom dekanáte. 
247  Tabuľka 71 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej 
eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

248  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 75. 
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hol v sledovanom období úroveň 12,67 %.249 
 

Tabuľka 72 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Soboš250 

  

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Baňa (statok) – – 7 – – 
Fijaš – – 203 9 4,43 % 
Frankovce (statok) – – 18 – – 
Maťovce – – 176 18 10,23 % 
Soboš – – 275 59 21,46 % 
Spolu – – 679 86 12,67 % 

 
Farnosť Šapinec 
Gréckokatolícka farnosť Šapinec mala v roku 1831 celkovo 550 veriacich. 

Okrem farskej obce Šapinec boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Har-
haj, Kožany, Kučín, Nemcovce, Okrúhle a Porúbka. Cirkevnú správu farnos-
ti mal na starosti farár a súčasne notár Svidníckeho dekanátu, Demeter Ko-
valický. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny 
chrám. Farský chrám bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi, filiálny 
chrám v Kožanoch Nepoškvrnenému počatiu Presvätej Bohorodičky. Patro-
nátne právo nad farským chrámom mal Ján Szirmay. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.251 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Šapinec 6. augus-
ta, kedy skonala vo veku 20 rokov Mária Baková z Kožian. Najmladšou obe-
ťou epidémie vo farnosti bol Ján Lukačov z Kožian, ktorý zomrel 10. augusta 
vo veku 1 a pol roka. Cholere podľahol aj Simeon Schakabský z Kožian, kto-
rý zomrel 21. augusta a vo veku 71 rokov bol najstaršou obeťou epidemickej 
nákazy vo farnosti. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 10. – 11. augus-
ta, v priebehu ktorých zomreli 10 veriaci. Najviac ľudí (5) zomrelo 10. a 11. 
augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 10 ženských a 12 mužských živo-
tov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia 
zomrelo 22 gréckokatolíkov.252 

                                                 
249  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 

Svidníckom dekanáte. 
250  Tabuľka 72 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

251  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 73-74. 

252  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Šapinec z rokov 1818 – 1870. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12573-
66762-70?cc=1554443&wc=MM1Q-1C3:n2140892566> (14.05.2013). 
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Tabuľka 73 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Šapinec253 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Harhaj – – 3 – – 
Kožany 6.8.1831 24.8.1831 210 17 8,10 % 
Kučín – – 17 – – 
Nemcovce – – 4 – – 
Okrúhle 10.8.1831 22.8.1831 69 5 7,25 % 
Porúbka – – 33 – – 
Šapinec – – 214 – – 
Spolu 6.8.1831 24.8.1831 550 22 4,00 % 

 

Farnosť Šarišský Štiavnik 
Gréckokatolícka farnosť Šarišský Štiavnik mala v roku 1831 celkovo 852 

veriacich. Okrem farskej obce Šarišský Štiavnik boli jej súčasťou i filiálne a 
jurisdikčné obce Beňadikovce, Radoma a Rakovský potok (statok).  Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár Ján Tarasovič. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden farský (Šarišský Štiavnik) a jeden filiálny chrám (Beňa-
dikovce). Oba chrámy boli zasvätené sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne 
právo nad farským chrámom mal Ján Szirmay. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.254 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Šarišský Štiavnik pod-
ľahlo epidemickej nákaze 42 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cho-
lery dosiahol v sledovanom období úroveň 4,93 %.255 

 

Tabuľka 74 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Šarišský Štiavnik256  

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Beňadikovce – – 450 – – 

                                                 
253  Tabuľka 73 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Šapinec a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 
254  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 74. 
255  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 

Svidníckom dekanáte. 
256  Tabuľka 74 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej e-
parchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Radoma – – 118 12 10,17 % 
Rakovský potok (statok) – – 16 – – 
Šarišský Štiavnik – – 268 30 11,19 % 
Spolu – – 852 42 4,93 % 

 
Farnosť Štefurov 
Gréckokatolícka farnosť Štefurov mala v roku 1831 celkovo 945 veriacich. 

Okrem farskej obce Štefurov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Bre-
zov, Kalnište (s mlynom), Lascov, Marhaň (s mlynom Čaplianky), Toplian-
sky Kručov (s mlynom), Valkovce a Valkovce (mlyn). Cirkevnú správu far-
nosti mal na starosti vicearchidiakon Svidníckeho dekanátu, Bazil Bačinský. 
Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Far-
ský chrám v Štefurove bol zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky, fi-
liálny chrám vo Valkovciach sv. Lukášovi evanjelistovi. Patronátne právo 
nad farským chrámom mala rodina Volkenstein. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.257 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo Svidníckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Štefurov podľahlo e-
pidemickej nákaze 72 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 7,62 %.258 

 
Tabuľka 75 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Štefurov259  
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brezov – – 44 2 4,55 % 
Kalnište – – 58 10 17,24 % 
Lascov – – 98 14 14,29 % 
Marhaň – – 97 12 12,37 % 
Štefurov – – 308 34 11,04 % 
Topliansky Kručov – – 54 – – 
Valkovce (obec) – – 280 – – 
Valkovce (mlyn) – – 6 – – 
Spolu – – 945 72 7,62 % 

 

                                                 
257  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 74. 
258  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 vo 

Svidníckom dekanáte. 
259  Tabuľka 75 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej 
eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Vyšný Svidník 
Gréckokatolícka farnosť Vyšný Svidník mala v roku 1831 celkovo 933 ve-

riacich. Okrem farskej obce Vyšný Svidník bola jej súčasťou i filiálna obec 
Nižný Svidník. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Mikuláš Dzu-
bay. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský (Vyšný Svidník) a je-
den filiálny chrám (Nižný Svidník). Oba chrámy boli zasvätené sv. Paraske-
ve. Farský chrám bol murovaný, filiálny chrám drevený. Patronátne právo 
nad farským chrámom mal gróf Alexander Szirmay. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.260 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyšný Svidník 
27. júla, kedy skonal vo veku 7 rokov Michal z Nižného Svidníka. Najmlad-
šou obeťou epidémie vo farnosti bol Peter Krajňák z Nižného Svidníka, kto-
rý zomrel 7. augusta vo veku 3 mesiacov. Cholere podľahol aj Ivan Kurilec 
z Nižného Svidníka, ktorý zomrel 6. augusta a vo veku 63 rokov bol najstar-
šou obeťou epidemickej nákazy vo farnosti. Cholera vo farnosti kulminovala 
v dňoch 6. – 15. augusta, v priebehu ktorých zahynulo 28 veriacich. Najviac 
ľudí (9) zomrelo 6. a augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 21 ženských 
a 40 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 61 gréckokatolíkov.261 

 
Tabuľka 76 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Vyšný Svidník262 
 

 
Z matričných záznamov, vedených v roku 1831, vyplýva, že cholerová e-

pidémia si vo farnostiach Svidníckeho dekanátu vyžiadala 52 (63,3 %) muž-
ských a 31 (36,7 %) ženských životov.263 Z výkazu o počte obetí cholery 

                                                 
260  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 75. 
261  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšný Svidník z rokov 1815 – 1842. In Fami-

lysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
267-12435-24236-31?cc=1554443&wc=MM17-MC5:n853704352> (14.05.2013). 

262  Tabuľka 76 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Vyšný Svidník a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

263  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovali len 2 cirkevné matriky 
farností Svidníckeho dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných farností 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nižný Svidník 26.7.1831 21.8.1831 358 31 8,66 % 
Vyšný Svidník 3.8.1831 23.9.1831 583 30 5,15 % 
Spolu 26.7.1831 23.9.1831 941 61 5,35 % 
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vo Svidníckom dekanáte vyplýva, že epidemickej nákaze podľahlo 415 gréc-
kokatolíkov. Najviac veriacich zomrelo vo farnosti Soboš (86), najmenej vo 
farnosti Mlynárovce (3). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas e-
pidémie v roku 1831 úroveň 5,36 %.264 

 
Tabuľka 77 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Svidníckeho dekanátu265 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Bokša – – 799 38 4,76 % 
Hrabovčík – – 694 37 5,33 % 
Mlynárovce – – 870 3 0,34 % 
Nová Polianka  – – 582 14 2,41 % 
Ortuťová – – 839 40 4,77 % 
Soboš – – 679 86 12,67 % 
Šapinec 6.8.1831 24.8.1831 550 22 4,00 % 
Šarišský Štiavnik – – 852 42 4,93 % 
Štefurov – – 945 72 7,62 % 
Vyšný Svidník 26.7.1831 23.9.1831 933 61 6,54 % 
Spolu 26.7.1831 23.9.1831 7743 415 5,36 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cirkev-
ných matrikách, chýbajú informácie o 6 531 (84,4 %) gréckokatolíckych veriacich Svidníc-
keho dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

264  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko vo výkaze o počte obetí cholerovej epidémie 
z roku 1831 vo Svidníckom dekanáte absentujú údaje o obetiach z viacerých filiálnych ob-
cí. Celkovo chýbajú informácie o 2 175 (28,1 %) gréckokatolíckych veriacich Svidníckeho 
dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

265  Tabuľka 77 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností Šapinec, Vyšný Svidník, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie Svidníc-
keho dekanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 
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4 VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE 
V ZEMPLÍNSKOM ARCHIDIAKONÁTE 
 
 
Zemplínsky archidiakonát Prešovskej eparchie, ako naznačuje samotný 

názov, sa rozprestieral na území Zemplínskej župy. V roku 1831 ho tvorilo  5 
dekanátov – Hostovický, Humenský, Laborecký, Stropkovský a Vranovský, 
v ktorých žilo 43 919 gréckokatolíkov. Funkcia archidiakova Zemplínskeho 
archidiakonátu bola v roku 1831 neobsadená.266 
 
 

4.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Hostovickom dekanáte 
 

Hostovický dekanát mal v roku 1831 celkovo 10 478 veriacich. Tvorilo ho 
14 farností (Čukalovce, Hostovice, Nechválová Polianka, Nižná Jablonka, O-
sadné, Pčoliné, Pichne, Ruské, Stakčín, Starina, Veľká Poľana, Vyšná Jab-
lonka a Zvala), v ktorých sa nachádzalo 13 farských a 6 filiálnych chrámov. 
Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Bazil Petraso-
vič.267  
 
 

Farnosť Čukalovce 
Gréckokatolícka farnosť Čukalovce mala v roku 1831 celkovo 796 veria-

cich. Okrem farskej obce Čukalovce bola jej súčasťou aj filiálna obec Parihu-
zovce. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Jozef Hauriš. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský 
chrám v Čukalovciach bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky, filiál-
ny chrám v Parizuhovciach Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.268 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Čukalovce podľahlo 
epidemickej nákaze 65 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 8,17 %.269 

 
 

                                                 
266  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 92-120. 
267  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 96-100. 
268  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 96-97. 
269  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
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Tabuľka 78 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Čukalovce270 

 

 
Farnosť Hostovice 
Gréckokatolícka farnosť Hostovice mala v roku 1831 celkovo 578 veria-

cich. Tvorila ju obec Hostovice. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti fa-
rár Andrej Rojkovič mladší. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden far-
ský chrám, ktorý bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Patronátne 
právo nad farským chrámom mal Štefan Rholl. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.271 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Hostovice podľahlo e-
pidemickej nákaze 29 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 5,02 %.272 

 
Tabuľka 79 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Hostovice273 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hostovice – – 578 29 5,02 % 
Spolu – – 578 29 5,02% 

 
Farnosť Nechválová Polianka 
Gréckokatolícka farnosť Nechválová Polianka mala v roku 1831 celkovo 

                                                 
270  Tabuľka 78 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

271  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 97. 

272  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Hostovickom dekanáte. 

273  Tabuľka 79 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čukalovce – – 460 31 6,74 % 
Parizuhovce – – 336 34 10,12 % 
Spolu – – 796 65 8,17 % 
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671 veriacich. Tvorila ju obec Nechválová Polianka. Cirkevnú správu far-
nosti mal na starosti farár Panteleimon Hauriš. Vo farnosti sa v roku 1831 
nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanje-
lovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján Nepomuk Klo-
bušický. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.274 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že cholera si vo farnosti Nechválová 
Polianka vyžiadala jeden ľudský život.275 Jedinou obeťou tohto vysoko in-
fekčného ochorenia vo farnosti sa stala Mária Kuperová z Nechválovej Po-
lianky, ktorá zomrela 17. augusta vo veku 49 rokov.276 Percentuálny podiel 
obetí cholery dosiahol v sledovanom období úroveň 0,15 %. 
 

Tabuľka 80 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Nechválová Polianka277 

 

 
Farnosť Nižná Jablonka 
Gréckokatolícka farnosť Nižná Jablonka mala v roku 1831 celkovo 460 

veriacich. Tvorila ju obec Nižná Jablonka. Farnosť Nižná Jablonka nemala 
v roku 1831 vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti admi-
nistrátor Pavol Mudrák. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mal gróf Leopold von Dernath. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.278 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Nižná Jablonka pod-

                                                 
274  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 98. 
275  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
276  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Nechválova Polianka z rokov 1811 – 1861. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM 9.3.1/ 
TH-267-11572-55017-23?cc=1554443&wc=M9MJ-NLG:n1834699718> (15.05.2013). 

277  Tabuľka 80 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Nechválová polianka, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z ro-
ku 1831 – pozn. A. L. 

278  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 97. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nechválová Polianka 17.8.1831 17.8.1831 671 1 0,15 % 
Spolu 17.8.1831 17.8.1831 671 1 0,15 % 
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ľahli epidemickej nákaze 17 gréckokatolíci. Percentuálny podiel obetí chole-
ry dosiahol v sledovanom období úroveň 3,70 %.279 

 
Tabuľka 81 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Nižná Jablonka280 
 

 
Farnosť Osadné 
Gréckokatolícka farnosť Osadné mala v roku 1831 celkovo 564 veriacich. 

Tvorila ju obec Osadné. Farnosť Osadné bola v roku 1831 neobsadená (paro-
chia vacans) a nespravoval ju ani žiaden administrátor. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi ar-
chanjelovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Karol Fetter. 
Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.281 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Osadné podľahli epi-
demickej nákaze 10 gréckokatolíci. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-
hol v sledovanom období úroveň 1,17 %.282 

 
Tabuľka 82 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Osadné283 
 

                                                 
279  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
280  Tabuľka 81 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

281  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 100. 

282  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Hostovickom dekanáte. 

283  Tabuľka 82 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nižná Jablonka – – 460 17 3,70 % 
Spolu – – 460 17 3,70 % 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Osadné – – 564 10 1,17 % 
Spolu – – 564 10 1,17 % 
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Farnosť Pčoliné 
Gréckokatolícka farnosť Pčoliné mala v roku 1831 celkovo 1060 veriacich. 

Tvorila ju obec Pčoliné. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján 
Husnay. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol 
zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal Jozef Rholl. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.284 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Pčoliné 1. augus-
ta, kedy skonala vo veku 36 rokov Nora Hromadová z Pčoliného. Najstaršou 
obeťou cholery vo farnosti bola Mária z Pčoliného, ktorá zomrela 16. augus-
ta vo veku 73 rokov. Najmladšími obeťami epidémie vo farnosti boli Anna 
Nepasová (†2.8.1831), Anna Erudňaková (†8.8.1831) a Anna Kopiková 
(†16.8.1831) z Pčoliného, ktoré epidémii podľahli vo veku 1 roka. Cholera vo 
farnosti kulminovala v dňoch 6. – 16. augusta, v priebehu ktorých zomreli 46 
veriaci. Najviac ľudí (7) zomrelo 9. a 13. augusta. Epidémia si vo farnosti vy-
žiadala 42 (50,6 %) ženských a 41 (49,4 %) mužských obetí. Celkovo vo far-
nosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 83 gréckoka-
tolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola Anna z Pčoliného, ktorá zomrela 5. 
septembra vo veku 3 rokov.285 
 

Tabuľka 83 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Pčoliné286 

 

 
Farnosť Pichne 
Gréckokatolícka farnosť Pichne mala v roku 1831 celkovo 727 veriacich. 

Tvorila ju obec Pichne. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján 
Paulovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol 
zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. Patronátne právo nad farským chrá-

                                                 
284  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 98. 
285  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Pčoliné z rokov 1810 – 1842. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11580-
63955-2?cc=1554443&wc=MM1Q-1NV:2082521950> (15.05.2013). 

286  Tabuľka 83 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Pčoliné, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovic-
kom dekanáte Prešovskej eparchie zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Pčoliné 1.8.1831 5.9.1831 1060 83 7,83 % 
Spolu 1.8.1831 5.9.1831 1060 83 7,83 % 
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mom mal Jozef Rholl. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.287 
Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 

dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Pichne podľahlo epi-
demickej nákaze 50 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 6,88 %.288 
 

Tabuľka 84 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Pichne289 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Pichne – – 727 50 6,88 % 
Spolu – – 727 50 6,88 % 

 
Farnosť Ruské 
Gréckokatolícka farnosť Ruské mala v roku 1831 celkovo 699 veriacich. 

Tvorila ju obec Ruské. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Bazil 
Cerzanič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol 
zasvätený sv. Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad far-
ským chrámom mala Klára rod. Pottornyaová, vdova pod Pavlovi Szir-
mayovi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.290 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Ruské 20. augus-
ta, kedy skonala vo veku 33 rokov Anastázia Guľová z Ruského. Najstaršou 
obeťou cholery vo farnosti bol Ján Kriško z Ruského, ktorý zomrel 28. sep-
tembra vo veku 61 rokov. Cholere podľahla aj Anastázia Samucká z Ruské-
ho, ktorá zomrela 28. septembra a vo veku 24 rokov bola najmladšou a záro-
veň poslednou farníčkou, ktorá vo farnosti Ruské podľahla epidemickej ná-
kaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 23. – 28. augusta, v priebehu 
ktorých zomreli 4 veriaci. Najviac ľudí (2) zomrelo 23. a 28. augusta. Epidé-
mia si vo farnosti vyžiadala 3 ženské a 2 mužské životy. Celkovo tak vo far-
nosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomreli 5 gréckokatolí-
ci.291 

                                                 
287  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 98. 
288  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
289  Tabuľka 84 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

290  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 99. 

291  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Ruské z rokov 1825 – 1879. In Familysearch. 
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Tabuľka 85 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Ruské292 

 

 

 
Farnosť Stakčín 
Gréckokatolícka farnosť Stakčín mala v roku 1831 celkovo 1490 veriacich. 

Okrem farskej obce Stakčín boli jej súčasťou i filiálne obce Jalová a Stakčín – 
Roztoky. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján Demjanovič. Vo 
farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený O-
chrane Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal 
Juraj Servicky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.293 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Stakčín 17. júla, 
kedy skonal vo veku 72 rokov Bazil Kofora zo Stakčína. Bazil Kofora podľa-
hol cholere po 20 hodinách od nakazenia. Najmladšou obeťou cholery vo 
farnosti sa stal Bazil Ruský zo Stakčína, ktorý zomrel 29. júla vo veku 6 me-
siacov. Cholere podľahol aj Bazil Pincký zo Stakčína – Roztokov, ktorý zom-
rel 5. augusta a vo veku 79 rokov bol najstaršou obeťou epidemickej nákazy 
vo farnosti. Cholera vo farnosti Stakčín kulminovala v dňoch 27. júla – 5. au-
gusta, v priebehu ktorých zomreli 15 veriaci. Najviac ľudí (3) zomrelo 27. jú-
la, 29. júla, 1. augusta a 10. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 17 
ženských a 32 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto 
vysoko infekčného ochorenia zomrelo 49 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie sa stal Lukáš Chrin zo Stakčína, ktorý zomrel 11. septembra vo 
veku 60 rokov.294 
 
 

                                                                                                                   
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11582-
92310-5?cc=1554443&wc=MM1Q-1J5:272241529> (15.05.2013). 

292  Tabuľka 85 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Ruské, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

293  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 99. 

294  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Stakčín z rokov 1812 – 1832. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12406-
93485-17?cc=1554443&wc=MM1Q-1K3:1412683754> (15.05.2013). 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Ruské 20.8.1831 28.8.1831 699 5 0,72 % 
Spolu 20.8.1831 28.8.1831 699 5 0,72 % 
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Tabuľka 86 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Stakčín295 

 

 
Farnosť Starina 
Gréckokatolícka farnosť Starina mala v roku 1831 celkovo 1052 veriacich. 

Okrem farskej obce Starina boli jej súčasťou aj filiálne obce Dara a Príslop. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti vicearchidiakon Hostovického de-
kanátu, Bazil Petrašovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Starine bol zasvätený Nanebovstúpe-
niu Pána, filiálny chrám v Dare Narodeniu Presvätej Bohorodičky a filiálny 
chrám v Príslope Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad far-
ským chrámom mal Jozef Rholl. Vo farnosti sa používal slovenský a rusín-
sky jazyk.296 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Starina podľahlo epi-
demickej nákaze 41 gréckokatolíckov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 3,90 %.297 
 

Tabuľka 87 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Starina298 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Dara – – 180 8 4,44 % 
Príslop – – 172 0 0 % 

                                                 
295  Tabuľka 86 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Stakčín a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
296  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 99-100. 
297  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
298  Tabuľka 87 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholery 

z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej 
eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Jalová 28.8.1831 28.8.1831 174 1 0,57 % 
Stakčín 17.7.1831 11.9.1831 1001 31 3,10 % 
Stakčín – Roztoky 27.7.1831 20.8.1831 315 17 5,40 % 
Spolu 17.7.1831 11.9.1831 1490 49 3,29 % 
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Starina – – 700 33 4,71 % 
Spolu – – 1052 41 3,90 % 

 
Farnosť Veľká Poľana 
Gréckokatolícka farnosť Veľká Poľana mala v roku 1831 celkovo 696 ve-

riacich. Tvorila ju obec Veľká Poľana. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Štefan Petrašovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden far-
ský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo 
nad farským chrámom mal Jofez Rholl. Vo farnosti sa používal slovenský 
a rusínsky jazyk.299 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Veľká Poľana podľah-
lo epidemickej nákaze 34 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 4,89 %.300 
 

Tabuľka 88 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Veľká Poľana301 

 

 
Farnosť Vyšná Jablonka 
Gréckokatolícka farnosť Vyšná Jablonka mala v roku 1831 celkovo 631 

veriacich. Tvorila ju obec Vyšná Jablonka. Farnosť Vyšná Jablonka nemala 
v roku 1831 vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti admi-
nistrátor Ján Hamara. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
chrám, ktorý bol zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. Patronátne právo nad 
farským chrámom mal Andrej Szirmay. Vo farnosti sa používal slovenský 
a rusínsky jazyk.302 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Vyšná Jablonka pod-

                                                 
299  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 98. 
300  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
301  Tabuľka 88 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

302  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 68. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Veľká Poľana – – 696 34 4,89 % 
Spolu – – 696 34 4,89 % 
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ľahlo epidemickej nákaze 42 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cho-
lery dosiahol v sledovanom období úroveň 6,66 %.303 
 
 
 
 
 

Tabuľka 89 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Vyšná Jablonka304 

 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Vyšná Jablonka – – 631 42 6,66 % 
Spolu – – 631 42 6,66 % 

 
 
 
 
 
 

Farnosť Zvala 
Gréckokatolícka farnosť Zvala mala v roku 1831 celkovo 1054 veriacich. 

Okrem farskej obce Zvala boli jej súčasťou aj filiálne obce Ostrožnica 
a Smolník. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Andrej Leukanič. 
Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a dva filiálne chrámy. Far-
ský chrám vo Zvale bol zasvätený sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi, filiálny 
chrám v Ostrožnici Zosnutiu Presvätej Bohorodičky a filiálny chrám v Smol-
níku sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským chrámom 
mala Klára rod. Pottornyaová, vdova pod Pavlovi Szrimayovi. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.305 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Hostovickom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Zvala podľahlo epide-
mickej nákaze 38 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-
hol v sledovanom období úroveň 3,61 %.306 

 

 
 
 

                                                 
303  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Hostovickom dekanáte. 
304  Tabuľka 89 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

305  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 100. 

306  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Hostovickom dekanáte. 
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Tabuľka 90 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Zvala307 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Ostrožnica – – 186 9 4,84 % 
Smolník – – 310 7 2,26 % 
Zvala – – 558 22 3,94 % 
Spolu – – 1054 38 3,61 % 

 
Z výkazu o počte obetí cholery v Hostovickom dekanáte vyplýva, že epi-

demickej nákaze podľahlo 464 gréckokatolíkov. Najviac veriacich, čo do 
počtu, zomrelo vo farnosti Pčoliné (83), najmenej vo farnosti Nechválova Po-
lianka (1). Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia zaznamenali najviac obetí 
vo farnosti Čukalovce (8,17 %), najmenej vo farnosti Nechválova Polianka 
(0,15 %). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie v roku 
1831 úroveň 4,43 %.308 

 
Tabuľka 91 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Hostovického dekanátu309 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Čukalovce – – 796 65 8,17 % 
Hostovice – – 578 29 5,02 % 
Nechválova Polianka 17.8.1831 17.8.1831 671 1 0,15 % 
Nižná Jablonka – – 460 17 3,70 % 
Osadné – – 564 10 1,77 % 
Pčoliné 1.8.1831 5.9.1831 1060 83 7,83 % 
Pichne – – 727 50 6,88 % 
Ruské 20.8.1831 28.8.1831 699 5 0,72 % 
Stakčín 17.7.1831 11.9.1831 1490 49 3,29 % 
Starina – – 1052 41 3,90 % 

                                                 
307  Tabuľka 90 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Hostovickom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

308  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. Výkaz o obetiach cholery z roku 1831 
v Hostovickom dekanáte. 

309  Tabuľka 91 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností Nechválova Polianka, Pčoliné, Ruské, Stakčín, z výkazu o obetiach chole-
rovej epidémie Hostovického dekanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej 
eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Veľká Poľana – – 696 34 4,89 % 
Vyšná Jablonka – – 631 42 6,66 % 
Zvala – – 1054 38 3,61 % 
Spolu 17.7.1831 11.9.1831 10 478 464 4,43 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Hostovického de-

kanátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 63 (45,7 %) ženských a 75 
(54,3 %) mužských obetí cholery.  Z matričných záznamov, vedených v roku 
1831, ďalej vyplýva, že v gréckokatolíckych farnostiach Hostovického deka-
nátu boli cholerou najviac postihnutí veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov). 
Tých zomrelo v dôsledku cholery 33 (23,9 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu 
obetí epidémie tvorili veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov), ktorých 
následkom epidémie zomrelo 29 (21,0 %). Najmenej obetí pochádzalo z ra-
dov novorodencov a detí mladších ako 1 rok, a síce 1 (0,73 %).310 

 
Tabuľka 92 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Hostovického dekanátu311 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Čukalovce – – – – – – – – 
Hostovice – – – – – – – – 
Nechválova Polianka 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nižná Jablonka – – – – – – – – 
Osandé – – – – – – – – 
Pčoliné 0 15 3 10 10 13 16 5 
Pichne – – – – – – – – 
Ruské 0 0 0 0 1 1 3 0 
Stakčín 1 3 2 4 5 15 13 6 
Starina – – – – – – – – 
Veľká Poľana – – – – – – – – 
Vyšná Jablonka – – – – – – – – 
Zvala – – – – – – – – 
Spolu 1 18 5 14 16 29 33 11 

 
 

                                                 
310  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovali len 4 cirkevné matriky 

farností Hostovického dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných farností 
dekanátu chýbajú informácie o 6 558 (62,6 %) gréckokatolíckych veriacich Hostovického 
dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 

311  Tabuľka 92 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokato-
líckych farností Nechválova Polianka, Pčoliné, Ruské, Stakčín Hostovického dekanátu 
Prešovskej eparchie – pozn. A. L. 



100 
 

4.2 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Humenskom dekanáte 
 
Humenský dekanát mal v roku 1831 celkovo 3976 veriacich. Tvorilo ho    

7 farností (Humenné, Maškovce, Porúbka, Sopkovce, Štefanovce, Valaškovce 
a Zubné), v ktorých sa nachádzalo 7 farských a 5 filiálnych chrámov. Cirkev-
nú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Humenského dekanátu 
Ján Sekerák.312   

 
Farnosť Humenné 
Gréckokatolícka farnosť Humenné mala v roku 1831 celkovo 1137 veria-

cich. Okrem farskej obce Humenné boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Brestov, Hažín nad Cirochou, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kocha-
novce, Kudlovce, Lackovce, Myslina a Závadka. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti vicerachidianom Humenského dekanátu Ján Sekerák. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a dva filiálne chrámy. Farský 
chrám v Humennom bol zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, filiálny 
chrám v Hažíne nad Cirochou sv. Michalovi archanjelovi. Filiálny chrám 
v Kamenici nad Cirochou využívali veriaci oboch obradov (utrique ritui 
communi). Mukačevský biskup Ján Jozef de Camellis zvolal do farského 
chrámu v Humennom 14. decembra 1690 synodu. Patronátne právo nad far-
ským chrámom mal gróf Anton Čáky a gróf Henrich von Dernath. Vo far-
nosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.313  

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Humenné 19. jú-
la, kedy skonala vo veku 64 rokov Helena Chovanecká z Hažína nad Ciro-
chou. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bol Ján Roško z Kudloviec, 
ktorý zomrel 2. augusta vo veku 1 roka. Cholere podľahol aj Michal Roch-
niak z Kudloviec, ktorý zomrel 4. augusta a vo veku 68 rokov bol najstarším 
veriacim, ktorý vo farnosti Humenné podľahol epidemickej nákaze. Cholera 
vo farnosti kulminovala v dňoch 26. júla – 7. augusta, v priebehu ktorých 
zomreli 65 veriaci. Najviac ľudí (11) zomrelo 4. augusta. Epidémia si vo far-
nosti vyžiadala 33 (33,3 %) ženských a 60 (66,7 %) mužských životov. Celko-
vo si toho vysoko infekčného ochorenia vyžiadalo životy 99 gréckokatolí-
kov.314 Poslednou obeťou epidémie bola žobráčka Anna z Hažína nad Ciro-
chou, ktorá zomrela 8. septembra vo veku 24 rokov.315 

                                                 
312  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,  s. 92-96. 
313  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831,  s. 92-93. 
314  Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Humenskom dekanáte 

Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Humenné podľahlo epidemickej nákaze 140 
gréckokatolíckych veriacich. Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol podľa výkazu 
v sledovanom období úroveň 12,31 %. AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832. Výkaz 
o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Humenskom dekanáte. 

315  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Humenné z rokov 1814 – 1847. In 
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Tabuľka 93 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Humenné316 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brestov – – 7 – – 
Hažín nad Cirochou 19.7.1831 8.9.1831 382 38 9,95 % 
Humenné 25.7.1831 3.9.1831 246 11 4,47 % 
Jasenov – – 3 – – 
Kamenica nad Cirochou 26.7.1831 11.8.1831 215 14 6,51 % 
Kochanovce – – 6 – – 
Kudlovce 30.7.1831 5.8.1831 34 10 29,41 % 
Lackovce 27.7.1831 26.8.1831 227 26 11,45 % 
Myslina – – 16 – – 
Závadka – – 1 – – 
Spolu 19.7.1831 8.9.1831 1137 99 8,71 % 

 
Farnosť Maškovce 
Gréckokatolícka farnosť Maškovce mala v roku 1831 celkovo 885 veria-

cich. Okrem farskej obce Maškovce boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Rovné, Udavské, 
Veľopolie a Vyšný Hrušov. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár 
Peter Bačinský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a dva fi-
liálne chrámy. Farský chrám v Maškovciach bol zasvätený sv. Mikulášovi 
biskupovi, filiálny chrámy v Dedačovce Narodeniu Presvätej Bohorodičky. 
Filiálny chrám Vyšnom Hrušove využívali veriaci oboch obradov (utrique 
ritui communi). Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Anton 
Čáky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.317 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Maškovce 29. jú-
na, kedy skonal vo veku 40 rokov Ján Vasily z Hankoviec. Najstaršou obe-
ťou cholery vo farnosti bola Barbora Platková z Dedačova, ktorá zomrela 16. 
augusta vo veku 80 rokov. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 25. júna 
– 4. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 18 veriacich. Najviac ľudí (5) zom-
relo 25. júna. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 22 ženských a 24 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ocho-
renia zomrelo 46 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol Štefan 

                                                                                                                   
Familysearch. [online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-267-11615-95235-97?cc=1554443&wc=MM1Q-165:1997215124> (12.04.2013). 

316  Tabuľka 93 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Humenné a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

317  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 93. 
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Sumeda z Adidoviec, ktorý zomrel 24. augusta vo veku 35 rokov.318 

 
Tabuľka 94 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Maškovce319 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Adidovce 16.7.1831 24.8.1831 108 6 5,56 % 
Dedačov 10.8.1831 24.8.1831 217 13 5,99 % 
Hankovce 29.6.1831 8.7.1831 34 9 26,47 % 
Koškovce – – 30 – – 
Ľubiša – – 44 – – 
Maškovce – – 230 – – 
Rovné – – 8 – – 
Udavské – – 17 – – 
Veľopolie – – 4 – – 
Vyšný Hrušov 24.7.1831 4.8.1831 195 18 9,23 % 
Spolu 29.6.1831 24.8.1831 885 46 4,86 % 

 
Farnosť Porúbka 
Gréckokatolícka farnosť Porúbka mala v roku 1831 celkovo 349 veriacich. 

Okrem farskej obce Porúbka boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce 
Chlmec, Kamienka a Ptičie. Farnosť Porúbka v roku 1831 nemala vlastného 
farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti administrátor Anton Val-
kovský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol 
zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf Anton Čáky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusín-
sky jazyk.320 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Humenskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Porúbka podľahlo 
epidemickej nákaze 28 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 8,02 %.321 

 

                                                 
318  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Maškovce z rokov 1815 – 1831. In 

Familysearch. [online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-267-12342-32438-46?cc=1554443&wc=MM1Q-16B:1255585463> (12.04.2013). 

319  Tabuľka 94 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Maškovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

320  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 66. 

321  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Humenskom dekanáte. 
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Tabuľka 95 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Porúbka322 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Chlmec – – 65 – – 
Kamienka – – 9 – – 
Porúbka – – 249 – – 
Ptičie – – 26 – – 
Spolu – – 349 28 8,02 % 

 

Farnosť Štefanovce 
Gréckokatolícka farnosť Štefanovce mala v roku 1831 celkovo 641 veria-

cich. Okrem farskej obce Štefanovce boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Hudcovce, Jasenovce, Karná, Kladzany, Lieskovec, Malá Domaša, On-
davské Matiašovce, Topoľovka, Tovarné, Tovarnianska Polianka a Žalobín. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti notár Humenského dekanátu Jozef 
Andrejco. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny 
chrám. Farský chrám v Štefanovciah bol zasvätený Zosnutiu Presvätej Boho-
rodičky, filiálny chrám v Tovarnianskej Polianke bol zasvätený Ochrane Pre-
svätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján 
Barkóci. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.323 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Humenskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Štefanovce podľahlo 
epidemickej nákaze 100 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 15,30 %.324 

 

Tabuľka 96 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Štefanovce325 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hudcovce – – 32 – – 

                                                 
322  Tabuľka 95 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Humenskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

323  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 94. 

324  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Humenskom dekanáte. 

325  Tabuľka 96 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie z roku 1831 v Humenskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Jasenovce – – 17 – – 
Karná – – 8 – – 
Kladzany – – 5 – – 
Lieskovec – – 19 – – 
Malá Domaša – – 90 – – 
Ondavské Matiašovce – – 31 – – 
Štefanovce – – 264 – – 
Topoľovka – – 10 – – 
Tovarné – – 30 – – 
Tovarnianska Polianka – – 121 – – 
Žalobín – – 14 – – 
Spolu – – 641 100 15,60 % 

 

 
Farnosť Sopkovce 
Gréckokatolícka farnosť Sopkovce mala v roku 1831 celkovo 291 veria-

cich. Okrem farskej obce Sopkovce boli jej súčasťou aj filiálne a jurisdikčné 
obce Baškovce, Gruzovce, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Slovenská Volová, 
Turcovce, Víťazovce a Vyšné Ladičkovce. Farnosť Sopkovce v roku 1831 ne-
mala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti administrá-
tor Ján Burik. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý 
bol zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf Henrich von Dernath. Vo farnosti sa používal slovenský 
a rusínsky jazyk.326 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Sopkovce 19. u-
gusta, kedy skonala vo veku 47 rokov Eva zo Sopkoviec. Najmladšou a sú-
časne poslednou obeťou cholery vo farnosti bola Mária z Turcoviec, ktorá 
zomrela 14. septembra vo veku 3 rokov. Cholere podľahla aj Anna Lichvar-
ská zo Sopkoviec, ktorá zomrela 25. augusta a vo veku 52 rokov bola najstar-
šou veriacou, ktorá podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulmi-
novala v dňoch 22. – 25. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 9 veriacich. 
Najviac ľudí (6) zomrelo 22. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 8 
ženských a 6 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto 
vysoko infekčného ochorenia zomrelo 14 gréckokatolíkov.327 

 
 
 
 

                                                 
326  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 95. 
327   Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Sopkovce z rokov 1820 – 1871. In 

Familysearch. [online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-12651-12970-34?cc=1554443&wc=MM1Q-1XK:n1044130292> (12.04.2013). 
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Tabuľka 97 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Sopkovce328 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  

v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

 
% 

podiel 
obetí 

Baškovce 23.8.1831 23.8.1831 9 1 11,11 % 
Gruzovce – – 73 – – 
Nižné Ladičkovce – – 1 – – 
Ohradzany 10.9.1831 14.9.1831 12 2 16,67 % 
Slovenská Volová – – 8 – – 
Sopkovce 19.8.1831 19.9.1831 172 10 5,81 % 
Turcovce 14.9.1831 14.9.1831 7 1 14,29 % 
Víťazovce – – 4 – – 
Vyšné Ladičkovce – – 5 – – 
Spolu 19.8.1831 19.9.1831 291 14 4,81 % 

 
 
 
 
Farnosť Valaškovce 
Gréckokatolícka farnosť Valaškovce mala v roku 1831 celkovo 209 veria-

cich. Okrem farskej obce Valaškovce ju tvorili aj filiálne a jurisdikčné obce 
Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Modra nad Cirochou, Snina a Zem-
plínske Hámre. Farnosť Valaškovce v roku 1831 nemala vlastného farára. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti administrátor Michal Tukovič. Vo 
farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený 
sv. Mikulášovi biskupovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal Jo-
zef Rholl. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.329 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Humenskom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Valaškovce podľahlo 
epidemickej nákaze 20 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 7,97 %.330 
     
 
 
 
 

                                                 
328  Tabuľka 97 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Sopkovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 
329  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 95. 
330  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v Humenskom dekanáte. 
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 Tabuľka 98 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Valaškovce331 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Belá nad Cirochou – – 13 – – 
Dlhé nad Cirochou – – 6 – – 
Modra nad Cirochou – – 11 – – 
Snina – – 9 – – 
Valaškovce – – 209 – – 
Zemplínske Hámre – – 3 – – 
Spolu – – 251 20 7,97 % 

 
 
 
Farnosť Zubné 
Gréckokatolícka farnosť Zubné mala v roku 1831 celkovo 422 veriacich. 

Tvorila ju obec Zubné. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Ján Ba-
činský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol 
zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal gróf Samuel Dežőfi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky 
jazyk.332 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Zubné 21. júla, 
kedy skonala vo veku 55 rokov Mária Labiková zo Zubného. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bola Mária Čopaková zo Zubného, ktorá zomrela 
28. júla vo veku 1 roka. Cholere podľahol aj Ján Hrebeniak zo Zubného, kto-
rý zomrel 3. augusta a vo veku 58 rokov bol najstarším veriacim, ktorý pod-
ľahol epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 28. júla 
– 6. augusta, v priebehu ktorých zomrelo 15 veriacich. Najviac ľudí (3) zom-
relo 28. júla a 6. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 16 ženských a 12 
mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekč-
ného ochorenia zomrelo 28 gréckokatolíkov.333 
 
 
 
                                                 
331  Tabuľka 98 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Humenskom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

332  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 95-96. 

333  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Zubné z rokov 1820 – 1847. In Familysearch. 
[online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12526-
80815-6?cc=1554443&wc=MM1Q-12Y:44776372> (12.04.2013). 
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Tabuľka 99 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Zubné334 

 

 
Z výkazu o počte obetí cholery v Humenskom dekanáte a z cirkevnej ma-

triky farnosti Maškovce vyplýva, že epidemickej nákaze na sledovanom ú-
zemí podľahlo 376 gréckokatolíkov. Najviac veriacich, čo do počtu, zahynu-
lo vo farnosti Humenné (110), najmenej vo farnosti Sopkovce (14). Najviac 
veriacich, čo do percentuálneho vyjadrenia, zomrelo vo farnosti Štefanovce 
(15,60 %), najmenej vo farnosti Sopkovce (4,81 %). Percentuálny podiel obetí 
cholery v gréckokatolíckych farnostiach Humenského dekanátu dosiahol po-
čas epidémie v roku 1831 úroveň 9,46 %.335 

 
Tabuľka 100 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Humenského dekanátu336 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia  
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Humenné 19.7.1831 8.9.1831 1137 140 12,31 % 
Maškovce 29.6.1831 24.8.1831 885 46 5,19  % 
Porúbka – – 349 28 8,02  % 
Sopkovce 19.8.1831 14.9.1831 291 14 4,81  % 
Štefanovce – – 641 100 15,60  % 
Valaškovce – – 251 20 7,97  % 
Zubné 21.7.1831 16.8.1831 422 28 6,64  % 
Spolu 29.6.1831 14.9.1831 3976 376 9,46 % 

 

                                                 
334  Tabuľka 99 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Zubné a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
335  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v Humenskom dekanáte; Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Maškovce z rokov 
1815 – 1831. In Familysearch. [online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/ 
pal:/MM9.3.1/TH-267-12342-32438-46?cc=1554443&wc=MM1Q-16B:1255585463> 
(12.04.2013). 

336  Tabuľka 100 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-
tolíckych farností Humenné, Maškovce, Sopkovce, Zubné, z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie Humenského dekanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej epar-
chie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Zubné 21.7.1831  16.8.1831 422 28 6,64 % 
Spolu 21.7.1831 16.8.1831 422 28 6,64 % 
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V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Humenského deka-
nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 85 (45,5 %) ženských a 102 
(54,5 %) mužských obetí cholery. Z matričných záznamov, vedených v roku 
1831, ďalej vyplýva, že v gréckokatolíckych farnostiach  Humenského deka-
nátu cholerová epidémia najviac postihla ľudí v produktívnom veku (31 – 45 
rokov). Tých zomrelo v dôsledku cholery 61 (32,8 %), čo predstavuje takmer 
tretinu z celkového počtu zomrelých. Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí e-
pidémie tvorili veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov), ktorých následkom e-
pidémie zomrelo 29 (15,5 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov veriacich, 
starších ako 65 rokov, a síce 4 (2,1 %).337 

 
Tabuľka 101 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckych farnostiach Humenského dekanátu338 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Humenné 0 13 9 13 10 39 14 1 
Maškovce 5 3 2 5 8 13 7 3 
Porúbka – – – – – – – – 
Sopkovce 0 4 2 1 0 3 3 0 
Štefanovce – – – – – – – – 
Valaškovce – – – – – – – – 
Zubné 0 4 1 7 5 6 5 0 
Spolu 5 24 14 26 23 61 29 4 

 
4.3 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Laboreckom dekanáte 

 
Laborecký dekanát mal v roku 1831 celkovo 13 781 veriacich. Tvorilo ho 

18 farností (Borov, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Krásny Brod, Me-
dzilaborce, Nižné Zbojné, Pakostov, Repejov, Rokytov pri Humennom, Roš-
kovce, Sukov, Svetlice, Vydraň, Vyšná Radvaň, Výrava a Zbudská Belá), 
v ktorých sa nachádzalo 18 farských a 8 filiálnych chrámov.339 Na území La-
boreckého dekanátu sa nachádzal aj jeden monastyr (baziliánsky monastyr v 
Krásnom Brode). Igumenom monastyru v Krásnom Brode bol páter Germá-

                                                 
337  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovali len 4 cirkevné matriky 

farností Humenského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných farností 
dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cirkev-
ných matrikách, chýbajú informácie o 2155 (54,2 %) gréckokatolíckych veriacich Humen-
ského dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L.  

338  Tabuľka 101 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-
tolíckych farností Humenné, Maškovce, Sopkovce a Zubné – pozn. A. L. 

339  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 101. 
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nus Miensky. V monastieri okrem neho pôsobili 4 pátri (Hilár Simkovič, 
Martin Zápotocký, Gabriel Gomboš, Ezechiel Sejka) a 1 fráter (Cyril Paulo-
vič).340 Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Michal Ja-
kovič.341 

 
Farnosť Borov 
Gréckokatolícka farnosť Borov mala v roku 1831 celkovo 814 veriacich. 

Okrem farskej obce Borov bola jej súčasťou i filiálna obec Kalinov. Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár Jozef Pánkovič. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Borove 
bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám v Kalinove sv. Mi-
kulášovi biskupovi. Patronátne právo nad farským chrámom mala Jozefína 
rod. Begányová, vdova do Jozefovi Szirmayovi. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.342 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Borov 8. júla, 
kedy skonala vo veku 32 rokov Anna Gomborová z Borova. Najstaršou obe-
ťou cholery vo farnosti bol Bazil Rapacký z Borova, ktorý zomrel 20. augusta 
vo veku 58 rokov. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 23. – 30. augus-
ta, v priebehu ktorých zomreli 6 veriaci. Najviac ľudí (2) zomrelo 20. augus-
ta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 6 ženských a 4 mužské životy. Celkovo 
tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 10 
gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie sa stal Matej Vojtko z Borova, 
ktorý zomrel 30. septembra vo veku 49 rokov.343 

 
Tabuľka 102 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Borov344 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Borov 8.7.1831 30.9.1831 428 10 2,34 % 

                                                 
340  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 126. 
341  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Laboreckom dekanáte. 
342  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 101. 
343  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Borov z rokov 1826 – 1852. In Familysearch. 

[online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12881-
26739-51?cc=1554443&wc=MM1Q-1V5:1625739233>  (12.04.2013). 

344  Tabuľka 102 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Borov, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Laborec-
kom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 
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Kalinov – – 386 – – 
Spolu 8.7.1831 30.9.1831 814 10 1,23 % 

 
Farnosť Čabalovce 
Gréckokatolícka farnosť Čabalovce mala v roku 1831 celkovo 1001 veria-

cich. Okrem farskej obce Čabalovce boli jej súčasťou i filiálne obce Ňagov 
a Sterkovce. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Jozef Fejo. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský (Čabalovce) a jeden filiálny 
chrám (Ňagov). Oba chrámy boli zasvätené sv. Michalovi archanjelovi. Pat-
ronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján Barkóci. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.345 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Čabalovce podľahlo e-
pidemickej nákaze 24 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 2,4 %.346 

 
Tabuľka 103 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Čabalovce347 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čabalovce – – 342 8 2,34 % 
Ňagov – – 392 16 4,08 % 
Sterkovce – – 267 – – 
Spolu – – 1001 24 2,40 % 

 
Farnosť Čabiny 
Gréckokatolícka farnosť Čabiny mala v roku 1831 celkovo 900 veriacich. 

Tvorila ju obec Čabiny. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti vicearchi-
diakon Humenského dekanátu, Ján Sekerák. Vo farnosti sa v roku 1831 na-
chádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. 
Patronátne právo nad farským chrámom mala barónka Apolónia rod. Ré-
vayová, vdova po Ladislavovi Szirmayovi. Vo farnosti sa používal sloven-
ský a rusínsky jazyk.348 

                                                 
345  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 101-102. 
346  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Laboreckom dekanáte. 
347  Tabuľka 103 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

348  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 102. 
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Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Čabiny 1. augus-
ta, kedy skonal vo veku 40 rokov Jakub Kostoj z Čabín. Najstaršou obeťou 
cholery vo farnosti sa stal Simeon Pajukov z Čabín, ktorý zomrel 31. augusta 
vo veku 60 rokov. Cholere podľahol aj Ján Sopina z Čabín, ktorý zomrel 9. 
októbra a vo veku 5 rokov bol najmladšou a zároveň poslednou obeťou epi-
démie vo farnosti. Cholera si vo farnosti vyžiadala najviac ľudských životov 
31. augusta, kedy zomreli 2 veriaci. Celkovo vo farnosti v dôsledku tohto vy-
soko infekčného ochorenia zomrelo 7 gréckokatolíkov (5 muži a 2 ženy).349 

 
Tabuľka 104 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Čabiny350 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čabiny 17.8.1831 9.10.1831 900 7 0,78 % 
Spolu 17.8.1831 9.10.1831 900 7 0,78 % 

 
Farnosť Čertižné 
Gréckokatolícka farnosť Čertižné mala v roku 1831 celkovo 780 veriacich. 

Tvorila ju obec Čertižné. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Mi-
chal Beskid. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý 
bol zasvätený Premeneniu Pána. Patronátne právo nad farským chrámom 
mala Jozefína rod. Begányová, vdova do Jozefovi Szirmayovi. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.351 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Čertižné 14. ok-
tóbra, kedy skonal na choleru Mareus Semancič z Čertižnej, ktorý zomrel vo 
veku 1 roka a 5 mesiacov a bol najmladšou obeťou epidémie vo farnosti. 
Cholere podľahla aj Mária Zazuliaková z Čertižnej, ktorá zomrela 26. ok-
tóbra a vo veku 62 rokov bola najstaršou obeťou epidémie vo farnosti. Cho-
lera vo farnosti kulminovala v dňoch 18. – 29. októbra, v priebehu ktorých 
zomrelo 8 veriacich. Najviac ľudí (2) zomrelo 19., 26. a 29. októbra. Epidémia 
si vo farnosti vyžiadala 5 ženských a 7 mužských životov. Celkovo tak vo 
farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 12 grécko-

                                                 
349  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čabiny z rokov 1824 – 1835. In Familysearch. 

[online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11708-
45668-94?cc=1554443&wc=MM1Q-157:n1528449895> (12.04.2013). 

350  Tabuľka 104 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Čabiny, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Laborec-
kom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 

351  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 102. 
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katolíkov. Poslednou obeťou epidémie sa stal Michal Juronko z Čertižnej, 
ktorý zomrel 11. novembra vo veku 50 rokov.352 

 
Tabuľka 105 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Čertižné353 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čertižné 14.10.1831 11.11.1831 780 12 1,54 % 
Spolu 14.10.1831 11.11.1831 780 12 1,54 % 

 
Farnosť Habura 
Gréckokatolícka farnosť Habura mala v roku 1831 celkovo 982 veriacich. 

Tvorila ju obec Habura. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Te-
odor Gojdič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý 
bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal Anton Szirmay. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky 
jazyk.354 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Habura podľahlo epi-
demickej nákaze 5 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-
hol v sledovanom období úroveň 0,51 %.355 

 
Tabuľka 106 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Habura356 
 

Obec  
Dátum výskytu 

prvého 
ochorenia v obci 

Dátum výskytu 
posledného 

ochorenia v obci 

Počet 
veriacich 

v roku 1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Habura – – 982 5 0,51 % 
Spolu – – 982 5 0,51 % 

                                                 
352  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čertižné z rokov 1821 – 1885. In Familysearch. 

[online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11672-
27465-96?cc=1554443&wc=MM1Q-1VL:n1676826737>  (12.04.2013). 

353  Tabuľka 105 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Čertižné, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Laborec-
kom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 

354  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 102. 

355  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Laboreckom dekanáte. 

356  Tabuľka 106 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Krásny Brod  
Gréckokatolícka farnosť Krásny Brod mala v roku 1831 celkovo 703 veria-

cich. Okrem farskej obce Krásny Brod ju tvorila filiálna obec Rokytovce a ba-
ziliálnsky monastyr v Krásnom Brode. Farnosť Krásny Brod nemala v roku 
1831 vlastného farára. Do 25. júla 1831 mal cirkevnú správu farnosti na sta-
rosti baziliánsky páter Martin Zápotocký, pôsobiaci v monastyre v Krásnom 
Brode. Po ňom farnosť spravoval baziliánsky páter Germanus Miensky, igu-
men monastyra v Krásnom Brode. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal je-
den farský a jeden filiálny chrám a jedna kaplnka (kaplnka Zázračného obra-
zu Madony pri monastyre v Krásnom Brode). Farský chrám v Krásnom Bro-
de bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, filiálny chrám v Rokytovciach Zves-
tovaniu Presvätej Bohorodičke. Patronátne právo nad farským chrámom ma-
la barónka Apolónia rod. Révayová, vdova po Ladislavovi Szirmayovi. Vo 
farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.357 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Krásny Brod     
25. júla, kedy skonal vo veku 52 rokov páter Martin Zápotocký, administrá-
tor farnosti v Krásnom Brode. Ako jediného spomedzi všetkých obetí epidé-
mie v krásnobrodskej farnosti ho pochovali na miestnom cintoríne (in ceme-
terio). Všetky ostané obete tohto vysoko infekčného ochorenia boli pochova-
né mimo cintorína (extra cemeterio). Najmladšou obeťou cholery vo farnosti 
bola Anna Dudová z Krásneho Brodu, ktorá zomrela 24. augusta vo veku 1 
a pol roka. Cholere podľahol aj Juraj Lipa z Krásneho Brodu, ktorý zomrel 
24. augusta a vo veku 80 rokov bol najstaršou obeťou epidémie vo farnosti. 
Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 17. – 24. augusta, v priebehu kto-
rých zomrelo 8 veriacich. Najviac ľudí (3) zomrelo 24. augusta. Epidémia si 
vo farnosti vyžiadala 4 ženské a 9 mužských životov. Celkovo tak vo farnos-
ti v dôsledku cholery zomrelo 13 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidé-
mie sa stal Andrej Dzopčák z Krásneho Brodu, ktorý zomrel 25. augusta vo 
veku 40 rokov.358 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
357  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 103. 
358  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Krásny Brod z rokov 1829 – 1852. In Family-

search. [online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
266-12587-37574-85?cc=1554443&wc=MM1Q-12R:258724128>  (12.04.2013). 
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 Tabuľka 107 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Krásny Brod359 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Krásny Brod (obec) 12.8.1831 25.8.1831 411 12 2,92 % 
Krásny Brod (monastyr) 25.7.1831 25.7.1831 19 1 5,26 % 
Rokytovce – – 273 – – 
Spolu 25.7.1831 25.8.1831 703 13 1,85 % 

 
Farnosť Medzilaborce 
Gréckokatolícka farnosť Medzilaborce mala v roku 1831 celkovo 682 ve-

riacich. Tvorila ju obec Medzilaborce. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Andrej Kapišinský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Bazilovi Veľkému. Patronátne právo 
nad farským chrámom mal biskup Ladislav Čáky. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.360 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Medzilaborce podľahlo 
epidemickej nákaze 10 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 1,47 %.361 

 
Tabuľka 108 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Medzilaborce362 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Medzilaborce – – 682 10 1,47 % 
Spolu – – 682 10 1,47 % 

 

                                                 
359  Tabuľka 107 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-

tolíckej farnosti Krásny Brod, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v La-
boreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 
1831 – pozn. A. L. 

360  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 103. 

361  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Laboreckom dekanáte. 

362  Tabuľka 108 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Nižné Zbojné 
Gréckokatolícka farnosť Nižné Zbojné mala v roku 1831 celkovo 575 ve-

riacich. Okrem farskej obce Nižné Zbojné bola jej súčasťou i filiálna obec 
Vyšné Zbojné363. Farnosť Nižné Zbojné v roku 1831 nemala vlastného farára. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti administrátor364 Michal Jurista. Vo 
farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený 
sv. Mikulášovi biskupovi (Nižné Zbojné). Patronátne právo nad farským 
chrámom mali Ján Malatinský a Imrich Malonyaj. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.365 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Nižné Zbojné  30. 
júla, kedy skonal Ján Teodorič Kostur z Vyšného Zbojného. Najmladšou obe-
ťou epidémie vo farnosti bol Ivan Pivok z Vyšného Zbojného, ktorý zomrel 
30. augusta vo veku 12 rokov. Cholere podľahla aj Anna Kulinitsová z Niž-
ného Zbojného, ktorá zomrela 9. septebmra a vo veku 60 rokov bola najstar-
šou a zároveň poslednou veriacou farnosti Nižné Zbojné, ktorá v roku 1831 
podľahla epidemickej nákaze. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 21. – 
30. augusta, v priebehu ktorých zomreli 6 veriaci. Najviac ľudí (2) zomrelo 
10. a 21. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 3 ženské a 12 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ocho-
renia zomrelo 15 gréckokatolíkov.366  
 

Tabuľka 109 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Nižné Zbojné367 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nižné Zbojné 10.8.1831 9.9.1831 223 7 3,14 % 
Vyšné Zbojné 30.7.1831 30.8.1831 352 8 2,27 % 
Spolu 30.7.1831 9.9.1831 575 15 2,61 % 

 

                                                 
363  V roku 1960 sa obce Vyšné Zbojné a Nižné Zbojné zlúčili do obce Zbojné – pozn. A. L. 
364  Administrátor alebo administrátor excurrendo je duchovným správcom farnosti v dobe, 

keď farnosť nemá ustanoveného farára. Za predpokladku, že biskup nestanový ináč, ad-
ministrátor farnosti je viazaný rovnakými povinnosťami a má rovnaké práva, ako farár – 
pozn. A. L. 

365  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 106. 

366  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Nižné Zbojné z rokov 1830 – 1897. In 
Familysearch. [online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-11664-40647-20?cc=1554443&wc=MM1Q-1XD:n2071236432>  (12.04.2013). 

367  Tabuľka 109 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Nižné Zbojné a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 
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Farnosť Pakostov 
Gréckokatolícka farnosť Pakostov mala v roku 1831 celkovo 465 veria-

cich. Okrem farskej obce Pakostov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Černina, Hrubov, Jankovce, Nižná Sitnica, Ruská Kajňa a Ruské Petrovce. 
Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Štefan Dzubay. Vo farnosti sa 
v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám 
v Pakostove bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám 
v Ruskej Kajni sv. Michalovi archanjelovi. Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf Alexander Szirmay. Vo farnosti sa používal slovenský a 
rusínsky jazyk.368 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Pakostov podľahlo epi-
demickej nákaze 20 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery 
dosiahol v sledovanom období úroveň 4,30 %.369 

 
Tabuľka 110 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Pakostov370 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Černina – – 0 – – 
Hrubov – – 8 – – 
Jankovce – – 3 – – 
Nižná Sitnica – – 22 – – 
Pakostov – – 158 – – 
Ruská Kajňa – – 201 – – 
Ruské Petrovce – – 73 – – 
Spolu – – 465 20 4,30 % 

 
Farnosť Repejov 
Gréckokatolícka farnosť Repejov mala v roku 1831 celkovo 830 veriacich. 

Okrem farskej obce Repejov boli jej účasťou aj filiálne obce Pravrovce371 
a Varechovce. Farnosť Repejov nemala v roku 1831 vlastného farára. Cirkev-
nú správu farnosti mal na starosti administrátor Anton Rojkovič. Vo farnosti 
sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám 

                                                 
368  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 103-104. 
369  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Laboreckom dekanáte. 
370  Tabuľka 110 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

371  Obec Pravrovce sa v roku 1964 zlúčila s obcou Repejov – pozn. A. L. 
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v Repejove bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám v Prav-
rovciach sv. Bazilovi Veľkému. Vo farnosti sa pôvodne nachádzali chrámy 
tri, avšak filiálny chrám vo Varechove zničil 2. októbra 1827 požiar (funditus 
incendio deleta). Patronátne právo nad farským chrámom mala grófka Jana 
Szirmayová, vdova po Tomášovi Szirmayovi. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.372 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Repejov 20. au-
gusta, kedy skonal vo veku 33 rokov Matúš Hnaso z Repejova. Najstaršou 
obeťou cholery vo farnosti bol Ján Duziľa z Repejova, ktorý zomrel 22. au-
gusta vo veku 39 rokov. Cholere podľahol aj Gregor Dzupin z Repejova, kto-
rý zomrel 25. augusta a vo veku 7 rokov bol najmladšou a zároveň posled-
nou obeťou epidémie vo farnosti. Celkovo si toto vysoko infekčné ochorenie 
vyžiadalo vo farnosti Repejov životy 3 gréckokatolíkov (3 muži, 0 žien).373 
 

Tabuľka 111 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Repejov374 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Pravrovce – – 234 – – 
Repejov 20.8.1831 25.8.1831 307 3 0,98 % 
Varechovce – – 289 – – 
Spolu 20.8.1831 25.8.1831 830 3 0,36 % 

 
Farnosť Rokytov pri Humennom 
Gréckokatolícka farnosť Rokytov pri Humennom mala v roku 1831 celko-

vo 889 veriacich. Okrem farskej obce Rokytov pri Humennom boli jej súčas-
ťou i filiálne a jurisdikčné obce Slovenská Jabloň, Slovenské Krivé a Zbudské 
Dlhé. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Peter Podányi. Vo far-
nosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený Na-
rodeniu Presvätej Bohorodičky (Rokytov pri Humennom). Patronátne právo 
nad farským chrámom mala barónka Rozália rod. Szirmayová, vdova po 
Pavlovi Lužinskom. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.375 
                                                 
372  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 104. 
373  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Repejov z rokov 1824 – 1891. In Familysearch. 

[online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11673-
134257-88?cc=1554443&wc=MM1Q-1L7:200388428>  (12.04.2013). 

374  Tabuľka 111 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Repejov, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Laborec-
kom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – 
pozn. A. L. 

375  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
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Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Rokytov podľahlo epi-
demickej nákaze 45 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 5,06 %.376 
    

 
 Tabuľka 112 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Rokytov pri Humennom377 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Rokytov pri Humennom – – – – – 
Slovenská Jabloň – – – – – 
Slovenské Krivé – – – – – 
Zbudské Dlhé – – – – – 
Spolu – – 889 45 5,06 % 

 

 
Farnosť Sukov 
Gréckokatolícka farnosť Sukov mala v roku 1831 celkovo 517 veriacich. 

Tvorila ju obec Sukov. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti notár Labo-
reckého dekanátu, Ján Andrejco. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. Patronátne 
právo nad farským chrámom mala grófka Jana Sziramyová, vdova po Tomá-
šovi Szirmayovi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.378 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Sukov podľahlo epide-
mickej nákaze 15 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery dosia-
hol v sledovanom období úroveň 2,90 %.379 
 
 

                                                                                                                   
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 105. 

376  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Laboreckom dekanáte. 

377  Tabuľka 112 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 
epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

378  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 105. 

379  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Laboreckom dekanáte. 
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 Tabuľka 114 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Sukov380 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Sukov – – 517 15 2,90 % 
Spolu – – 517 15 2,90 % 

 

Farnosť Svetlice 
Gréckokatolícka farnosť Svetlice mala v roku 1831 celkovo 906 veriacich. 

Tvorila ju obec Svetlice. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Jozef 
Kuta. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol za-
svätený sv. Demeterovi. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf 
Albert Sztáray. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.381 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Svetlice 17. au-
gusta, kedy skonal vo 48 rokov Teodor Komas zo Svetlíc. Najmladším 
veriacim, ktorý tomuto vysoko infekčnému ochoreniu vo farnosti podľahol, 
bol Ján Mikulanin zo Svetlíc, ktorý zomrel 13. septembra vo veku 1 dňa. 
Cholere podľahol aj Teodor Polomni zo Svetlíc, ktorý zomrel 2. septembra a 
vo veku 102 rokov bol najstaršou obeťou epidémie vo farnosti. Cholera vo 
farnosti kulminovala v dňoch 11. – 20. septembra, v priebehu ktorých zom-
relo 13 veriacich. Najviac ľudí (2) zomrelo 7., 11., 13., 17., 20. a 26. septembra. 
Epidémia si vo farnosti vyžiadala 10 ženských a 15 mužských životov. Cel-
kovo tak vo farnosti v dôsledku cholery zomrelo 25 gréckokatolíkov. Posled-
nou obeťou epidémie sa stal Gregor Horvát zo Svetlíc, ktorý zomrel 3. októ-
bra vo veku 57 rokov.382 

 

Tabuľka 113 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Svetlice383 

 

Obec  
Dátum výskytu 

prvého 
ochorenia v obci 

Dátum výskytu 
posledného 

ochorenia v obci 

Počet 
veriacic
h v roku 

1831 

Počet obetí 
cholery 

v roku 1831 

% 
podiel 
obetí 

Svetlice 17.8.1831 3.10.1831 906 25 2,76 % 
Spolu 17.8.1831 3.10.1831 906 25 2,76 % 

                                                 
380  Tabuľka 114 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

381  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 106. 

382  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Svetlice z rokov 1831 – 1857. In Familysearch. 
[online] Dostupné na internete: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12162-
62089-34?cc=1554443&wc=MM1Q-1GB:1821056676 (12.04.2013). 

383  Tabuľka 113 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Svetlice a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Vydraň 
Gréckokatolícka farnosť Vydraň mala v roku 1831 celkovo 963 veriacich. 

Okrem farskej obce Vydraň bola jej súčasťou i filiálna obec Palota. Cirkevnú 
správu farnosti mal na starosti farár Andrej Petrašovič. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám vo Vydra-
ni bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám v Palote Narode-
niu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal bis-
kup Ladislav Čáky. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.384 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Vydraň podľahlo epi-
demickej nákaze 20 gréckokatolíkov. Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 2,08 %.385 

 
Tabuľka 115 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckej farnosti Vydraň386 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Palota 2.8.1831 30.8.1831 584 5 0,86 % 
Vydraň – – 379 15 3,96 % 
Spolu 2.8.1831 30.8.1831 963 20 2,08 % 

 
Farnosť Vyšná Radvaň 
Gréckokatolícka farnosť Vyšná Radvaň mala v roku 1831 celkovo 832 ve-

riacich. Okrem farskej obce Vyšná Radvaň boli jej súčasťou i filiálne a juris-
dikčné obce Brestov nad Laborcom, Hrabovec nad Laborcom a Nižná Rad-
vaň387. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Mikuláš Bačinský. Vo 
farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený 
Zosnutiu Presvätej Bohorodičky (Vyšná Radvaň). Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.388 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyšná Radvaň  6. 

                                                 
384  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 106. 
385  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 

1831 v Laboreckom dekanáte. 
386  Tabuľka 115 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej filiálky Palota, z výkazu o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

387  Zlúčením obcí Nižná Radvaň a Vyšná Radvaň vznikla v roku 1964 obec Radvaň nad 
Laborcom – pozn. A. L. 

388  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 104. 
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augusta, kedy skonal vo veku 26 rokov Ján Kutan z Vyšnej Radvane. Naj-
mladšou obeťou cholery vo farnosti bola Mária Calejová z Vyšnej Radvane, 
ktorá zomrela 5. septembra vo veku 6 mesiacov. Cholere podľahol aj Gregor 
Mitic z Brestova nad Laborcom, ktorý zomrel 31. augusta a vo veku 82 rokov 
bol najstaršou obeťou epidémie vo farnosti. Cholera si vo farnosti vyžiadala 
24 ženských a 23 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku toh-
to vysoko infekčného ochorenia zomrelo 47 gréckokatolíkov. Poslednou obe-
ťou epidémie sa stala Mária Simicová z Brestova nad Laborcom, ktorá zom-
rela 7. novembra vo veku 6 mesiacov.389 

 
Tabuľka 116 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckej farnosti Vyšná Radvaň390 
 

 
Farnosť Výrava 
Gréckokatolícka farnosť Výrava mala v roku 1831 celkovo 799 veriacich. 

Okrem farskej obce Výrava bola jej súčasťou i filiálna obec Oľšinkov. Cirkev-
nú správu farnosti mal na starosti farár Štefan Puza. Vo farnosti sa v roku 
1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám vo Výrave 
bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, filiálny chrám v Oľšinkove Naro-
deniu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal 
gróf Ján Barkóci. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.391 

Z výkazu o počte obetí cholerovej epidémie z roku 1831 v Laboreckom 
dekanáte Prešovskej eparchie vyplýva, že vo farnosti Výrava podľahlo epi-
demickej nákaze 18 gréckokatolíkov Percentuálny podiel obetí cholery do-
siahol v sledovanom období úroveň 2,25 %.392 
                                                 
389   Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšná Radvaň z rokov 1827 – 1848. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-11669-21804-80?cc=1554443&wc=MM1Q-156:n928153753 (12.04.2013). 

390  Tabuľka 116 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Vyšná Radvaň a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

391  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 106. 

392  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Laboreckom dekanáte. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Brestov nad Laborcom 22.8.1831 7.11.1831 226 16 7,08 % 
Hrabovec nad Laborcom – – 9 – – 
Nižná Radvaň 13.8.1831 26.8.1831 140 12 8,57 % 
Vyšná Radvaň 6.8.1831 25.9.1831 457 18 3,94 % 
Spolu 6.8.1831 7.11.1831 832 47 5,65 % 
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Tabuľka 117 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Výrava393 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Oľšinkov – – 281 – – 
Výrava – – 518 – – 
Spolu – – 799 18 2,25 % 

 
 
 
 

Farnosť Zbudská Belá 
Gréckokatolícka farnosť Zbudská Belá mala v roku 1831 celkovo 899 ve-

riacich. Okrem farskej obce Zbudská Belá boli jej súčasťou i filiálne obce Va-
lentovce a Volica. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Juraj Kapin-
ský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský a jeden filiálny chrám. 
Farský chrám v Zbudskej Belej bol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána, filiál-
ny chrám vo Volici Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Vo farnosti sa používal 
slovenský a rusínsky jazyk.394 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Zbudská Belá 10. 
augusta, kedy skonala vo veku 41 rokov Mária Gačalová zo Zbudskej Belej. 
Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bol Ján Spilla z Volice, ktorý zomrel 
27. augusta vo veku 2 rokov. Cholere podľahol aj Timotej Lohinek z Volice, 
ktorý zomrel 18. augusta a vo veku 97 rokov bol najstaršou obeťou epidémie 
vo farnosti. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 15. – 23. augusta, 
v priebehu ktorých zomrelo 14 veriacich. Najviac ľudí (3) zomrelo 15. a 18. 
augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 9 ženských a 12 mužských živo-
tov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku cholery zomrelo 21 gréckokatolíkov. 
Poslednou obeťou epidémie sa stala Mária Slivková z Volice, ktorá zomrela 
4. septembra vo veku 19 rokov.395 

 
 
 

                                                 
393  Tabuľka 117 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o obetiach cholerovej 

epidémie z roku 1831 v Laboreckom dekanáte Prešovskej eparchie a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

394  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 101. 

395  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Zbudská Belá z rokov 1825 – 1895. In 
Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-267-11681-61870-93?cc=1554443&wc=MM1Q-154:n516993769> (12.04.2013). 
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Tabuľka 118 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Zbudská Belá396 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Valentovce – – 92 – – 
Volica 11.8.1831 4.9.1831 269 20 7,43 % 
Zbudská Belá 10.8.1831 10.8.1831 538 1 0,19 % 
Spolu 10.8.1831 4.9.1831 899 21 2,34 % 

 
Z výkazu o počte obetí cholery v Laboreckom dekanáte vyplýva, že epi-

demickej nákaze na sledovanom území podľahlo 310 gréckokatolíkov. Naj-
viac veriacich, čo do počtu, zomrelo vo farnosti Vyšná Radvaň (47), najmenej 
vo farnosti Repejov (3). Najviac veriacich, čo do percentuálneho vyjadrenia, 
zomrelo vo farnosti Vyšná Radvaň (5,65 %), najmenej vo farnosti Repejov 
(0,36 %). Percentuálny podiel obetí cholery v gréckokatolíckych farnostiach 
Laboreckého dekanátu dosiahol počas epidémie v roku 1831 úroveň          
2,29 %.397 
 

Tabuľka 119 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Laboreckého dekanátu398 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia  
vo farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Borov 8.7.1831 30.9.1831 814 10 1,23 % 
Čabalovce – – 1001 24 2,4 % 
Čabiny 17.8.1831 9.10.1831 900 7 0,78 % 
Čertižné 14.10.1831 11.11.1831 780 12 1,54 % 
Habura – – 982 5 0,51 % 
Krásny Brod 25.7.1831 25.8.1831 703 13 1,85 % 
Medzilaborce – – 682 10 1,47 % 
Nižné Zbojné 30.7.1831 9.9.1831 575 15 2,61 % 

                                                 
396  Tabuľka 118 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Zbudská Belá a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 

397  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832. Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 
1831 v Laboreckom dekanáte. 

398  Tabuľka 119 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-
tolíckych farností a filiálok Borov, Čabiny, Čertižné, Krásny Brod, Nižné Zbojné, Palota, 
Repejov, Svetlice, Vydraň, Vyšná Radvaň, Zbudská Belá, z výkazu o obetiach cholery La-
boreckého dekanátu Prešovskej eparchie a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 
1831 – pozn. A. L. 
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Pakostov – – 465 20 4,30 % 
Repejov 20.8.1831 25.8.1831 830 3 0,36 % 
Rokytov pri Humennom  – – 889 45 5,06 % 
Roškovce – – 244 – – 
Svetlice  17.8.1831 3.10.1831 906 25 2,76 % 
Sukov – – 517 15 2,90 % 
Vydraň – – 963 20 2,08 % 
Vyšná Radvaň 6.8.1831 7.11.1831 832 47 5,65 % 
Výrava – – 799 18 2,25 % 
Zbudská Belá 10.8.1831 4.9.1831 899 21 2,34 % 
Spolu 8.7.1831 11.11.1831 13 781 310 2,29 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Laboreckého deka-

nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 65 (41,1 %) ženských a 93 
(58,9 %) mužských obetí cholery. Z matričných záznamov, vedených v roku 
1831, ďalej vyplýva, že v gréckokatolíckych farnostiach Laboreckého deka-
nátu cholerová epidémia najviac postihla ľudí v staršom veku (46 – 65 ro-
kov). Tých zomrelo v dôsledku cholery 42 (26,6 %), čo predstavuje viac ako 
štvrtinu z celkového počtu zomrelých. Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí 
epidémie tvorili veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov), ktorých ná-
sledkom epidémie zomrelo 35 (22,2 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov 
novorodencov a detí mladších ako 1 rok, a síce 4 (2,5 %).399 
 

Tabuľka 120 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Laboreckého dekanátu400 

 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Borov 1 0 0 0 4 2 3 0 
Čabalovce – – – – – – – – 
Čabiny 0 2 0 0 0 0 5 0 
Čertižné 0 4 0 1 3 1 3 0 
Habura – – – – – – – – 
Krásny Brod 0 1 3 0 0 2 5 2 
Medzilaborce – – – – – – – – 
Nižné Zbojné 0 0 2 2 3 5 2 1 
Pakostov – – – – – – – – 

                                                 
399  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 11 cirkevných 

matrík farností Laboreckého dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných 
farností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných 
cirkevných matrikách, chýbajú informácie o 8 504 (61,7 %) gréckokatolíckych veriacich 
Laboreckého dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L.  

400  Tabuľka 120 bola zostavená z údajov, získaných z cirkevných matrík gréckokatolíckych 
farností a filiálok Borov, Čabiny, Čertižné, Krásny Brod, Nižné Zbojné, Palota, Repejov, 
Svetlice, Vydraň, Vyšná Radvaň a Zbudská Belá – pozn. A. L. 



125 
 

Repejov 0 0 1 0 0 2 0 0 
Rokytov pri Humennom – – – – – – – – 
Roškovce – – – – – – – – 
Svetlice 1 2 1 1 2 5 10 3 
Sukov – – – – – – – – 
Vydraň 0 0 0 0 0 2 2 1 
Vyšná Radvaň 2 8 3 3 9 12 6 4 
Výrava – – – – – – – – 
Zbudská Belá 0 3 0 2 3 4 6 3 
Spolu 4 20 10 9 24 35 42 14 

 
4.4 Výpočet obetí cholerovej epidémie v Stropkovskom dekanáte 

 
Stropkovský dekanát mal v roku 1831 celkovo 7266 veriacich. Tvorilo ho 

12 farností (Breznička, Brusnica, Havaj, Korunková, Miková, Miňovce, Rafa-
jovce, Ruská Poruba, Staškovce, Stropkovská Oľka, Veľkrop a Vyšný Hrabo-
vec), v ktorých sa nachádzalo 12 farských a 12 filiálnych chrámov. Cirkevnú 
správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Ján Gulovič.401   

 
Farnosť Rafajovce 
Gréckokatolícka farnosť Rafajovce mala v roku 1831 celkovo 672 veria-

cich. Okrem farskej obce Rafajovce boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Ďapalovce, Giglovce, Girovce, Holčíkovce, Košarovce, Lukačovce, No-
vá Kelča, Piškorovce a Veľká Domaša. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Ján Gerbery mladší. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Rafajovciach bol zasvätený Na-
rodeniu Presvätej Bohorodičky, filiálne chrámy Ochrane Presvätej Bohoro-
dičky (Piskorovce) a Povýšeniu sv. Kríža (Girovce). Patronátne právo nad 
farským chrámom mala grófka Anna rod. Čákyová, vdova po Jozefovi Jekel-
fasušiovi a gróf Martin Ozorovský-Bukovský. Vo farnosti sa používal slo-
venský a rusínsky jazyk.402 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Rafajovce 9. au-
gusta, kedy skonal vo veku 60 rokov Juraj Kosť z Novej Kelče. Najmladšou 
obeťou cholery vo farnosti bol Ján Mihajlov z Piskoroviec, ktorý zomrel 29. 
augusta vo veku jedného roka. Cholere podľahol aj Jakub Štefanko z Pisko-
roviec, ktorý zomrel 23. augusta a vo veku 80 rokov sa stal najstaršou obe-
ťou epidémie vo farnosti. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 21. – 28. 
augusta, v priebehu ktorých zomrelo 24 veriacich. Najviac ľudí (6) zomrelo 
28. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 20 ženských a 28 mužských 
životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku cholery zomrelo 48 gréckokato-

                                                 
401  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 107-113. 
402  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 111-112. 
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líkov. Poslednou obeťou epidémie sa stal Ján Majkovič z Košaroviec, ktorý 
zomrel 14. septembra vo veku 70 rokov.403 

 
Tabuľka 121 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Rafajovce404 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Ďapalovce 9.9.1831 13.9.1831 52 2 3,85 % 
Giglovce – – 17 – – 
Girovce 27.8.1831 12.9.1831 60 5 8,33 % 
Holčíkovce – – 18 – – 
Košarovce 7.9.1831 14.9.1831 97 3 3,09 % 
Lukačovce – – 8 – – 
Nová Kelča 9.8.1831 14.8.1831 37 7 18,92 % 
Piskorovce 14.8.1831 10.9.1831 234 31 13,25 % 
Rafajovce – – 140 – – 
Veľká Domaša – – 11 – – 
Spolu 9.8.1831 14.9.1831 672 48 7,14 % 

 
Farnosť Ruská Poruba 
Gréckokatolícka farnosť Ruská Poruba mala v roku 1831 celkovo 886 ve-

riacich. Okrem farskej obce Ruská Poruba boli jej súčasťou i filiálne a juris-
dikčné obce Prituľany, Rohožník, Vyšná Sitnica a Závada. Cirkevnú správu 
farnosti mal na starosti farár Michal Pankovič. Vo farnosti sa v roku 1831 na-
chádzal jeden farský a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Ruskej Porube 
bol zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, filiálne chrámy sv. Michalovi 
archanjelovi (Závada) a sv. Kozmovi a Damiánovi (Prituľany). Patronátne 
právo nad farským chrámom mala grófka Anna rod. Čákyová, vdova po Jo-
zefovi Jekelfasušiovi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.405 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Ruská Poruba   
28. augusta, kedy skonala vo veku 35 rokov Helena Rizdová z Ruskej Poru-
by. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bola Helena z Ruskej Poruby, 
ktorá zomrela 3. septembra vo veku 3 rokov. Cholere podľahla aj Mária Fe-
denková z Pritulian, ktorá zomrela 12. októbra a vo veku 55 rokov bola naj-
staršou obeťou epidémie vo farnosti. Cholera vo farnosti kulminovala 

                                                 
403  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Rafajovce z rokov 1794 – 1840. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-11583-106610-15?cc=1554443&wc=MM17-M45:n1765003684> (12.04.2013). 

404  Tabuľka 121 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Rafajovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

405  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 110-111. 
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v dňoch 28. augusta – 8. septembra, v priebehu ktorých zomrelo 9 veriacich. 
Najviac ľudí (3) zomrelo 28. augusta. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 8 
ženských a 9 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku cholery 
zomrelo 17 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie sa bol Ján Skajo zo 
Závady, ktorý zomrel 5. novembra vo veku 4 rokov.406 

 
Tabuľka 122 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Ruská Poruba407 
 

 
Farnosť Staškovce 
Gréckokatolícka farnosť Staškovce mala v roku 1831 celkovo 362 veria-

cich. Okrem farskej obce Staškovce boli jej súčasťou i filiálne obce Nižná Vla-
diča a Šarišské Staškovce a dolný a horný mlyn. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti farár Michal Valkovský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal 
jeden farský chrám, ktorý bol zasvätený sv. Demeterovi (Staškovce). Patro-
nátne právo nad farským chrámom mala grófka Anna rod. Čákyová, vdova 
po Jozefovi Jekelfasušiovi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky ja-
zyk.408 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Staškovce 30. jú-
la, kedy skonal vo veku 80 rokov Michal Tomko zo Šarišských Staškoviec. 
Epidémia si vo farnosti vyžiadala 2 ženské a 2 mužské životy. Celkovo tak 
vo farnosti v dôsledku cholery zomreli 4 gréckokatolíci. Poslednou obeťou e-
pidémie sa stal Juraj Derbis zo Šarišských Staškoviec, ktorý zomrel 2. no-
vembra vo veku 50 rokov.409 

                                                 
406  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Ruská Poruba z rokov 1831 – 1863. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-267-12598-64269-18?cc=1554443&wc=MM1Q-1LJ:2146174570> (12.04.2013). 

407  Tabuľka 122 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Ruská Poruba a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 

408  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 112. 

409  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Staškovce z rokov 1826 – 1851. In 
Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Prituľany 28.8.1831 20.10.1831 223 8 3,59 % 
Rohožník 28.8.1831 2.9.1831 107 2 1,87 % 
Ruská Poruba 28.8.1831 7.9.1831 256 4 1,56 % 
Vyšná Sitnica 8.9.1831 8.9.1831 29 1 3,45 % 
Závada 4.9.1831 5.11.1831 271 2 0,74 % 
Spolu 28.8.1831 5.11.1831 886 17 1,92 % 
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Tabuľka 123 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Staškovce410 

 

 
Farnosť Stropkovská Oľka 
Gréckokatolícka farnosť Stropkovská Oľka mala v roku 1831 celkovo 838 

veriacich. Okrem farskej obce Stropkovská Oľka boli jej súčasťou i filiálne 
obce Humenská Oľka a Krivá Oľka. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti farár Juraj Adamovič. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský 
a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Stropkovskej Oľke bol zasvätený Na-
rodeniu Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám v Humenskej Oľke Ochrane 
Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal barón 
Imrich Horvát de Bozes. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky ja-
zyk.411 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Stropkovská Oľ-
ka 7. augusta, kedy skonal vo veku 40 rokov Panteleimon Čabraj zo Strop-
kovskej Oľky. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bola Anna Pajdova 
z Humenskej Oľky, ktorá zomrela 9. septembra vo veku 1 roka. Cholere 
podľahla aj Mária Malá z Humenskej Oľky, ktorá zomrela 28. augusta a vo 
veku 76 rokov bola najstaršou obeťou epidémie vo farnosti. Cholera vo far-
nosti kulminovala v dňoch 1. – 9. septembra, v priebehu ktorých zomrelo 6 
veriacich. Najviac ľudí (2) zomrelo 6. septembra. Epidémia si vo farnosti vy-
žiadala 7 ženských a 7 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti v dôsled-
ku cholery zomrelo 14 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bol 
Andrej Kuzma z Humenskej Oľky, ktorý zomrel 18 septembra vo veku 4 ro-
kov.412 

                                                                                                                   
TH-266-11631-269770-81?cc=1554443&wc=MM1Q-1KP:303292812> (12.04.2013). 

410  Tabuľka 123 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Staškovce a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 

411  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 110. 

412  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšná Oľka z rokov 1814 – 1880. In 
Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-12141-8448936?cc=1554443&wc=MM1Q-15C:703942858> (12.04.2013). 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Dolný mlyn – – 5 – – 
Horný mlyn – – 1 – – 
Nižná Vladiča 6.9.1831 9.9.1831 130 2 1,54 % 
Staškovce – – 107 – – 
Šarišské Staškovce 30.7.1831 2.11.1831 119 2 1,68 % 
Spolu 30.7.1831 2.11.1831 362 4 1,10 % 
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Tabuľka 124 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Stropkovská Oľka413 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Humenská Oľka 21.8.1831 18.9.1831 355 10 2,82 % 
Krivá Oľka – – 100 – – 
Stropkovská Oľka 7.8.1831 1.9.1831 383 4 1,04 % 
Spolu 7.8.1831 18.9.1831 838 14 1,67 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Stropkovského de-

kanátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 37 (44,6 %) ženských a 46 
(55,4 %) mužských obetí cholery. Celkovo si toto vysoko infekčné ochorenie 
vyžiadalo životy 83 gréckokatolíkov. Najviac veriacich zomrelo vo farnosti 
Rafajovce (48), najmenej vo farnosti Staškovce (4). Percentuálny podiel obetí 
cholery dosiahol počas epidémie v roku 1831 úroveň 2,96 %.414 

 
Tabuľka 125 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckych farnostiach Stropkovského dekanátu415 

 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia vo 

farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Breznička – – 637 – – 
Brusnica – – 955 – – 
Havaj – – 657 – – 
Korunková – – 532 – – 
Miková – – 703 – – 
Miňovce – – 397 – – 
Rafajovce 9.8.1831 14.9.1831 672 48 7,14 % 
Ruská Poruba 28.8.1831 5.11.1831 886 17 1,92 % 
Staškovce 30.7.1831 2.11.1831 362 4 1,10 % 

                                                 
413  Tabuľka 124 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-

líckej farnosti Vyšná Oľka a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. 
L. 

414  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovali len 4 cirkevné matriky 
farností Stropkovského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných far-
ností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cir-
kevných matrikách, chýbajú informácie o 4 915 (67,6 %) gréckokatolíckych veriacich 
Stropkovského dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L.  

415  Tabuľka 125 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-
tolíckych farností Rafajovce, Ruská Poruba, Staškovce, Stropkovská Oľka a zo schematiz-
mu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Stropkovská Oľka 7.8.1831 18.9.1831 838 14 1,67 % 
Veľkrop – – 272 – – 
Vyšný Hrabovec – – 343 – – 
Spolu 30.7.1831 5.11.1831 7266 83 2,96 % 

 
Z matričných záznamov, vedených v roku 1831, vyplýva, že v gréckoka-

tolíckych farnostiach Stropkovského dekanátu boli cholerou najviac posti-
hnutí veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov). Tých zomrelo v dôsled-
ku cholery 23 (27,7 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí epidémie tvorili 
veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov), ktorých následkom epidémie zom-
relo 15 (18,1 %). Najmenej obetí pochádzalo z radov novorodencov a detí 
mladších ako 1 rok, a síce 0 (0 %).416 

 
Tabuľka 126 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Stropkovského dekanátu417 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Breznička – – – – – – – – 
Brusnica – – – – – – – – 
Havaj – – – – – – – – 
Korunková – – – – – – – – 
Miková – – – – – – – – 
Miňovce – – – – – – – – 
Rafajovce 0 7 5 6 5 9 11 5 
Ruská Poruba 0 4 2 1 1 7 2 0 
Staškovce 0 0 0 0 0 1 2 1 
Stropkovská Oľka 0 2 1 3 1 6 0 1 
Veľkrop – – – – – – – – 
Vyšný Hrabovec – – – – – – – – 
Spolu 0 13 8 10 7 23 15 7 

 
4.5 Výpočet obetí cholerovej epidémie vo Vranovskom dekanáte 
 
Vranovský dekanát mal v roku 1831 celkovo 8418 veriacich. Tvorilo ho 16 

farností (Čemerné, Čičava, Detrík, Ďurďoš, Hlinné, Kobylnice, Lomné, Ma-
tiaška, Petkovce, Remeniny, Rudlov, Ruský Kručov, Sedliská, Valkov, Vyšná 
Olšava a Vyšný Kazimír), v ktorých sa nachádzalo 16 farských a 8 filiálnych 
chrámov. Cirkevnú správu dekanátu mal na starosti vicearchidiakon Jozef 

                                                 
416  Pozri pozn. pod čiarou č. 414 – pozn. A. L.  
417  Tabuľka 126 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-

tolíckych farností Rafajovce, Ruská Poruba, Ruský Hrabovec, Staškovce a Stropkovská 
Oľka – pozn. A. L. 



131 
 

Durčák de Kis-Slatina.418   
 
Farnosť Čemerné 
Gréckokatolícka farnosť Čemerné mala v roku 1831 celkovo 1015 veria-

cich. Okrem farskej obce Čemerné boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné ob-
ce Jusková Voľa, Vechec a Vranov nad Topľou. Cirkevnú správu farnosti 
mal na starosti farár Ján Zatkovský. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal je-
den farský a dva filiálne chrámy. Farský chrám v Čemernom bol zasvätený 
Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, filiálny chrám v Juskovej Voli sv. Demete-
rovi. Filiálny chrám vo Vechci slúžil obom obradom (utrique ritui commu-
ni). Patronátne právo nad farským chrámom mala Julianna rod. Šándorová, 
vdova po Jozefovi Forgáčovi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky 
jazyk.419 

V gréckokatolíckej farnosti Čemerné sa cholerová epidémie vyskytovala 
v priebehu mesiaca august. Najmladšou obeťou cholery vo farnosti bol Ján 
Janovič Jenasov z Čemerného, ktorý zomrel vo veku 2 rokov. Cholere pod-
ľahli aj Juraj Červeniak z Vechca a Juraj Orendak z Juskovej Vole, ktorí  zom-
reli vo veku 70 rokov a boli najstaršími obeťami epidémie vo farnosti. Cho-
lera si vo farnosti vyžiadala 25 ženských a 28 mužských životov. Celkovo 
tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomrelo 53 
gréckokatolíkov.420 

 
Tabuľka 127 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Čemerné421 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čemerné – – 444 29 6,53 % 
Jusková Voľa – – 243 10 4,12 % 
Vechec – – 225 14 6,22 % 
Vranov nad Topľou – – 103 – – 
Spolu – – 1015 53 5,22 % 

 
 

                                                 
418  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 113-120. 
419  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 114. 
420  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čemerné z rokov 1832 – 1860. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-267-11564-21148-36?cc=1554443&wc=MM1Q-1XJ:1239194186> (12.04.2013). 

421  Tabuľka 127 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Čemerné a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Čičava 
Gréckokatolícka farnosť Čičava mala v roku 1831 celkovo 482 veriacich. 

Okrem farskej obce Čičava boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Ko-
márany (obec), Komárany (mlyn), Merník a Nižný Kručov. Farnosť Čičava 
v roku 1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na sta-
rosti administrátor Ján Mihályi. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden 
farský chrám (Čičava), ktorý bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Pat-
ronátne právo nad farským chrámom mala barónka Konštancia rod. Splény-
iová, vdova po Františkovi Szirmayovi. Vo farnosti sa používal slovenský a 
rusínsky jazyk.422 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Čičava 20. júla, 
kedy skonal vo veku 30 rokov Juraj Zubko z Komárian. Najmladšou obeťou 
cholery vo farnosti bol Ján Gyrvikov z Komárian, ktorý zomrel 16. augusta 
vo veku 6 mesiacov. Najstaršími obeťami boli štyria šesťdesiatnici z obce 
Komárany, a síce Alžbeta Pifronská a Anna Mityová, ktoré zomreli 30. júla, 
Juraj Kosab, ktorý zomrel 4. augusta a Alžbeta Sabová, ktorá skonala 5. au-
gusta. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 5. – 8. augusta, v priebehu 
ktorých zomrelo 15 veriacich. Najviac ľudí (6) zomrelo 6. augusta. Epidémia 
si vo farnosti vyžiadala 22 ženských a 29 mužských životov. Celkovo tak vo 
farnosti v dôsledku cholery zomrelo 51 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou 
epidémie sa stal Ján Vajtruvov z Komárian, ktorý zomrel 20. augusta vo 
veku 21 rokov.423 

 
Tabuľka 128 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Čičava424 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čičava 20.7.1831 5.8.1831 214 15 7,01 % 
Komárany (mlyn) – – 4 – – 
Komárany (obec) 10.7.1831 20.8.1831 139 26 18,71 % 
Merník 21.7.1831 20.8.1831 105 10 9,52 % 
Nižný Kručov – – 20 – – 
Spolu 10.7.1831 20.8.1831 482 51 10,58 % 

 

                                                 
422  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 114. 
423  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čičava z rokov 1787 – 1843. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12053-
51771-50?cc=1554443&wc=MM1Q-1X2:n740440238> (12.04.2013). 

424  Tabuľka 128 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevnej matriky gréckokato-
líckej farnosti Čičava a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Farnosť Hlinné 
Gréckokatolícka farnosť Hlinné mala v roku 1831 celkovo 615 veriacich. 

Okrem farskej obce Hlinné boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Her-
manovce nad Toľou, Jastrabie nad Topľou a Zlatník. Cirkevnú správu far-
nosti mal na starosti farár Ján Stempák. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal 
jeden farský a jeden filiálny chrám. Farský chrám v Hlinnom bol zasvätený 
Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Filiálny chrám v Jastrabí nad Topľou slúžil 
obom obradom (utrique Ritui communi). Patronátne právo nad farským 
chrámom mal gróf František Dežőfi. Vo farnosti sa používal slovenský a 
rusínsky jazyk.425 

Z výkazu o stave farnosti Hlinné z roku 1831 vyplýva, že vo farnosti 
Hlinné podľahlo epidemickej nákaze 83 gréckokatolíkov. Najviac obetí, čo 
do počtu, zaznamenali vo farskej obci Hlinné (36), najmenej vo filiálnej obci 
Hermanovce nad Topľou (7). Naviac obetí, čo do percentuálneho vyjadrenia, 
zaznamenali vo filiálnej obci Jastrabie nad Topľou (26,27 %), najmenej vo 
filiálnej obci Hermanovce nad Topľou (9,09 %). Percentuálny podiel obetí 
cholery dosiahol v sledovanom období vo farnosti Hlinné úroveň 13,5 %.426 

 
Tabuľka 129 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Hlinné427 
 

 
Farnosť Petkovce 
Gréckokatolícka farnosť Petkovce mala v roku 1831 celkovo 542 veria-

cich. Okrem farskej obce Petkovce boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné 
obce Čierne nad Topľou, Michalok, Na potokoch (mlyn), Pod Kopaňu (sta-
tok), Skrabské, Stadlo (statok), Topľa (mlyn) a Vyšný Žipov. Cirkevnú sprá-
vu farnosti mal na starosti farár Ján Tarasovič mladší. Vo farnosti sa v roku 

                                                 
425  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 113-114. 
426  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 307/1832. Výkazy o stave farností Hlinné s popisom počtu 

veriacich z roku 1831. 
427  Tabuľka 129 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o stave farnosti Hlin-

né z roku 1831 s popisom počtu veriacich zomrelých na choleru a zo schematizmu Pre-
šovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia 
v obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hlinné – – 254 36 10,24 % 
Hermanovce nad Topľou – – 77 7 9,09 % 
Jastrabie nad Topľou – – 118 31 26,27 % 
Zlatník – – 96 9 9,38 % 
Spolu – – 615 83 13,50 % 
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1831 nachádzal jeden farský chrám (Petkovce), ktorý bol zasvätený sv. Koz-
movi a Damiánovi. Patronátne právo nad farským chrámom Jozef Kecer. Vo 
farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.428 

Z výkazu o stave farnosti Petkovce z roku 1831 vyplýva, že vo farnosti 
Petkovce podľahlo epidemickej nákaze 49 gréckokatolíkov. Najviac obetí, čo 
do počtu, zaznamenali vo filiálnej obci Skrabské (16), najmenej vo filiálnej 
obci Čierne nad Topľou (2). Najviac obetí, čo do percentuálneho vyjadrenia, 
zaznamenali vo filiálnej obci Michalok (14,04 %), najmenej vo filiálnej obci 
Čierne nad Topľou (3,13 %). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol 
v sledovanom období vo farnosti Petkovce úroveň 9,04 %.429 Najmladšou o-
beťou epidémie vo farnosti bola Alžbeta Kalmanová zo Skrabského, ktorá 
zomrela vo veku 1 mesiaca. Cholere podľahol aj Juraj Gajdoš z Vyšného Ži-
pova, ktorý zomrel vo veku 70 rokov a bol najstaršou obeťou cholery vo far-
nosti. 430 

 
Tabuľka 130 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Petkovce431 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čierne nad Topľou – – 64 2 3,13 % 
Michalok – – 57 8 14,04 % 
Na potokoch (mlyn) – – 1 – – 
Petkovce – – 169 12 7,10 % 
Pod Kopaňu (statok) – – 0 – – 
Skrabské – – 136 16 11,77 % 
Stadlo (statok) – – 2 – – 
Topľa (mlyn) – – 4 – – 
Vyšný Žipov – – 108 11 10,19 % 
Spolu – – 542 49 9,04 % 

 

 
Farnosť Rudlov 
Gréckokatolícka farnosť Rudlov mala v roku 1831 celkovo 678 veriacich. 

                                                 
428  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 118. 
429  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 307/1832. Výkazy o stave farností Petkovce s popisom 

počtu veriacich z roku 1831. 
430  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Petkovce z rokov 1831 – 1917. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-11629-159031-71?cc=1554443&wc=MM1Q-1FJ:552308223> (12.04.2013). 

431  Tabuľka 130 bola zostavená na základe údajov, získaných z výkazu o stave farnosti Pet-
kovce z roku 1831 s popisom počtu veriacich zomrelých na choleru a zo schematizmu 
Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
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Okrem farskej obce Rudlov boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce Čak-
lov, Soľ a Zámutov. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti farár Peter Vi-
ravec. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám (Rudlov), 
ktorý bol zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo 
nad farským chrámom mala grófka Julianna rod. Šándorová, vdova po Joze-
fovi Forgáčovi. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.432 

Z kroniky evanjelického kňaza Mateja Rojku vyplýva, že vo farnosti Rud-
lov podľahlo epidemickej nákaze 81 gréckokatolíkov. Najviac obetí, čo do 
počtu, zaznamenali vo farskej obci Rudlov (44), najmenej vo filiálnej obci 
Čaklov (3). Najviac obetí, čo do percentuálneho vyjadrenia, zaznamenali vo 
filiálnej obci Čaklov (14,29 %), najmenej vo filiálnej obci Zámutov (9,69 %). 
Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol v sledovanom období vo farnosti 
Rudlov úroveň 11,95 %.433 

 
Tabuľka 131 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Rudlov434 
 

 
Farnosť Sedliská 
Gréckokatolícka farnosť Sedliská mala v roku 1831 celkovo 476 veriacich. 

Okrem farskej obce Sedliská boli jej súčasťou i filiálne a jurisdikčné obce 
Hencovce, Majerovce, Podčičva a Vranovské Dlhé. Farnosť Sedliská v roku 
1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti ad-
ministrátor Hyacint Krupa. Vo farnosti sa v roku 1831 nachádzal jeden far-
ský chrám (Sedliská), ktorý bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. 
Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján Barkóci. Vo farnosti sa 
používal slovenský a rusínsky jazyk.435 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Sedliská 17. júla, 

                                                 
432  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 119. 
433  ROJKO, Matej. Kronika Cyrkwy Ewangelické Solanské (1783 – 1855). Rukopis, s. 140. 
434  Tabuľka 131 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevenej matriky evanjelic-

kej a. v. farnosti Soľ a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 
435  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 119. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet obetí 
cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Čaklov – – 21 3 14,29 % 
Rudlov – – 342 44 12,87 % 
Soľ – – 119 15 12,61 % 
Zámutov – – 196 19 9,69 % 
Spolu – – 678 81 11,95 % 
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kedy skonal vo veku 54 rokov Peter Kopča zo Sedlísk. Najmladšou obeťou 
cholery vo farnosti bol Ján z Vranovského Dlhého, ktorý zomrel 12. augusta 
vo veku 6 rokov. Cholere podľahol aj Ivan Pundzak zo Sedlísk, ktorý zomrel 
14. augusta a vo veku 57 rokov sa stal najstaršou obeťou epidémie vo farno-
sti. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 12. – 20. augusta, v priebehu 
ktorých zomrelo 8 veriacich. Najviac ľudí (3) zomrelo 12. augusta. Epidémia 
si vo farnosti vyžiadala 9 ženských a 13 mužských životov. Celkovo tak vo 
farnosti v dôsledku cholery zomrelo 22 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou 
epidémie bola Anna z Podčičvy, ktorá zomrela 27. augusta vo veku 16 ro-
kov.436 

 
Tabuľka 132 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Sedliská437 
 

 
Farnosť Valkov 
Gréckokatolícka farnosť Valkov mala v roku 1831 celkovo 424 veriacich. 

Okrem farskej obce Valkov boli jej súčasťou i filiálne obce Dobrá a Trepec. 
Farnosť Valkov v roku 1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu far-
nosti mal na starosti administrátor Arzénius Petrikovič. Vo farnosti sa 
v roku 1831 nachádzal jeden farský chrám (Valkov), ktorý bol zasvätený O-
chrane Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrámom mal 
gróf Ján Barkóci. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.438 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Valkov 3. augus-
ta, kedy skonala Mária Blanarová z Valkova. Najmladšími obeťami cholery 
vo farnosti boli Ján a Anna z Valkova, ktorí zomreli  8., resp. 11. augusta vo 
veku 1 roka. Cholere podľahol aj Simeon Varjan z Valkova, ktorý zomrel 27. 

                                                 
436  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Sedliská z rokov 1807 – 1837. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11587-
148373-45?cc=1554443&wc=MM1Q-1J9:n1520275914> (12.04.2013). 

437  Tabuľka 132 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevenej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Sedliská a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831– pozn. A. L. 

438  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 120. 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Hencovce 20.7.1831 27.7.1831 10 2 20 % 
Majerovce 13.8.1831 16.8.1831 98 2 2,04 % 
Podčičva 26.8.1831 27.8.1831 21 2 9,52 % 
Sedliská 17.7.18341 20.8.1831 282 13 4,61 % 
Vranovské Dlhé 12.8.1831 12.8.1831 65 3 4,62 % 
Spolu 17.7.1831 27.8.1831 476 22 4,62 % 
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augusta a vo veku 93 rokov bol najstaršou obeťou epidémie vo farnosti. 
Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 24. – 30. augusta, v priebehu kto-
rých zomrelo 12 veriacich. Najviac ľudí (3) zomrelo 17. a 29. augusta. Epidé-
mia si vo farnosti vyžiadala 18 ženských a 26 mužských životov. Celkovo 
tak vo farnosti v dôsledku cholery zahynulo 44 gréckokatolíkov. Poslednou 
obeťou epidémie bol Ján z Dobrej, ktorý zomrel 9. septembra vo veku 4 ro-
kov.439 

 
Tabuľka 133 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckej farnosti Valkov440 
 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Dobrá 7.9.1831 9.9.1831 80 2 2,5 % 
Trepec – – 2 – – 
Valkov 3.8.1831 5.9.1831 342 42 12,28 % 
Spolu 3.8.1831 9.9.1831 424 44 10,38 % 

 
Farnosť Vyšná Olšava 
Gréckokatolícka farnosť Vyšná Olšava mala v roku 1831 celkovo 622 ve-

riacich. Okrem farskej obce Vyšná Olšava bola jej súčasťou i filiálna obec 
Nižná Olšava. Cirkevnú správu farnosti mal na starosti vicerchidiakon Vra-
novského dekanátu, Jozef Durčák de Kis-Slatina. Vo farnosti sa v roku 1831 
nachádzal jeden farský chrám a jeden filiálny chrám. Farský chrám vo Vyš-
nej Olšave bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, filiálny chrám v Nižnej Ol-
šave Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Patronátne právo nad farským chrá-
mom mal Baltazár Semsey. Vo farnosti sa používal slovenský a rusínsky ja-
zyk.441 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyšná Olšava 15. 
augusta, kedy skonal vo veku 36 rokov Ján Legény z Vyšnej Olšavy. Cholera 
vo farnosti kulminovala v dňoch 25. – 28. augusta, v priebehu ktorých zom-
relo 29 veriacich. Najviac ľudí (14) zomrelo 27. augusta. Epidémia si vo far-
nosti vyžiadala 17 ženských a 29 mužských životov. Celkovo tak vo farnosti 
v dôsledku cholery zomrelo 46 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie 
sa stal Ján Šimeček z Vyšnej Olšavy, ktorý zomrel 11. septembra vo veku 44 

                                                 
439  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Valkov z rokov 1786 – 1858. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11576-
163017-57?cc=1554443&wc=MM17-MH4:108322487> (12.04.2013). 

440  Tabuľka 133 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevenej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Valkov a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. A. L. 

441  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 117-118. 
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rokov.442 
 

Tabuľka 134 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
v gréckokatolíckej farnosti Vyšná Olšava443 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Nižná Olšava – – 195 – – 
Vyšná Olšava 15.8.1831 11.9.1831 427 46 10,77 % 
Spolu 15.8.1831 11.9.1831 622 46 7,40 % 

 
 
Farnosť Vyšný Kazimír 
Gréckokatolícka farnosť Vyšný Kazimír mala v roku 1831 celkovo 355 ve-

riacich. Okrem farskej obce Vyšný Kazimír boli jej súčasťou i filiálne a juris-
dikčné obce Benkovce, Kvakovce (s mlynom) a Slovenská Kajňa. Farnosť 
Vyšný Kazimír v roku 1831 nemala vlastného farára. Cirkevnú správu far-
nosti mal na starosti administrátor Juraj Salamon. Vo farnosti sa v roku 1831 
nachádzal jeden farský chrám (Vyšný Kazimír), ktorý bol zasvätený sv. Pa-
raskeve. Patronátne právo nad farským chrámom mal gróf Ján Barkóci. Vo 
farnosti sa používal slovenský a rusínsky jazyk.444 

Prvý prípad úmrtia na choleru zaznamenali vo farnosti Vyšný Kazimír 
16. júla, kedy skonal vo veku 4 rokov Ján Bensko z Vyšného Kazimíra. Naj-
mladšou obeťou cholery vo farnosti bol Juraj Duda z Kvakoviec, ktorý zom-
rel 12. augusta vo veku 2 rokov. Cholere podľahol aj Teodor Kanda z Vyšné-
ho Kazimíra, ktorý zomrel 29. júla a vo veku 68 rokov bol najstaršou obeťou 
epidémie vo farnosti. Cholera vo farnosti kulminovala v dňoch 29. júla – 6. 
augusta, v priebehu ktorých zomrelo 14 veriacich. Najviac ľudí (4) zomrelo 
30. júla. Epidémia si vo farnosti vyžiadala 8 ženských a 19 mužských živo-
tov. Celkovo tak vo farnosti v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia 
zomrelo 27 gréckokatolíkov. Poslednou obeťou epidémie bola Anna Vasiľo-
vá z Kvakoviec, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 3 rokov.445 
                                                 
442  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšná Olšava z rokov 1826 – 1859. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-267-11568-46294-55?cc=1554443&wc=MM17-MCD:1554106167> (12.04.2013). 

443  Tabuľka 134 bola zostavená na základe údajov získaných z cirkevenej matriky gréckoka-
tolíckej farnosti Vyšná Olšava a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 pozn. A. 
L. 

444  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 115-116. 

445   Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Vyšný Kazimír z rokov 1826 – 1875. In 
Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-266-12325-21312-88?cc=1554443&wc=MM1Q-1N7:n1058553446> (12.04.2013). 
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Tabuľka 135 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v gréckokatolíckej farnosti Vyšný Kazimír446 

 

Obec  

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
obci 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

obci 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
podiel 
obetí 

Benkovce 6.8.1831 8.8.1831 91 3 3,30 % 
Kvakovce (s mlynom) 12.8.1831 13.8.1831 44 2 4,55 % 
Slovenská Kajňa 3.8.1831 5.8.1831 6 4 66,67 % 
Vyšný Kazimír 16.7.1831 3.8.1831 214 17 7,94 % 
Spolu 16.7.1831 13.8.1831 355 27 7,61 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Vranovského deka-

nátu, v kronike evanjelického a. v. kňaza Mateja Rojka a vo výkazoch o stave 
gréckokatolíckych farností Hlinné a Petkovce zaznamenali miestni farári 
a kňazi v čase epidémie 456 obetí cholery z radov gréckokatolíckych veria-
cich. Najviac veriacich zomrelo vo farnosti Hlinné (83), najmenej vo farnosti 
Sedliská (22). Percentuálny podiel obetí cholery dosiahol počas epidémie 
v roku 1831 úroveň 8,94 %.447 

 
Tabuľka 136 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v gréckokatolíckych farnostiach Vranovského dekanátu448 
 

Farnosť 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia vo 
farnosti 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia 
vo farnosti 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet 
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Čemerné – – 1015 53 5,22 % 
Čičava 10.7.1831 20.8.1831 482 51 10,58 % 
Detrík – – 245 – – 

                                                 
446  Tabuľka 135 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevenej matriky gréckoka-

tolíckej farnosti Vyšný Kazimír a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831 – pozn. 
A. L. 

447  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 7 cirkevných mat-
rík farností Vranovského dekanátu. Z dôvodu absencie cirkevných matrík zvyšných far-
ností dekanátu, ako aj absencie záznamov o veriacich z filiálnych obcí v dochovaných cir-
kevných matrikách, chýbajú informácie o 3 549 (42,2 %) gréckokatolíckych veriacich Vra-
novského dekanátu Prešovskej eparchie – pozn. A. L.  

448  Tabuľka 136 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-
tolíckych farností Čičava, Sedliská, Valkov, Vyšná Olšava, Vyšný Kazimír, z kroniky e-
vanjelického a. v. kňaza Mateja Rojku, z výkazov o stave farností Hlinné a Petkovce s po-
pisom počtu veriacich a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831. Výkazy o stave 
farností Hlinné a Petkovce s popisom počtu veriacich sú uložené v Archíve gréckokato-
líckeho arcibiskupstva v Prešove, vo fonde Bežná agenda, inv. č. 348, sign. 307/1832 – 
pozn. A. L. 
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Ďurďoš – – 367 – – 
Hlinné – – 615 83 13,50 % 
Kobylnice – – 401 – – 
Lomné – – 621 – – 
Matiaška – – 481 – – 
Petkovce – – 542 49 9,04 % 
Remeniny – – 623 – – 
Rudlov – – 678 81 11,95 % 
Ruský Kručov – – 471 – – 
Sedliská 17.7.1831 27.8.1831 476 22 4,63 % 
Valkov 3.8.1831 9.9.1831 424 44 10,38 % 
Vyšná Olšava 15.8.1831 11.9.1831 622 46 7,40 % 
Vyšný Kazimír 26.7.1831 13.8.1831 355 27 7,61 % 
Spolu 10.7.1831 11.9.1831 8418 456 8,94 % 

 
V dochovaných matrikách gréckokatolíckych farností Vranovského deka-

nátu zaznamenali miestni farári v čase epidémie 123 (42,1 %) ženských a 169 
(57,9 %) mužských obetí cholery. Z matričných záznamov, vedených v roku 
1831 ďalej vyplýva, že v gréckokatolíckych farnostiach Vranovského deka-
nátu boli cholerou najviac postihnutí veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov). 
Tých zomrelo v dôsledku cholery 70 (24,5 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu 
obetí epidémie tvorili veriaci v produktívnom veku (31 – 45 rokov), ktorých 
následkom epidémie zomrelo 66 (23,1 %). Najmenej obetí pochádzalo z ra-
dov novorodencov a detí mladších ako 1 rok, a síce 2 (0,7 %).449 

 
Tabuľka 137 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych farnostiach Vranovského dekanátu450 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Farnosť 

Čemerné 0 10 3 1 8 12 10 2 
Čičava 1 3 6 7 12 12 10 0 
Detrík – – – – – – – – 
Ďurďoš – – – – – – – – 
Hlinné – – – – – – – – 
Kobylnice – – – – – – – – 
Lomné – – – – – – – – 
Matiaška – – – – – – – – 
Petkovce 1 7 8 4 11 6 12 1 
Remeniny – – – – – – – – 
Rudlov – – – – – – – – 

                                                 
449  Pozri pozn. pod čiarou č. 447 – pozn. A. L.  
450  Tabuľka 137 bola zostavená na základe údajov, získaných z cirkevných matrík gréckoka-

tolíckych farností Čemerné, Čičava, Petkovce, Ruský Kazimír, Sedliská, Valkov a Vyšná 
Olšava – pozn. A. L. 
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Ruský Kručov – – – – – – – – 
Sedliská 0 1 0 1 4 8 8 0 
Valkov 0 7 5 4 5 8 12 3 
Vyšná Olšava 0 12 0 5 4 12 10 3 
Vyšný Kazimír 0 7 3 0 0 8 8 1 
Spolu 2 47 25 22 44 66 70 10 
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5 VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE  
MEDZI GRÉCKOKATOLÍCKYM DUCHOVENSTVOM  
A SÚHRNNÝ VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE  
V PREŠOVSKEJ EPARCHII 
 
Na území Prešovskej eparchie v roku 1831 pôsobilo 204 gréckokato-

líckych kňazov, z toho 9 rehoľníkov, ktorí mali vo svojej pastoračnej starost-
livosti 173 534 veriacich gréckokatolíckeho vierovyznania.451 

 
5.1 Výpočet obetí cholerovej epidémie medzi  

 gréckokatolíckym duchovenstvom 
 
V priebehu epidémie podľahlo cholere celkovo 15 gréckokatolíckych kňa-

zov Prešovskej eparchie. Najviac ich zomrelo v auguste (10), najmenej v sep-
tembri (1). Percentuálny podiel obetí cholery z radov gréckokatolíckeho du-
chovenstva dosiahol v roku 1831 hodnotu 7,35 %.452 
 

Tabuľka 138 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  
z radov gréckokatolíckeho duchovenstva Prešovskej eparchie453 

 

Meno kňaza Farnosť Dátum úmrtia 
Vek 

(v rokoch) 

Počet rokov 
v 

kňazskej 
službe 

Pavol Mudrák Nižná Jablonka 21.7.1831 56 31 
Martin Zápotocký Krásny Brod 30.7.1831 53 31 
Andrej Dudinský Boldogkőváralja 1.8.1831 50 24 
Ján Nevický Dubová 9.8.1831 51 26 
Pavol Baláši emeritný farár 14.8.1831 76 50 
Ján Hauris Zemplínsky Klečenov 16.8.1831 28 2 
Ján Čisárik Miklušovce 21.8.1831 52 27 
Adam Kocákovič Petrová 23.8.1831 31 6 
Mikuláš Bačinský Radvaň nad Laborcom 27.8.1831 78 50 
Ján Tarasovič jun. Lomné 27.8.1831 35 10 
Ján Pánkovič Borov 28.8.1831 51 25 
Simeon Falatovič emeritný farár 30.8.1831 83 50 
Ján Hunkai Orlov 14.9.1831 35 10 
Peter Rojkovič Nižný Tvarožec 2.10.1831 49 25 
Alexej Leitschak Veľký Lipník 10.10.1831 39 14 

                                                 
451  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro Anno Domini 

M.D.CCC.XXXI. Budae 1831, s. 128. 
452  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1632/1831. Necrologus dioecesis Eperiessiensis 

Sacerdotum, intra decursum Anni Civilis 1831, in Domino defunctorum. 
453  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1632/1831. Necrologus dioecesis Eperiessiensis 

Sacerdotum, intra decursum Anni Civilis 1831, in Domino defunctorum. 
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5.2 Súhrnný výpočet obetí cholerovej epidémie v Prešovskej eparchii  
 

Z matričných záznamov, vedených v roku 1831 vyplýva, že v gréckoka-
tolíckych dekanátoch Prešovskej eparchie boli cholerou najviac postihnutí 
veriaci v staršom veku (46 – 65 rokov). Tých zomrelo počas epidémie 796 
(25,9 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu obetí tvorili veriaci v produktívnom 
veku (31 – 45 rokov), ktorých následkom cholery zomrelo 711 (23,1 %). Naj-
menej obetí pochádzalo z radov novorodencov a detí mladších ako 1 rok, 
a síce 84 (2,7 %).454 Aj napriek tomu, že ich bolo najmenej, patrili spolu so 
staršími, slabšími a podvyživenými jedincami k cholerou najviac ohrozeným 
skupinám obyvateľstva.455 Podľa údajov z dochovaných cirkevných matrík 
postihla cholera viac mužov ako ženy. Mužov v dôsledku tohto vysoko in-
fekčného ochorenia zomrelo 1698 (53,4 %), žien 1485 (46,6 %).456 

 
Tabuľka 140 Veková štruktúra obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych dekanátoch Prešovskej eparchie457 
 

Vek (v rokoch) 

0 

1 
– 

6 

7 
– 

12
 

13
 –

 2
0 

21
 –

 3
0 

31
 –

 4
5 

46
 –

 6
5 

66
 –

  

Dekanát 

Bardejovský 14 92 25 31 47 92 130 29 
Boršodský – – – – – – – – 
Bukovecký 2 31 11 15 12 41 36 4 
Čerhatský – – – – – – – – 
Dolnospišský 12 54 19 18 34 55 84 38 
Hornospišský 0 9 2 1 5 1 11 10 
Hostovický 1 18 5 14 16 29 33 11 

                                                 
454  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 90 gréckokato-

líckych cirkevných matrík farností a filiálok Prešovskej eparchie. Z dôvodu absencie cir-
kevných matrík zvyšných farností a filiálok eparchie, absencie záznamov o veriacich z fi-
liálnych a farských obcí v dochovaných cirkevných matrikách a absencie údajov o veko-
vej štruktúre obetí cholery v matrike farnosti Fulianka chýbajú informácie o 113 672     
(65,5 %) gréckokatolíckych veriacich Prešovskej eparchie – pozn. A. L.  

455  MIŠÍKOVÁ, Alena. Cholerová epidémia na panstve Sztáraiovcov v lete 1831. In KOTO-
ROVÁ-JENČOVÁ, Mária – ŠAFRANKO, Peter (eds.). Zborník referátov k východoslovenské-
mu roľníckemu povstaniu z  roku 1831. Vranov nad Topľou : Vlastivedné múzeum Hanu-
šovce nad Topľou, 2007, s. 29. 

456  Údaje o zomrelých nie sú úplné, nakoľko sa z roku 1831 dochovalo len 90 gréckokato-
líckych cirkevných matrík farností a filiálok Prešovskej eparchie. Z dôvodu absencie cir-
kevných matrík zvyšných farností a filiálok eparchie a absencie záznamov o veriacich z fi-
liálnych a farských obcí v dochovaných cirkevných matrikách chýbajú informácie 
o 113 117 (65,2 %) gréckokatolíckych veriacich Prešovskej eprachie – pozn. A. L.  

457  Tabuľka 140 bola zostavená na základe údajov, získaných z dochovaných cirkevných 
matrík gréckokatolíckych farností a filiálok Prešovskej eparchie. Nakoľko sa z roku 1831 
nedochovali cirkevné matriky zo všetkých farností a filiálok Prešovskej eparchie, údaje 
v tabuľke nezachytávajú celkovú, ale len čiastkovú štruktúru obetí tohto vysoko infekčné-
ho ochorenia na skúmanom území – pozn. A. L. 
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Humenský 5 24 14 26 23 61 29 4 
Košický 0 5 4 2 1 15 19 8 
Laborecký 4 20 10 9 24 35 42 14 
Makovický 15 34 23 31 36 59 87 6 
Prešovský 15 47 27 34 30 116 99 25 
Popradský 7 85 21 32 45 101 123 34 
Santovský – – – – – – – – 
Stropkovský 0 13 8 10 7 23 15 7 
Svidnícky 7 21 12 5 5 17 18 2 
Vranovský 2 47 25 22 44 66 70 10 
Spolu 84 500 206 250 329 711 796 202 

 
V dochovaných dobových prameňoch, pojednávajúcich o počtoch obetí 

cholery z radov gréckokatolíckych veriacich a duchovenstva Prešovskej e-
parchie, zaznamenali gréckokatolícki farári, dekani a vicearchidiakoni celko-
vo 6444 obetí epidémie. Percentuálny podiel obetí cholery z radov gréc-
kokatolíckych veriacich Prešovskej eparchie dosiahol v roku 1831 hodnotu 
5,29 %.458  

 
Tabuľka 139 Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831  

v gréckokatolíckych dekanátoch Prešovskej eparchie459 
 

Dekanát 

Dátum 
výskytu 
prvého 

ochorenia v 
dekanáte 

Dátum 
výskytu 

posledného 
ochorenia v 

dekanáte 

Počet 
veriacich 

v roku 
1831 

Počet  
obetí 

cholery 
v roku 
1831 

% 
 podiel 
obetí 

Bardejovský 1.8.1831 27.11.1831 10 018 460 4,59 % 
Boršodský – – 12 010 646 5,38 % 
Bukovecký 21.6.1831 21.9.1831 10 433 152 3,79 % 
Čerhatský – – 10 228 713 6,97 % 
Dolnospišský 2.8.1831 27.12.1831 14 322 314 4,27 % 
Hornospišský 8.8.1831 22.11.1831 15 465 625 4,04 % 
Hostovický 1.8.1831 11.9.1831 10 478 464 4,43 % 
Humenský 19.7.1831 14.9.1831 3976 376 9,46 % 
Košický 29.7.1831 7.9.1831 9330 100 5,28 % 
Laborecký 8.7.1831 11.11.1831 13 781 310 2,29 % 
Makovický 18.7.1831 30.10.1831 12 297 331 5,33 % 

                                                 
458  V roku 1831 žilo v Prešovskej eparchii celkovo 173 534 veriacich gréckokatolíckeho viero-

vyznania. V dochovaných dokumentoch, pojednávajúcich o počtoch obetí z radov grécko-
katolíckych veriacich Prešovskej eparchie, sa nachádzajú údaje o 121 198 (69,8 %) osobách. 
Informácie o ďalších 52 336 (30,2 %) osobách sa nedochovali – pozn. A. L. 

459  Tabuľka 139 bola zostavená na základe údajov, získaných z dochovaných cirkevných 
matrík gréckokatolíckych farností a filiálok Prešovskej eparchie z roku 1831, z dekan-
ských a farských výkazov, pojednávajúcich o počtoch obetí cholerovej epidémie z roku 
1831 a zo schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1831. Nakoľko sa z roku 1831 nedo-
chovali cirkevné matriky a výkazy zo všetkých farností, filiálok, resp. dekanátov Prešov-
skej eparchie, údaje v tabuľke nezachytávajú celkový, ale len čiastkový výpočet obetí toh-
to vysoko infekčného ochorenia na skúmanom území – pozn. A. L. 
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Prešovský 13.7.1831 28.12.1831 12 626 444 6,50 % 
Popradský 6.8.1831 2.1.1832 11 264 555 4,93 % 
Santovský – – 3874 – – 
Stropkovský 30.7.1831 5.11.1831 7266 83 2,96 % 
Svidnícky – – 7743 415 5,36 % 
Vranovský 10.7.1831 9.9.1831 8418 456 8,94 % 
Spolu 21.6.1831 2.1.1832 173 534 6444 5,29 % 
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ZÁVER 
 

Rok 1831 vošiel do dejín Prešovskej eparchie ako rok smrtiacej cholerovej 
epidémie. Na územie Prešovskej eparchie  prenikla cholera v júni 1831 a do 
zvyšných častí eparchie sa rozšírila v letných mesiacoch roku 1831. 

Cholera mala veľmi rýchly priebeh a spravidla po niekoľkých hodinách 
až dňoch (12 hodín až 5 dní) končila smrťou. Aj v Prešovskej eparchii sa veľ-
mi rýchlo šírila a krátko od prepuknutia si vyžiadala veľké množstvo ľud-
ských životov. Najviac postihnutý bol predovšetkým vidiek a príslušníci 
chudobnejších vrstiev obyvateľstva, žijúci v zlých hygienických podmien-
kach. Neznalosť, resp. nedodržiavanie základných hygienických návykov, 
ako umývanie rúk, každodenná výmena bielizne, dezinfekcia výkalov, pre-
váranie a dezinfekcia zdrojov pitnej vody a iné, malo fatálne dôsledky. Cho-
lera sa totiž prenáša prostredníctvom výkalov, v ktorých sa kumulujú cho-
roboplodné zárodky. Z tohto dôvodu sa ľudia, nedodržiavajúci základné hy-
gienické zásady, veľmi ľahko nakazili. Prvými obeťami cholery sa stávali 
najmä slabší, podvyživení jedinci, malé deti a starí ľudia, kedže zle živený, 
príliš mladý či prestarnutý organizmus oveľa ľahšie podľahne chorobám. 
K vysokej úmrtnosti na choleru v roku 1831 prispela aj skutočnosť, že všetky 
dovtedy známe lieky sa voči cholere ukázali ako neúčinné.  

Určiť presný počet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 z radov veria-
cich Prešovskej eparchie nie je možné, nakoľko sa nedochovali úplne zá-
znamy o ich úmrtnosti. Z celkového počtu 173 534 gréckokatolíkov sa v do-
chovaných dokumentoch nachádzajú údaje o 121 198 (69,8 %) osobách. In-
formácie o ďalších 52 336 (30,2 %) osobách sa nedochovali. Z dochovaných 
záznamov možno určiť aspoň percentuálny podiel úmrtnosti, ktorý v pred-
metnej eparchii činil 5,29 %. Na základe daného údaja možno odhadovať 
celkový počet obetí cholery z radov gréckokatolíckych veriacich Prešovskej 
eparchie v roku 1831 na 9180. Naproti tomu počet obetí cholerovej epidémie 
z radov gréckokatolíckeho duchovenstva je známy. Z celkového počtu 204 
gréckokatolíckych duchovných Prešovskej eparchie podľahlo nákaze 15 
kňazov (7,35 %). 
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SUMMARY 
 

The year 1831 entered the history of the Eparchy of Prešov as the year of 
cholera epidemic. Cholera spread to the territory of the Eparchy of Prešov in 
June of 1831 and it spread to the rest of the eparchy in summer months of 
1831.  

Cholera had rapid progression and it usually ended up in death after 
several hours or days (from 12 hours to 5 days). It spread rapidly in the E-
parchy of Prešov as well, and shortly after its outbreak, it claimed a number 
of human lives. The country and members of poorer classes, living in bad 
hygienic conditions were the most stricken. Unawareness or not following 
hygienic habits, such as hand washing, daily change of clothing, disinfection 
of excrements, boiling and disinfection of fresh water sources and others, 
had fatal consequences. That is to say, cholera was spread by excrements, 
where germs cumulate. From this reason, people who did not follow basic 
hygienic habits, were easily infected. The first cholera victims were mainly 
weaker, malnourished individuals, small children and the old people, as 
malnourished, too young or too old organism is predisposed to succumb to 
disease rather easily. Also, the fact that all then known medicaments proved 
to be ineffective contributed to a high cholera mortality rate in 1831.  

It is not possible to tell the exact number of cholera victims from among 
believers of the Eparchy of Prešov in 1831, as the complete records of their 
death were not preserved. From the total number of the Greek-Catholics, 173 
534, there are data of 121 198 (69,8%) people in the preserved materials. In-
formation about other 52 336 (30,2%) people is not preserved. However, 
from the preserved data, it is at least possible to define proportional share of 
mortality, which in the given eparchy was 5,29%. On the basis of this datum, 
it is possible to estimate total number of victims of cholera among the Greek-
Catholics of the Eparchy of Prešov to 9180. On the contrary, the number of 
cholera victims from among the clergy is preserved. From the total number 
of 204 Greek-Catholic priests of the Eparchy of Prešov, 15 (7,35%) priests 
died from cholera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

ZUSSAMENNFASSUNG 
 

Das Jahr 1831 ging in die Geschichte der Eparchie Presov als das Jahr der 
tödlichen Cholera Epidemie. Auf das Gebiet der Eparchie Presov ist Cholera 
im Juni 1831 eingedrungen und in den Rest der Eparchie wurde sie im Som-
mer 1831 verbreitet.  

Cholera hatte einen sehr schnellen Verlauf und in der Regel nach weni-
gen Stunden bis Tagen (12 Stunden bis 5 Tage) endete sie mit den Tod. Auch 
in der Eparchie Presov verbreitete sie sich sehr schnell und kurz nach einem 
Ausbruch kostete sie eine große Anzahl von Menschen das Leben. Die mei-
sten Betroffen waren vor allem auf dem Lande und Mitglieder der ärmeren 
Teile der Bevölkerung, die in schlechten hygienischen Bedingungen lebten. 
Ignoranz, beziehungsweise Ausfall der grundlegenden Hygienemaßnahmen 
wie Händewaschen, täglicher Wäschewechsel, Abwasser Desinfektion, De-
sinfektion und kochen des Trinkwassers und andere, hatte fatale Folgen. 
Cholera, in der Tat, wird durch Fäkalien übertragen, in denen sich Krank-
heitserreger ansammeln. Aus diesem Grund konnten sich die Menschen oh-
ne hygienische Grundasätze, sehr leicht infizieren. Die ersten Opfer der Cho-
lera waren immer besonders schwache, unterernährte Menschen, kleine Kin-
der und ältere Menschen, die mit schlecht ernährten, zu jungen oder zu alten 
Organismus viel einfacher der Krankheit erlagen. Zu der hohen Sterblichkeit 
bei Cholera im Jahre 1831 trug auch die Tatsache, dass alle bisher bekannten 
Medikamente sich gegen Cholera als wirkungslos erwiesen.  

Die genaue Zahl der Opfer der Cholera-Epidemie im Jahre 1831 unter 
den Gläubigen der Eparchie Presov ist nicht möglich zu bestimmen, weil die 
vollständigen Aufzeichnungen über ihre Sterblichkeit sich nicht erhielten. 
Von den 173 534 griechischen Katholiken finden sich in den erhaltenen 
Unterlagen  Daten nur über 121 198 ( 69,8% ) Personen. Informationen über 
weitere 52 336 (30,2%) Personen sin nicht erhalten. Aus den Aufzeichnungen 
können wir mindestens den Prozentsatz der Sterblichkeit bestimmen, der in 
der vorliegenden Eparchie 5,29% war. Basierend auf den Aufzeichnungen 
können wir einen Gesamtüberblick der Todesrate von Cholera Opfer unter 
den griechisch-katholischen Gläubigen der Eparchie Presov 1831 auf 9180 er-
rechnen. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Todesopfer durch Cholera un-
ter den griechisch-katholischen Klerus bekannt. Von den 204 griechisch-kat-
holische Geistlichen in der Eparchie Presov erlagen der Epidemie 15 Priester 
(7,35 %). 
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Veľký Sulín 8, 25, 26, 27            
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Vyšná Jablonka 88, 96, 97, 99  
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PRÍLOHY 

Príloha 1 List biskupa Gregora Tarkoviča, adresovaný dekanom 
a vicearcidekanom Prešovskej eparchie zo dňa 4. septembra 1831460 

                                                 
460  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1050/1831. 
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Príloha 2 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Hostovickom dekanáte (1. časť)461 

                                                 
461  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831.  
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Príloha 3 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v Hostovickom dekanáte (2. časť)462 

 

                                                 
462  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1599/1831. 



170 
 

 
Príloha 4 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v  Humenskom dekanáte463 
                                                 
463  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 3/1832.  
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Príloha 5 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831  

vo  Svidníckom dekanáte464 

                                                 
464  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 129/1832.  
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Príloha 6 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v  Laboreckom dekanáte465 
 
 
 
 
 

                                                 
465  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 147/1832.  
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Príloha 7 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v  Boršodskom dekanáte466 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
466  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 181/1832.  
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Príloha 8 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 

v  Čerhatskom dekanáte467 

                                                 
467  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 245/1832.  



175 
 

 
Príloha 9 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831  

v  Popradskom dekanáte468 
 

                                                 
468  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 376/1832.  
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Príloha 10 Výkaz o obetiach cholerovej epidémie z roku 1831 
v  Hornospišskom dekanáte469 

                                                 
469  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 348, sign. 520/1832.  
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Príloha 11 Nekrológ gréckokatolíckych kňazov Prešovskej eparchie 

za rok 1831 s menoslovom obetí cholerovej epidémie470 

                                                 
470  AGA Prešov, f. BA, inv. č. 347, sign. 1632/1831.  
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Príloha 12 Titulná strana kroniky evanjelického a. v. kňaza 

Mateja Rojka471 

                                                 
471  ROJKO, Matej. Kronika Cyrkwy Ewangelické Solanské (1783 – 1855). Rukopis, s. 1. Vlasti-

vedné múzeum Hanušovce nad Topľou. 
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Príloha 13 Úryvok z kroniky evanjelického a. v. kňaza Mateja Rojku 
s tabuľkou, znázorňujúcou počty obetí cholery z roku 1831 z radov 

gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a evanjelikov a. v. 
v obciach Čaklov, Hlinné, Rudlov, Soľ  a Zámutov472 

 
 

                                                 
472  ROJKO, Matej. Kronika Cyrkwy Ewangelické Solanské (1783 – 1855). Rukopis, s. 140. Vlasti-

vedné múzeum Hanušovce nad Topľou. 
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Príloha 14 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Cigeľka473 
  

                                                 
473  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Cigeľka z rokov 1810 – 1838. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https:// familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12052-
25689-51?cc=1554443&w c=MM 1Q-1V3:n96891394> (12.04.2013). 
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Príloha 15 Zápis o priebehu cholerevej epidémie z roku 1831  

v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čabiny (1. časť)474 
 

                                                 
474  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čabiny z rokov 1824 – 1835. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11708-
45668-94?cc=1554443&wc=MM1Q-157:n152 8449895> (12.04.2013). 
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Príloha 16 Zápis o priebehu cholerevej epidémie z roku 1831 
v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čabiny (2. časť)475 

                                                 
475  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čabiny z rokov 1824 – 1835. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11708-
45668-94?cc=1554443&wc=MM1Q-157:n152 8449895> (12.04.2013). 
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Príloha 17 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čemerné476 

                                                 
476  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Čemerné z rokov 1832 – 1860. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
11564-21148-36?cc=1554443&wc=MM1Q-1XJ:1239194186> (12.04.2013). 
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Príloha 18 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Kráľovce477 

                                                 
477  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Kráľovce z rokov 1819 – 1898. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-
1951-22647-9210-84?cc=1554443&wc=MM1Q -14B:909004755> (12.04.2013). 



185 
 

Príloha 19 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Nižné Slovinky478 

                                                 
478  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Nižné Slovinky z rokov 1797 – 1873. In 

Familysearch. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/ 
TH-1951-22653-17736-73?cc=1554443&wc=MM1 Q-17Z:n1174997738> (12.04.2013). 
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Príloha 20 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Pčoliné479 

                                                 
479  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Pčoliné z rokov 1810 – 1842. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11580-
63955-2?cc=1554443&wc=MM1Q-1NV:2082521950> (12.04.2013). 
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Príloha 21 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Petkovce480 

                                                 
480  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Petkovce z rokov 1831 – 1917. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-
11629-159031-71?cc=1554443&wc=MM1Q-1FJ:552308223> (12.04.2013). 
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Príloha 22 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Prešov481 
                                                 
481  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Prešov z rokov 1829 – 1843. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12411-
95466-33?cc=1554443&wc=MM1Q-1JG:n9 01130491> (12.04.2013). 
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Príloha 23 Zápis o cholerovej epidémii z roku 1831 v matrike zomrelých 
evanjelickej a. v. farnosti Soľ znázorňujúci počty obetí cholery z radov 
gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a evanjelikov a. v. v obciach Čaklov, 

Hlinné, Rudlov, Soľ  a Zámutov482 

                                                 
482  Matrika zomrelých evanjelickej a.v. farnosti Soľ z rokov 1822 – 1864. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11002-
3322-60?cc=1554443&wc=M99C-4PS:n13909951> (12.04.2013). 
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Príloha 24 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 
v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Šambron483 

                                                 
483  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Šambron z rokov 1822 – 1859. In Family-

search. [online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-
12443-96622-82?cc=1554443&wc=M9MJ-JS2:1408155735> (12.04.2013). 
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Príloha 25 Menoslov obetí cholerovej epidémie z roku 1831 

v matrike zomrelých gréckokatolíckej farnosti Telgárt484 
                                                 
484  Matrika zomrelých gréckokatolíckej farnosti Telgárt z rokov 1818 – 1863. In Familysearch. 

[online] Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-234 
35-23871-56?cc=1554443&wc=MM1Q-17Q:470735250> (12.04.2013). 
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