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OBEC VEĽKÝ RUSKOV OD
STREDOVEKU DO KONCA
17. STOROČIA
THE VILLAGE OF VEĽKÝ RUSKOV FROM THE MIDDLE AGES TO THE END OF
THE 17TH CENTURY
Juraj Horváth1
Autor pôsobí ako interný doktorand Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje problematike vzniku a existencie
Maďarskej republiky rád.
Author is a PhD. candidate on the Institute of History at the Faculty of Arts of University of
Prešov in Prešov. In his dissertation he is devoted to the problems of the origin and existence
of the Republic of Councils in Hungary.
Abstract
The paper describes the origin and the evolution of the village of Veľký Ruskov from the
Middle Ages to the end of the 17th century. In the 11th century, the territory around Trebišov
gradually became a part of the kingdom of Hungary, and Veľký Ruskov was the part of
Trebišov dominion. The village was given its name by Russians, being engaged in this area as
guardians of the roads in the country. It was of a medium size in the Middle Ages. Its citizens
worked mainly in agriculture and were of the Roman Catholic confession. Later, the number
of citizens as well as the size of the village changed. Due to the Reformation, the confession
of the people was also changed. The village was in the 16th and 17th century a part of
Trebišov dominion. The owners were Perényis and Drugeths.
Key words: Veľký Ruskov, Trebišov Dominion, Population, Middle Ages, 16th century, 17th
century
Abstrakt
Štúdia popisuje vznik a vývoj obce Veľký Ruskov od stredoveku do konca 17. storočia. V 11.
storočí sa oblasť okolo Trebišova postupne stáva súčasťou Uhorského kráľovstva a Veľký
Ruskov súčasťou panstva Trebišov. Obec bola pomenovaná po Rusoch, ktorí pôsobili v tomto
priestore ako strážcovia krajinských ciest. Obec bola počas stredoveku stredne veľkou
dedinou. Obyvatelia obce sa venovali hlavne poľnohospodárstvu a boli príslušníkmi
rímskokatolíckeho vierovyznania. Neskôr sa počet obyvateľov aj veľkosť obce menila.
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Obyvatelia taktiež menili svoje vierovyznanie dôsledkom reformácie. Obec bola aj v 16. a 17.
storočí súčasťou panstva Trebišov. Majiteľmi boli Perényiovci a neskôr Drugethovci.
Kľúčové slová: Veľký Ruskov, Panstvo Trebišov, obyvateľstvo, stredovek, 16. storočie, 17.
storočie
Úvod
V našom príspevku priblížime dejiny obce Veľký Ruskov v období od stredoveku, resp.
vzniku Uhorského kráľovstva do konca 17. storočia. Obec Veľký Ruskov leží v západnej časti
Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 132 metrov nad morom. Po roku 1964
tvorí spolu s Malým Ruskovom obec Nový Ruskov. V súčasnosti je jej severnou časťou.2
Z doposiaľ dostupných historických prameňov sa Veľký Ruskov pokladá za staršiu obec.
Vďaka vhodným podmienkam na pestovanie plodín, množstva vodných tokov a ďalších
prírodných daností tejto časti Východoslovenskej nížiny bolo toto územie osídľované aj
v najstarších etapách ľudstva. Koncom krátkeho obdobia sťahovania národov sem prichádza
slovanské obyvateľstvo a s ním aj obdobie, ktoré sa označuje ako slovanské, trvajúce od 6. do
10. storočia. O komunitách slovanských obyvateľov žijúcich v tomto priestore hovorí mnoho
pamiatok z okolia, a takisto aj nálezy z obce. V chotárnej časti Lúky po obidvoch stranách
cesty do Veľkého Ruskova sa podarilo nájsť keramický materiál, ktorý bol datovaný do
obdobia od sklonku 10. do prelomu 11. až 12. storočia. Vo výzdobe nájdenej keramiky
prevažujú vodorovné žliabky a ryhy, zriedkavejšími sú vlnovky a vrypy. Niektoré črepy sú
slovenského rázu, iné zas až stredovekého, čo potvrdzuje kontinuitu osídlenia obce v danom
období.3
Prvá písomná správa o Veľkom Ruskove
Za prvú písomnú správu o obci Veľký Ruskov bol dlhý čas považovaný údaj z listiny
uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1217. Tento údaj hovoril o chotári ohraničovaného
majetku, kde sa spomínal aj Veľký Ruskov. Neskôr však bola táto informácia vyvrátená,
pretože sa prišlo na to, že spomínaná listina je falzifikát, ktorý vznikol v neskoršom období
okolo roku 1328. Hlavným dôvodom vzniku falošnej listiny bola snaha o udržanie
vymedzeného majetku obce Vojčice. Z toho dôvodu môžeme preto za najstarší spoľahlivý
doklad o Veľkom Ruskove pokladať až údaj z roku 1308, vzťahujúci sa na vývin vlastníckych
vzťahov v obci zo začiatku 14. storočia. Obec patrila na prelome 13. a 14. storočia šľachticovi
Dionýzovi, ktorý ho zamenil so šľachticom Petrom, synom Petena. Peter ho v roku 1308 opäť
výmenou dal šľachticovi Matúšovi, Tomášovi a Budovi, synom Korrarda. Z daných faktov
vyplýva, že Veľký Ruskov existoval pred 14. storočím.

2

ULIČNÝ, F., 2001. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce: Vydala Zemplínska spoločnosť. ISBN 809685-791-6.
3
KOL. AUTOROV., 2004. Archeologické dedičstvo Zemplína – Pravek až včasný stredovek. Michalovce:
Zemplínska spoločnosť. ISBN 80-969191-4-8.
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Pôvod názvu obce
V stredovekých listinách sa názov obce Veľký Ruskov vyskytuje veľmi jednotne. V listinách
zo 14. storočia sa zapisuje ako Ruzka a od 15. storočia po vzniku Malého Ruskova k nemu
pripadlo slovo Nagy, čiže Nagy Ruzka, čo v preklade znamená Veľký Ruskov.4
Ako z názvu obce vyplýva, pôvodcami tejto dediny boli Rusi, ktorých tu usadili
uhorskí králi v 11. storočí. Ich úlohou bolo stráženie vtedajšieho pohraničia uhorského
kráľovstva, hlavne krajinských obchodných ciest smerujúcich k Dargovskému a Slánskemu
priesmyku, smerom na Košice. Názov taktiež dosvedčuje, že ruských strážcov usadili
v slovenskom prostredí, ktoré tvorili staršie slovenské dediny. Títo slovenskí obyvatelia
napokon pomenovali obec Ruskov. Postupne strážcovia splynuli so slovenskými obyvateľmi,
pretože začiatkom 14. storočia sa medzi obyvateľmi Veľkého Ruskova neprejavili nijaké
výrazné črty v porovnaní s obyvateľmi z okolitých dedín.5 Pôvod názvu nám jednoznačne
potvrdzuje aj starobylosť obce. Napriek nepresnostiam súvisiacich s prvou písomnou
zmienkou môžeme na základe jazykového pôvodu slova Ruskov vyhlásiť tvrdenie, že obec
s veľkou pravdepodobnosťou vznikla už v 11. storočí.
Vývin vlastníckych pomerov v obci
Po včlenení stredného Zemplína do uhorského štátu od 11. storočia sa feudálnymi vlastníkmi
okolia Trebišova, teda aj Veľkého Ruskova, stávajú uhorskí králi. V 13. storočí bol Veľký
Ruskov majetkovou súčasťou panstva Trebišov, ako to vyplýva z listiny z roku 1308 a 1328
o ohraničení majetku panstva Trebišov.
Za najstaršieho šľachtického vlastníka Veľkého Ruskova môžeme pokladať šľachtica
Andronika, syna Jána, ktorý sa stal už v druhej polovici 13. storočia vlastníkom Trebišova
a patrili mu spolu s ním aj dediny Veľký Ruskov, Paričov, Zemplínske Hradište a ďalšie
dediny na Zemplíne. Neskôr, po vzniku Malého Ruskova, sa stáva aj on jeho súčasťou
a Veľký Ruskov vystupuje pod názvom Veľký Ruskov, dovtedy bol označovaný len ako
Ruskov. Na prelome 13. a 14. storočia patril Veľký Ruskov šľachticovi Dionýzovi, neskôr
šľachticovi Petrovi, synovi Petena. Od roku 1308 sa stal vlastníctvom šľachticov Matúša,
Tomáša a Budu, synov Korrarda. Koncom 13. storočia, prípadne až začiatkom 14. storočia
časť majetku v obci Veľký Ruskov získali zemania z Veľkých Ozoroviec. V roku 1328 im už
táto časť patrila.6
Obec a jej obyvatelia v stredoveku
Na veľkosť stredovekého Veľkého Ruskova poukazujú daňové súpisy. Sedliacke domácnosti
vo Veľkom Ruskove odviedli daň až od tridsaťosem port. V tom čase mohlo v dedine stáť
okolo tridsaťdeväť domov spolu s richtárovým, z čoho vyplýva, že Veľký Ruskov bol v tom
čase nebol malou dedinou. Medzi ne však nebola započítaná domácnosť richtára, ktorá bola
oslobodená od platenia dane. Vzhľadom na skutočnosť, že sedliaci v 15. storočí spravidla
stavali viacero domov za jednu portu (bránu), môžeme predpokladať, že vo Veľkom Ruskove

4

KOL. AUTOROV., 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
KOL. AUTOROV., 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
6
KOL. AUTOROV., 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
5
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stálo v tom období okolo osem domov sedliakov, jeden dom richtára a kúria miestnych
zemanov.
V danom období sa pod názvom domácnosť rozumel obytný dom s hospodárskym
dvorom a jeho ďalšie súčasti, tvoriace uzavretý celok so vstupnou bránou a príslušenstvom
v chotári obce ako záhrady, polia a lúky. Z toho dôvodu bola v prvej polovici 14. storočia
určená brána za daňovú jednotku pre vyberanie poplatku.
Obyvateľmi Veľkého Ruskova boli v stredoveku hlavne poddaní roľníci, ktorí sa podľa
veľkosti užívanej pôdy delili na sedliakov, želiarov a podželiarov. Sedliaci mali v držbe buď
celú usadlosť alebo jej časť. Želiari mali dom a hospodárili na menšej ako osminovej
usadlosti, častokrát na pôde v intraviláne obce. Podželiari nemali svoj vlastný dom a niekedy
žili u bohatších sedliakov.
Zamestnaním obyvateľov v tejto časti Zemplína bolo už v 6. až 10. storočí roľníctvo,
a to predovšetkým pestovanie obilnín a chov domácich hospodárskych zvierat. Prírodné
predpoklady týchto nížinných častí poskytovali tu žijúcim obyvateľom vhodné podmienky na
pestovanie poľnohospodárskych plodín. Roľníci na svojich poliach pestovali pšenicu, jačmeň,
raž, ovos, pohanku, proso, šošovicu, hrach a chmeľ. Okrem spomínaných plodín pestovali
v záhradách kapustu, kvaku, mrkvu, petržlen, cesnak a cibuľu, ktoré tvorili základ ich
potravy.7
Náboženský život obyvateľov Veľkého Ruskova v stredoveku
Vznikom Uhorského štátu začína proces christianizácie vo veľkej miere podporovanej prvým
uhorským kráľom Štefanom I. Oblasť Zemplína sa začleňuje do diecézy Jágerského
biskupstva založeného na začiatku 11. storočia. Územie východného Slovenska patrilo
v tomto biskupstve do troch arcidiakonátov, a to Abovskonovohradského, Zemplínskeho
a Užského. Nové štruktúry vytvorili vhodné predpoklady pre rozvoj sakrálnej architektúry
v tejto oblasti. Napriek vhodným podmienkam, 11. storočie nebolo nijako významne
poznamenané stavebnou činnosťou v tomto priestore. Stále pretrvávajúce pohanské zvyky,
neochota pokrstiť sa a prijať kresťanstvo viedli k viacerým veľkým pohanským povstaniam.
V roku 1092 sa na hrade Szabolcs konala cirkevná synoda, ktorá okrem iného hovorila práve
o opravách kostolov zničených počas vzbúr, ale aj opravách dlhodobo spustnutých kostolov. 8
Obyvatelia Veľkého Ruskova boli v stredoveku rímskokatolíckeho vierovyznania. Žiaden
archeologický výskum alebo písomný prameň nám však existenciu kostola vo Veľkom
Ruskove v danom období zatiaľ nepotvrdil, ale nie je vylúčené, že tam už existoval predtým.
Obyvatelia Veľkého Ruskova však mohli v tomto období navštevovať kostoly na blízkom
okolí. V neďalekých Plechoticiach bol kostol, ktorý sa spomína v roku 13479, a taktiež
v blízkom Trebišove bol kostol, ktorý bol sídlom farnosti a jej existenciu datujeme do obdobia
ešte pred 14. storočím.10

7

ULIČNÝ, F., 2001. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce: Vydala Zemplínska spoločnosť. ISBN 809685-791-6.
8
TAJKOV, P., 2012. Sakrálna architektúra 11. – 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Košice: Fakulta
umení Technickej univerzity v Košiciach. ISBN 978-80-553-0930-9.
9
KOL. AUTOROV., 2014. Plechotice, Plechotice. ISBN 978-80-8129-033-6.
10
KOL. AUTOROV., 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

197

http://www.mladaveda.sk

Vol. 6 (5), pp. 194-201

Veľký Ruskov v 16. storočí
Začiatkom druhej polovice 16. storočia patrilo trebišovské hradné panstvo, a s ním aj obec
Veľký Ruskov, Gabrielovi Perényimu a jeho sestre Alžbete, manželke Františka Drugetha
z Humenného. Keďže Gabriel nemal deti, hrozila strata majetkov aj pre jeho ženskú vetvu.
Z daného dôvodu sa rozhodol pre dohodu s kráľom o dedení trebišovského panstva. Tak
vznikla v roku 1563 dohoda medzi Gabrielom Perényim a kráľom Maximiliánom, na základe
ktorej malo po jeho smrti pripadnúť panstvo Trebišov jeho synovcovi Jurajovi Drugethovi,
synovi jeho sestry Alžbety. V roku 1567 zomiera Gabriel Perényi, a tým sa trebišovské
panstvo, a s ním aj obec Veľký Ruskov, stávajú vlastníctvom Juraja Drugetha a jeho
potomkov. Na konci 16. storočia je vlastníkom panstva Trebišov stále šľachtic Juraj Drugeth,
ktorý so svojou rodinou býval na hrade v Trebišove. Súčasť panstva vtedy tvorili aj okolité
dediny Paričov, Hradište, Stanča, Vojčice, časť Plechotíc a Milhostova a Veľký Ruskov.11
Na veľkosť Veľkého Ruskova v tomto období nám poukazujú údaje o zdanení obci,
resp. portálny súpis z roku 1567. Poddaní vo Veľkom Ruskove boli v roku 1567 zdanení od
šiestych port. Okrem sedliackych rodín tam vtedy žili aj dve rodiny sluhov. O pätnásť rokov
neskôr boli zdanení opäť len od šiestych port.12 Ak berieme do úvahy naše predchádzajúce
tvrdenie, mohlo tam žiť minimálne šesť celých poddanských usadlostí alebo dvanásť
polovičných usadlostí, čo mohlo predstavovať celkom dvanásť až tridsaťšesť rodín. Ak
k týmto údajom pripočítame dve rodiny sluhov a rodinu richtára, žilo vo Veľkom Ruskove
v roku 1567 okolo deväťdesiatšesť až dvestotridsaťšesť obyvateľov a v roku 1582 len
sedemdesiatdva až dvestošestnásť obyvateľov. Údaje sú len približné, ale presné počty
zdanených port nám jednoznačne ukazujú, že v tomto období sa znižoval počet sedliackych
domácností vo Veľkom Ruskove. Môžeme to pripisovať aj požiaru, ktorý v roku 1567
postihol obec a deviatim domácnostiam zhoreli domy a stodoly, ale aj prebiehajúcemu
konfliktu, pretože v danom čase bola krajina vo vojne s Osmanskou ríšou a územie Zemplína
sa stávalo nájazdom ich spojencov – krymských Tatárov. Jeden takýto tatársky vpád sa
uskutočnil v roku 1566, keď vypálili a čiastočne alebo úplne spustošili pod Trebišovom
dediny Zemplínsky Klečenov, Stanču, Úpor, Kožuchov, Hradište a určite aj ďalšie iné.13
Kolísanie počtu port môže byť aj príčinou odsťahovania sa niektorých poddanských rodín.
Povinnosti poddaných žijúcich na polovičných usadlostiach vo Veľkom Ruskove na
konci 16. storočia boli peňažné a naturálne. Každá domácnosť na polovičnej usadlosti musela
zaplatiť na Juraja 6 denárov, na Michala 1 zlatý a 6 denárov a na Vianoce 13 denárov. Ročne
spolu zaplatili celkom 125 denárov. Sedliacke domácnosti na štvrtinových usadlostiach platili
pravdepodobne polovicu z uvedenej dane. Želiari platili na Juraja po 3 denáre a na Michala po
53 denárov. Všetky sedliacke domácnosti na polovičnej usadlosti odovzdávali na Vianoce po
štvrtinu gbelu ovsa a štvrtinu chmeľu. Dve polovičné usadlosti odovzdávali spolu jeden koláč
a jednu sliepku. Spolu odovzdávali pol kyty česaných konopí, gbel hrachu a konopného
semena. Desiatok odvádzali od svíň, ktoré pásli na lúkach a úhoroch. Ak nepásli svine, tak
preplácali po dva denáre. Desiatok odovzdávali od svíň, ktoré pásli na žaluďoch. Nemennou
11

KOL. AUTOROV. 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
ULIČNÝ, F., 2001. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce: Vydala Zemplínska spoločnosť. ISBN
80-9685-791-6.
13
KOL. AUTOROV. 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
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povinnosťou poddaných bola povinnosť odkúpiť od zemepánov súd vína ročne a nakupovať
zemepanské pivo.14
Dôležitou udalosťou v dejinách predstavuje veľký fenomén 16. storočia reformácia.
Po Lutherovom vystúpení sa jeho myšlienky veľmi rýchlo šírili a vďaka geografickej
blízkosti, kultúrnom a ekonomickom prepojení sa dostali aj do Uhorska. Najskôr sa
reformačné myšlienky udomácnili na kráľovskom dvore a ich stúpencom bola samotná
kráľovná Mária. Prvými centrami reformácie sa stali mestá Sibiň a Šoproň. Postupne sa
rozšírili aj do ďalších slobodných kráľovských a kráľovských banských miest. Reformační
kazatelia sa v tom čase objavili aj v hornouhorských slobodných kráľovských mestách na
východe kráľovstva. Spolu s lutherským smerom sa čoskoro začali šíriť aj ďalšie smery
reformácie, a to zwingliánstvo a kalvinizmus, ktorý si získal veľkú popularitu a po
niekoľkých desaťročiach sa stal najsilnejším reformačným smerom. Kalvínska reformácia sa
rýchlo udomácnila vo východných častiach Uhorska. Od 50. rokov 16. storočia sa rýchlo
šírila na teritóriu okolo Tisy a v Sedmohradsku.
Reformačné myšlienky nachádzali podporu aj medzi vrchnosťou na Zemplíne. Jedným
z prvých magnátov, ktorí prijali reformačné učenie Luthera bol Peter Perényi. Po jeho smrti
pokračovali v podporovaní reformácie jeho manželka a syn Gabriel, ktorí sa zaslúžili
o príchod kalvínskeho kazateľa do Blatného Potoku. V tomto priestore sa potom reformačné
myšlienky šírili veľmi rýchlo.15 Zásluhou jeho otca Petra boli v roku 1530 vyhnaní
z Trebišova pavlínski mnísi. Následne Gabriel dal vyprázdnený kláštor zbúrať a kláštorné
majetky zhabal.16 Reformačné myšlienky sa tak rozširovali aj do obcí patriacich k panstvu
Trebišov. Obyvatelia týchto obcí boli povinní zmeniť učenie svojej viery a prijať reformáciu.
Vďaka tomu sa reformačné myšlienky dostali aj k obyvateľom Veľkého Ruskova.
Veľký Ruskov v 17. storočí
Rodina Drugethovcov z Humenného zdedila po rodine Perényiovcov panstvo Trebišov.
V roku 1637 patrilo panstvo Trebišov Drugethovcom. K trebišovskému panstvu patrili
majetky Trebišov, Hradište, Vojčice, Stanča, hrad Parič a Veľký Ruskov. Súčasťou panstva
boli aj dve kúrie v Sečovciach, časť v mestečku Sečovce a obciach Plechotice, Milhostov,
Kochanovce, Hriadky, Zbehňov, Veľké Ozorovce, Trnávka, Dargov, Albínov, Bracovce,
Kravany a napokon majer Vallon a okrem toho desať obcí v Abovskej a štyri obce v Šarišskej
stolici.17 Začiatkom 80. rokov 17. storočia patril Veľký Ruskov spolu s obcami Dargov,
Hradište, Milhostov a Parchovany k panstvu Trebišov.18 Vlastnícke pomery sa nezmenili a
vlastníkmi trebišovského panstva bola stále rodina Drughetovcov z Humenného.
Vlastnícke pomery vo Veľkom Ruskove sa nezmenili ani na konci 17. storočia, kedy boli
vlastníkom obce stále Drughetovci.19
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KOL. AUTOROV. 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
KÓNYOVÁ, A. – KÓNYA, P., 2010. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku
v 16. – 18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-0179-6.
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KOL. AUTOROV. 1982. Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.
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BOROVSZKY, S., 1905. Magyarország vármegyéi és városai – Zemplén vármegye. Budapest.
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Podobne ako v okolitých obciach, aj vo Veľkom Ruskove nastal na prelome 16. a 17. storočia
pokles poddanských domácností. Kým v roku 1582 boli tamojší poddaní zdanení od šiestich
port, na začiatku 17. storočia v roku 1600 tam bolo desať sedliackych domov. Na základe
urbára z roku 1601 vtedy hospodárilo jedenásť sedliackych domácností na polovičných
usadlostiach, dve na štvrtinových a štyri podželiarske domácnosti. Osem pozemkov
sedliackych usadlostí bolo opustených. V roku 1623 tam hospodárilo deväť domácností na
polovičných usadlostiach a pätnásť domácností želiarov. Napriek týmto skutočnostiam bol
Veľký Ruskov na prelom 16. a 17. storočia stredne veľkou dedinou, obývanou poddanským
obyvateľstvom.20 Každá sedliacka domácnosť vo Veľkom Ruskove na polovičnej usadlosti
bola povinná ročne vyplatiť zemepánom daň jeden zlatý a dvadsaťpäť denárov, odovzdať po
štvrť košického gbela ovsa a chmeľu, koláč, kuru, pol kyty konopí a desiatok z prasiec.
Spoločne odovzdávali gbel hrachu a gbel konopného semena. Povinní boli odkúpiť od
zemepána pridelené víno a pivo.21
Z obdobia 30. rokov 17. storočia nám pochádzajú aj prvé bližšie informácie
o obyvateľoch Veľkého Ruskova. Zo súpisu obcí patriacich k trebišovskému panstvu sa
dozvedáme, že po roku 1637 žilo v obci sedemnásť sedliackych domácností. Ďalších pätnásť
bolo v tom čase opustených. Hlavami týchto domácností boli poddaní Sebastián Tót, Peter
Hefő, Štefan Tót, Peter Sabo, Ján Paladza, Ján Világ, Bálint Oci, Štefan Máté, Martin Paski,
Gregor Oros, Michal Agoston, Lelko Oros, Peter Bollő, Tomáš Tót, Ján Bozák, Andrej
Šoltés.22
Ďalšie dochované údaje popisujúce trebišovské panstvo z polovice 40. rokov 17.
storočia zachytávajú postupný nárast počtu domácností v obci. V roku 1644 žilo v obci až
štyridsaťsedem sedliackych domácností, pričom opustených bolo až dvadsaťsedem.23
V priebehu druhej polovice 17. storočia mal počet domácností vo Veľkom Ruskove
klesajúci charakter. Zo súpisu majetkov patriacich k trebišovskému hradu sa dozvedáme, že 3.
marca 1701 žilo v obci celkom tridsaťdva poddanských domácností.24
Obyvatelia Veľkého Ruskova boli aj v tomto období predstaviteľmi reformovanej
konfesie. Začiatkom 17. storočia bol Veľký Ruskov filiálkou cirkevného zboru v Trebišove.
Filiálkami Trebišovského zboru boli aj Paričov a Hradište. Trebišovský reformovaný cirkevný
zbor bol súčasťou Zemplínskeho reformovaného dištriktu.25 V tomto období stál v obci
kostol, ktorý mohol byť murovaný alebo drevený. Isté však je, že okolo polovici 17. storočia
patril evanjelikom. Počas protireformácie bol evanjelikom pred rokom 1673 odňatý a na
prelome 17. a 18. storočia bol opustený.26
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Záver
Cieľom príspevku bolo popísať dejiny obce Veľký Ruskov od stredoveku do konca 17.
storočia. Pozornosť sme venovali hlavne súvislosti s jeho prvou písomnou zmienkou, ktorá
bola dlhé roky zle interpretovaná. Za toto obdobie bola obec vo vlastníctve viacerých
vplyvných rodín, pričom bola súčasťou Trebišovského hradného panstva. Počas stredoveku
bola stredne veľkou obcou, no dôsledky vojnových konfliktov sa odrazili aj na vývoji obce.
Postupne počet obyvateľov klesal, no dôsledkom prisťahovalectva sa opäť stabilizoval.
Zmeny v obci sa počas sledovaného obdobia udiali aj na poli konfesionálnom. Dôsledkom
reformácie sa v obci udomácnili reformačné myšlienky, čo sa však v neskorších mladších
storočiach zmenilo. Záverom môžeme konštatovať, že dejiny obce Veľký Ruskov dopĺňajú
doposiaľ neprebádanú históriu regiónu Zemplín.

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.
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