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V uvoľňujúcom sa ovzduší pobachovskej éry došlo na významných 
vzdelávacích inštitúciách na území Slovenska k obnoveniu študentskej literárnej 
aktivity. Tento ruch našiel odozvu nielen u bratislavskej, banskobystrickej, 
levočskej či banskoštiavnickej mládeže, ale aj u prešovských študentov. Aj keď 
sa v matičnom období uvoľnila politická atmosféra a nastalo oživenie 
slovenského školstva, prelom 70. rokov 19. storočia priniesol zatvorenie 
slovenských gymnázií i Matice slovenskej.  

Národnostný zákon z roku 1868 bol jasným svedectvom o zmenenej 
politickej situácií. Hlavným cieľom vládnych kruhov bolo vytvorenie 
jednotného Uhorska v zmysle politickom i národnostnom. Uvedený cieľ bol 
realizovaný maďarizačnou politikou, výrazom ktorej bol školský zákon z roku 
1879. U slovenskej verejnosti vyvolalo nesúhlas prijatie zák. čl. 18/1879, 
zavádzajúceho povinné vyučovanie maďarčiny na ľudových školách 
a učiteľských ústavoch. Prijatý dokument bol dôležitým nástrojom školskej 
maďarizačnej politiky reprezentovanej v rokoch 1872 – 1888 ministrom školstva 
Augustínom Trefortom. S rovnako odmietavým stanoviskom sa stretol zák. čl. 
30/1883 o stredných školách, pretože de facto vylučoval možnosť uplatniť 
slovenský jazyk na stredných školách, hoci de iure uvedené právo priznával. 
Obidva zákony odporovali ustanoveniam národnostného zákona z roku 1868. 
Maďarizačný tlak sa stupňoval, čo sa odrazilo aj v školskej výchove 
a prostredníctvom činnosti aj kultúrno-osvetových a vzdelávacích spolkov, ako 
napr. Széchenyiho kruh v Prešove. 

Dobové pomery v Uhorsku najlepšie ilustrujú osudy niektorých slovenských 
študentov. Za ministra školstva Augustína Treforta boli slovenskí študenti 
upodozrievaní z nevlasteneckého správania sa a prenasledovaní. Dokladajú to 
prípady a následné osudy vyšetrovaných študentov katolíckeho i evanjelického 



 
 
 

Darina Vasil’ova 

 274

banskobystrického gymnázia, lučeneckého učiteľského ústavu, bratislavského 
lýcea i prešovského kolégia. 

Prvé vyšetrovanie na prešovskom kolégiu začalo vo februári 1882. Postihlo 
dvoch študentov teologického ústavu (Július Orgován, Matej Slabej), siedmich 
poslucháčov učiteľského ústavu (Daniel Migra, Aurel Styk, Matej Kundrát, 
Daniel Bodický, Ján Filipča, Július Žorna, Ján Hibjan), jedného gymnazistu 
(Kornel Stodola) a hlavne ich „ideového vodcu” Gustáva Maršalla, študenta 
právnickej akadémie, podozrivého z organizovania tajného panslávskeho spolku. 

Riaditeľ kolégia Anton Bancso po uzavretí prvej etapy vyšetrovania 
panslávskeho hnutia opísal vo svojej správe z 28. februára 1882 dozorcovi 
kolégia začiatky formovania tajného študentského spolku slovami: „Maršall 
hneď po príchode do Prešova zoznámil sa s niekoľkými slovenskými 
preparandistami, ktorých si získal svojím prívetivým zjavom a priateľským 
vystupovaním. Títo ho pravidelne, po krátkom čase denne navštevovali na jeho 
byte. Koncom septembra spomenul im, že by bolo užitočné založiť slovenský 
krúžok, a hneď vyložil hárok, na ktorý sa prvý on a po ňom piati preparandisti 
podpísali. Keď v susednej izbe Matej Slabej, teológ prvého ročníka odoprel 
hárok podpísať (»nevstúpim do nijakého politického krúžku«), Maršall ho 
roztrhol a tak slovenský krúžok formaliter nebol založený. Preparandisti ho aj 
potom pravidelne navštevovali. Maršall dostával Národnie Noviny – redaktor 
mu ich zdarma posielal. Noviny ležali na stole a kto chcel, mohol si ich 
prečítať.” 1 

Na základe výpovede študentov kolégia Mateja Slabeja a Jána Hibjana bol 
Gustáv Maršall vyhlásený za hlavného vinníka a iniciátora organizovania 
tajného spolku. Podľa zápisnice z profesorskej porady z 28. februára 1882 a 
výpovedí spomínaných „korunných svedkov” sa členovia spolku schádzali 
v byte Gustáva Maršalla, alebo v krčme u Čiernej mačky, čím porušili zákony 
kolégia týkajúce sa zákazu organizovania protivlasteneckých spolkov s cieľom 
šírenia panslávskych myšlienok. Profesor Jozef Hörk ako hlavný žalobca obvinil 
Gustáva Maršalla aj zo stykov s redaktorom Národných novín Ambrom Pietrom, 
pretože spoluprácou podporoval protimaďarský smer novín. Označil ho za 
„apoštola” spolku, štváča a buriča. Na obranu obvinených sa ozvali traja 
profesori právnickej akadémie, Karol Glós, Gustáv Schulek a JUDr. Šimon 
Horovitz, ktorí po právnej stránke nevideli v celej záležitosti trestný čin ani 

                                                           
1 LAZAR, Ervín: Študentská tragédia Gustáva Maršalla Petrovského. Kapitola z dejín prešovského 
školstv. In: Dokumenty o tristoročnici prešovského kolégia 1667-1967. Ed. Pavol SMATANA . 
Strojopisný materiál. Prešov 1967, s. 96/3. 
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prečin.2 „Prvý sa ozval Karol Glós... Hneď úvodom vyhlásil, že v správe 
uvedené dôkazy, sú takého rázu, ktoré neusvedčujú Maršalla, že rozširoval 
slovanské idey. A z toho, že sa stretával s ostatnými obžalovanými a že odoberal 
slovenské noviny, sa nedá nič vyvodzovať. Ale ani táto okolnosť veľa 
neznamená, že z jeho iniciatívy si chceli v septembri založiť krúžok, a to preto, 
že nie je dokázané, že by bol krúžok mal za cieľ šíriť slovanské idey. Veď tento 
krúžok nebol ani založený. Glós svoje výpovede zakončil takto: „On ako 
prísažný sudca nezaujate hľadí na otázku a nevidí v tom trestný čin” . 

Proti jeho vývodom vyslovil sa dekan Právnickej akadémie dr. Sebestyén. 
Ďalším obhajcom bol Gustáv Schulek... ani on nevidel v celej veci politický 

prečin. A keby išlo o taký, vtedy by to nespadalo do kompetencie profesorského 
zboru. „Ak sa má trestať, musí byť vina, tu však viny niet”. Na základe 
predošlých dôkazov nemožno vyniesť rozsudok. Jeho argumentácia je nielen 
právnicky pádna, ale aj ľudsky podfarbená. Nevidí nič zlého v tom, že písali 
slovenské práce, predsa každý očakáva od slovenského kňaza a učiteľa, aby 
vedel správne po slovensky písať. Ani v tom nevidí previnenie, že sa schádzali 
v krčme u Čiernej mačky, veď pred dvoma rokmi schádzali sa tam aj profesori, 
a to aj na slávnostné obedy. Konečne z dôkazov vedel by aj opačné dokazovať. 
Záver jeho obhajoby je: Maršall sa neprevinil, a preto ho nemožno potrestať...“3 
uvádza Ervín Lazar a veľmi výstižne komentuje aj obhajobu tretieho oponenta 
JUDr. Šimona Horovitza, profesora právnickej akadémie, uznávaného odborníka 
na trestné právo v Uhorsku: „...podľa jeho mienky, tu de facto nejde 
o panslavistické hnutie, len sa vyslovuje podozrenie, ktoré nie je dôkazom 
a nemôže slúžiť za podklad pre rozsudok. A ďalej, nie je v záujme profesorského 
zboru vykazovať panslavizmus tam, kde ho niet. Ak sa však Maršall usiloval 
založiť tajný krúžok, dopustil sa priestupku proti školskému poriadku a  to má 
byť iba pokarhaný a nie tak prísne potrestaný, ako žiada návrh”.4 

Obhajoba študentov zo strany profesorského zboru bola v čase silnejúcej 
maďarizácie ojedinelým javom. Uznanie si zasluhuje aj tá skutočnosť, že 
spomínaní profesori nepodľahli tlaku vedenia školy i vrchnosti a zachovali si 
nielen svoju tvár, ale aj zdravý úsudok a rozum. Výsledok diskusie prítomných 

                                                           
2 Bližšie Štátny archív (ŠA) Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov (EKP), šk. 3, inv. č. 94. 
Zápisnice kolegiálneho stáleho výboru 1871-1891. Az 1882 évi febr. 28-án tartott bizottsági győlés 
jegyzıkönyve. s. 1-2. 
3 LAZAR, Ervín: Študentská tragédia Gustáva Maršalla Petrovského. Kapitola z dejín prešovského 
školstva. In: Dokumenty o tristoročnici prešovského kolégia 1667-1967. Ed. Pavol SMATANA . 
Strojopisný materiál. Prešov, 1967, s. 96/6-7. 
4 LAZAR, Ervín: Študentská tragédia Gustáva Maršalla Petrovského. Kapitola z dejín prešovského 
školstva. In: Dokumenty o tristoročnici prešovského kolégia 1667-1967. Ed. Pavol SMATANA . 
Strojopisný materiál. Prešov, 1967, s. 96/6-7. 
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kolegiálnych profesorov priniesol iba zmenu v terminológií. Termín „panslávsky 
spolok” bol nahradený označením „národnostný tajný spolok”. Rozhodnutie 18 
členov profesorského zboru zo štyroch kolegiálnych ústavov (15 za, 2 proti – 
Schulek a Glós, 1 sa zdržal hlasovania – Horovitz) znelo: vylúčenie Gustáva 
Maršalla z ústavu a pokarhanie 6 študentov učiteľského ústavu a 1 gymnazistu. 
Ráno 28. februára boli 11 obvinení študenti predvolaní do auly, kde ich 
v prítomnosti profesorského zboru oboznámili s rozhodnutím. Kauza Maršall 
a spol. sa ešte neskončila. 

V spomínanej, pomerne rozsiahlej správe hlavnému dozorcovi kolégia 
podával riaditeľ školy podrobné vysvetlenie samotného priebehu vyšetrovania 
študentov, opísal použité metódy počas priebehu vyšetrovania, citoval výpovede 
jednotlivých študentov kolégia a uvádzal rozhodnutie spoločnej učiteľskej 
porady. V závere správy dodal, že o výsledku vyšetrovania písomne informoval 
aj hlavného župana, superintendenta a redakcie budapeštianskych novín. Hlavný 
župan, opierajúc sa o túto správu, podal hlásenie ministrovi vnútra. Gustáva 
Maršalla označil za „nebezpečného panslávskeho agenta” a žiadal postaviť ho 
pod policajný dohľad. V tejto záležitosti poslal 3. marca 1882 aj Maršallov 
osobný spis.5 Ministerstvo žiadosti vyhovelo a v odpovedi zo 6. marca 1882 sa 
uvádza, že v prípade objavenia sa spomínaného študenta na území župy je 
potrebné postaviť ho pod policajný dozor a informovať vrchnosť.6 Prípad 
zveličili nielen časopisy a denná tlač, ale aj sám superintendent Štefan Czékus, 
ktorý žiadal prísnejšie potrestanie vinníkov. To sa mu podarilo nielen v Prešove, 
ale aj v Bratislave, kde v marci 1882 tiež prebiehalo vyšetrovanie 18 študentov 
slovenského zmýšľania a presvedčenia, obvinených z účasti v tajnom spolku 
Zora. 

Vyšetrovanie obvinených prešovských študentov pokračovalo aj v marci. 
Začiatkom marca 1882 na kolégiu zachytili dva listy. Autorom prvého bol Július 
Orgován, študent kolegiálneho teologického ústavu. V Biblii mal vložený list 
adresovaný Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, v ktorom ho prosil o radu i pomoc 
pri ďalšom štúdiu teológie v Nemecku. Skôr ako ho odoslal, list pri náhodnom 
otvorení Biblie našiel jeden z jeho maďarských spolužiakov a odovzdal vedeniu 
ústavu. Proti Orgovánovi zaviedli vyšetrovanie. Nečakajúc na výsledok, 
Orgován dobrovoľne opustil ústav a tak predišiel ďalšej „inkvizícií”. Autorom 

                                                           
5 Bližšie LAZAR, Ervín: Študentská tragédia Gustáva Maršalla Petrovského. Kapitola z dejín 
prešovského školstva. In: Dokumenty o tristoročnici prešovského kolégia 1667-1967. Ed. Pavol 
SMATANA . Strojopisný materiál. Prešov 1967, s. 96/12. 
6 LAZAR, Ervín: Študentská tragédia Gustáva Maršalla Petrovského. Kapitola z dejín prešovského 
školstva. In: Dokumenty o tristoročnici prešovského kolégia 1667-1967. Ed. Pavol SMATANA . 
Strojopisný materiál. Prešov 1967, s. 96/12. 
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druhého listu bol Daniel Migra, študent učiteľského ústavu, ktorý adresoval 
vyšetrovanému predsedovi Zory Petrovi Makovickému v Bratislave. Prešovskí 
i bratislavskí študenti udržiavali medzi sebou písomné styky a vzájomne sa 
informovali o dianí v škole. Tak tomu bolo aj 14. marca 1882. Profesori 
zachytili nielen list, ale aj odpoveď naň. Začalo vyšetrovanie na učiteľskom 
ústave a obvinenie z organizovania panslávskeho spolku, odoberania a čítania 
panslávskych časopisov, diskusií v panslávskom duchu a udržiavania kontaktov 
s podobne zameranými spolkami v Bratislave a vo Viedni. 30. marca 1882 
správny výbor kolégia vylúčil Daniela Migru, Aurela Styka, Mateja Kundráta, 
Daniela Bodického, Jána Filipču a Júliusa Žornu zo všetkých učiteľských 
ústavov v Uhorsku. Text odôvodnenia vylúčenia zo štúdia bol nasledujúci: 

„Zo zhabaných listov, ktoré 14. marca poslal Daniel Migra, žiak tunajšieho 
učiteľského ústavu, Petrovi Makovickému, a z listu P. Makovického zo dňa 17. 
marca, ako i výsluchu žiakov, proti ktorým bolo nariadené disciplinárne 
vyšetrovanie, vysvitlo, že žiaci medzi sebou majú organizovaný spolok 
s určitým panslávskym smerom, členovia spolku odoberali panslávske časopisy, 
ktoré čiastočne dostávali od redakcií zdarma, čítali ich, o ich obsahu debatovali, 
písomné práce robili a udržiavali styk s inými podobnými spolkami, najmä 
s bratislavskými žiakmi a viedenskými tatrancami boli v písomných stykoch. Od 
posledných dostali pomocou od nás vylúčeného študenta i podporu. Ostatných 
tunajších slovenských študentov, ktorí nechceli s nimi byť v korešpondencii 
a v tomto spolku, nazývali zradcami slovenskej veci. Jeden z nich pokladal to za 
nešťastie, že jeho rodina, ktorá by mu mohla napomáhať, je maďarónska. 
Členovia tohto spolku dostali od iných povzbudzujúcu radu, že ak by sa im pre 
ich národnosť niečo stalo, aby sa obrátili na Národnie noviny, na Pietrovu 
adresu, s dôverným a pozornosť nevzbudzujúcim listom, a iste budú môcť 
dostať na osobu z osobitného fondu po 30 až 50 zl. podpory. 

Vzhľadom na to, že obžalovaní žiaci mohli by byť nebezpečnými i pre 
tunajšiu dobrú mládež, ďalej, že všetci sa chystajú za učiteľov, a tak 
v budúcnosti svojimi protištátnymi snahami ešte vo väčšom kruhu by sa stali 
nebezpečnými, preto jak v záujme evanjelickej cirkvi, tak i maďarskej vlasti je, 
aby takíto nebezpeční jednotlivci nemohli dostať učiteľské diplomy a s nimi 
i učiteľské postavenie. Preto profesorský zbor kolégia považuje si za povinnosť 
vyniesť uvedený rozsudok. Správny výbor kolégia, získajúc z pripojených 
spisov patričné vedomosti, na základe odôvodnenia výroku s výnimkou Kornela 
Stodolu výrok ponecháva a potvrdzuje a jeho vyhlásením a prevedením, ako 
i predostretím vyšším školským inštanciám poveruje riaditeľa. 

Výrok vylúčenia proti Kornelovi Stodolovi, žiakovi V. triedy, pre jeho 
neprítomnosť a preto, že nemohol byť vypočutý, sa odročuje, vyšetrovanie 
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nemôže byť pokladané za skončené a školská stolica sa poveruje, aby v tejto 
disciplinárnej veci vyšetrovanie previedla a vyniesla rozsudok. 

Správny sbor odmieta návrh školskej stolice, v ktorom navrhuje zostrenie 
trestu vo februári vylúčenému Gustovi Maršallovi a vystúpenému Juliovi 
Orgovanovi, lebo títo už nepatria do sväzku a pod disciplinárnu moc našej 
školy.“7 

Konštantín Čulen, ktorý sa zaoberal problematikou analýzy študentských 
tragédií na Slovensku v rokoch 1843 – 1918,8 bližšie konkretizuje podiel 
superintendeta Štefana Czékusa na prenasledovaní študentov: „Skôr ako vláda 
zakročil Czékus. Začiatkom roku 1882 vyzval Czékus senát kolegia v Prešove, 
aby proti tým žiakom, ktorých soznam priložil, zaviedli vyšetrovanie. Štrnásť dní 
trvalo vyšetrovanie. Ale ani správa kolegia nemohla najsť viny, pre ktoré by 
mala študentov povylučovať. Keď sa nedalo proti obžalovaným študentom 
ponachádzať nič, chytili len Maršalla, ktorý sa musel stať obetným baránkom za 
všetkých. Správe právnickej akadémie stačilo, že Maršall sa stotožnil so smerom 
Národných novín, a preto ho vylúčili. 

Czékusovi sa tento výsledok nepáčil. Jedna obeť nestačila jeho 
maďarónskemu zúreniu. Na jeho popud vzniklo i vyšetrovanie v Bratislave, 
a keď potom zachytili zmienené listy, Czékus dal rozkaz znova a ešte prísnejšie 
zakročiť proti slovenským študentom. A hoci šiesti vylúčení študenti patrili 
k najlepším v učiteľskom ústave prešovskom, nenašli ani pred Czékusom ani 
pred cirkevnou vrchnosťou milosti.”9 

O záležitosti slovenských študentov sa zaujímal sám minister školstva a kultu 
Augustín Trefort. Preslávil sa nielen zatvorením troch slovenských gymnázií 
v roku 1874, ale aj svojím rozhodnutím ohľadom spomínaných spolkov Zora 
v Prešove a Bratislave. Po predložení a preskúmaní spisov, týkajúcich sa 
„tajného spolčovania” slovenských študentov ministerstvu, úradné zvesti z 2. 
mája 1882 priniesli ešte prísnejšie rozhodnutie, ktoré znelo: „Na základe 
rozsudku správy vyšších škôl v Prešporku a v Prešove pre účasť 
v protivlasteneckých a panslavistických tajných spolkoch min. kultu zo všetkých 
škôl krajiny vylučuje nižemenovaných žiakov: 

Z prešporskeho evanjelického lycea: Petra Makovického, žiaka VII. tr., 
Teodora Kutlíka, žiaka VII. tr., Štefana Daxnera, žiaka VI. tr. (syna Š. M. 
                                                           
7 Bližšie ŠA Prešov, fond EKP, šk. 3, inv. č. 94. Zápisnice kolegiálneho stáleho výboru 187-1891. 
Az 1882 évi március 30-án tartott bizottsági győlés jegyzıkönyve. s. 1-3; ČULEN, Konštantín: 
Slovenské študentské tragédie 1. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej Ligy, 1935, s. 122-124. 
8 ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 1, 2. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej 
Ligy, 1935. 
9 ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 1. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej 
Ligy, 1935, s. 126-127. 
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Daxnera – D. V.), Žigu Paulíny-Tótha, žiaka VI. tr., Dezidera Bodického, žiaka 
VI. tr. 
Ďalej z evanjelického učiteľského ústavu v Prešove: Mateja Kundrátha, 

Daniela Migru, Aurela Styka, žiakov III. tr., Daniela Bodického, Jána Filipča, 
Júliusa Žornu, žiakov druhej triedy a Gustáva Maršalla, poslucháča prešovskej 
právnickej akadémie, a to všetkých s tým dodatkom, že keby sa niektorému 
z vylúčených žiakov hocikde a hocijakým spôsobom podarilo získať učiteľský 
diplom alebo iné vysvedčenie, v hraniciach tohto štátu budú považované za 
neplatné.”10 Konštantín Čulen k tomu dodáva: „Dvanásť mladých mužov stálo 
pred zatvorenými bránami uhorských škôl. Dvanásť mladých mužov mohlo 
pomýšľať na to, ako a kde sa uchýliť v šírom svete, lebo Extra Hungariam non 
est vita, si est vita, non est ita.”11 V prípade Júliusa Orgována boli vykonané 
opatrenia týkajúce sa zákazu vykonávania autonómneho cirkevného úradu. 
Minister Trefort požiadal aj rakúskeho ministra baróna Konrada, aby 
z uhorských škôl vylúčených študentov neprijali ani v Čechách. Minister 
žiadosti nevyhovel. 

Výročná správa kolégia za školský rok 1881/82 túto udalosť komentovala 
slovami: 

„Hovoriac o nešťastiach a ťažkostiach tohto školského roku, spomenieme 
nepokoje, ktoré spôsobil medzi mládežou študent prvého ročníka právnickej 
akadémie šíriaci panslavizmus, bol to Gustáv Maršall, ktorý prišiel ako 
nepozvaný hosť do nášho kolégia, aby vyskúšal šťastie. Bolo obvinených 
jedenásť mladých, dvaja poslucháči teológie, sedem učiteľského ústavu a jeden 
gymnazista, že u Gustáva Maršalla vytvárajú tajný panslávsky spolok. Keď 
riaditeľstvo po správach, ktoré prišli už v decembri, ani po dôslednom sledovaní 
nezískalo údaje o spolku, uprostred februára sa snažilo vypočuť všetkých 
obvinených študentov a tak sa dozvedieť pravdu. Počas výsluchu poslucháč 
teológie Matej Slabej a študent učiteľského ústavu Ján Hybian sa úplne očistili, 
ale o druhých vysvitlo, že boli v priateľskom styku s Gustávom Maršallom, ktorý 
sa pokúsil o vytvorenie národného spolku. Preto profesorský zbor Gustáva 
Maršalla z kolégia vylúčil a toto rozhodnutie potvrdil aj kolegiálny správny 
výbor. Ostatní obvinení študenti boli pred profesorským zborom pokarhaní 
a pozbavení všetkých dovtedajších dobrodení a výhod. Toto rozhodnutie bolo 
vynesené 28. februára, jeho následkom druhý upodozrievaný Július Orgován, 
poslucháč teológie sám dobrovoľne opustil ústav. Skoro na to, 17. marca sa 

                                                           
10 ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 1. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej 
Ligy, 1935, s. 93-94. 
11 ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 1. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej 
Ligy, 1935, s. 97. 
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dostali riaditeľovi do rúk dva listy Daniela Migru poslucháča tretieho ročníka 
učiteľského ústavu od tiež panslavistu študujúceho na bratislavskom lýceu. 
Z týchto listov vysvitlo, že sa Gustáv Maršall nielen pokúsil o vytvorenie 
panslávskeho krúžku, ale že takýto krúžok založil s obvinenými študentmi a sám 
bol jeho predsedom. Profesorský zbor posilnil svoje rozhodnutie 
a prostredníctvom stáleho výboru šiestich obvinených študentov Mateja 
Kundráta, Daniela Migru, Aurela Styka tretí ročník, Daniela Bodického, Jána 
Filipču a Júliusa Žornu druhý ročník učiteľského ústavu vylúčil z kolégia a zo 
všetkých ústavou v Uhorsku. Študent piatej triedy gymnázia Kornel Stodola bol 
odsúdený na dvojdňový karcer. Rozhodnutie ohľadom študentov učiteľského 
ústavu bolo vyhlásené 2. apríla a bolo ešte potvrdené, kvôli stíhaniu vinníkov bol 
problém predložený pred Uhorské ministerstvo školstva a kultu, ktoré 
rozhodnutie tiež potvrdilo, stíhanie bolo rozšírené aj na Gustáva Maršalla,” 
s dodatkom: „ak jednému z týchto vylúčených študentov by sa podarilo získať 
učiteľský diplom na niektorom domácom ústave, alebo získať iný diplom, tie 
budú vo vnútri našej krajiny neplatné.” Správa pokračovala konštatovaním: 
„Pred vydaním tohto obežníka boli ministerstvu poskytnuté všetky údaje 
a zápisnice týkajúce sa tejto záležitosti pre podrobné preskúmanie celej veci.”12 

Napriek prísnym opatreniam slovenské študentské hnutie neutíchlo. Svedčí 
o tom „bratislavská inkvizícia”, sprevádzaná vylúčením siedmich teológov 
a štyroch lyceistov v roku 1885 v súvislosti s oslavou menín pani Boženy 
Kutlíkovej, dcéry Michala Hodžu, a obvinením z tajného spolčovania, prípad 
jedenástich vylúčených študentov v Levoči v roku 1886, disciplinárne opatrenia 
v prípade slovenskej vojenskej prísahy troch študentov teológie počas odvodu 
v Bratislave a obvinenia vznesené proti ich spolužiakovi v roku 1893, o rok na to 
štyria vylúčení študenti v Kežmarku pre tajné spolčovanie, vydávanie časopisu, 
vyzývanie slovenských študentov k národnostnému boju či oslavovanie Ruska 
i Jána Kollára, alebo šestnásť vylúčených študentov z banskoštiavnického lýcea 
pre čítanie slovenských kníh v roku 1897. A udalosti v slovenskom študentskom 
hnutí v roku 1897 postihli aj prešovské kolégium. 

Študent druhého ročníka práva Milan Ivanka bol bojkotovaný svojimi 
spolužiakmi, keď koncom februára 1897 počas študentských dišpút tvrdil, že 
gymnáziá na území obývanom Slovákmi by mali byť podľa národnostného 
zákona slovenské. Dokazoval to paragrafmi zákona, ktoré štátu priamo 
nariaďujú, aby sa staral i o vzdelanie inojazyčných národov.13 Následné 

                                                           
12 ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 17. Az eperjesi kerületi ev. Collegium értesitıje az 1881/82 isk. 
evrıl. Kassán : Nyomatott Scharf F. J. könyvnyomdájában, 1882, s. 15-16. 
13 Bližšie ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 1. Bratislava : Nakladateľstvo 
Slovenskej Ligy, 1935, s. 95-97. ŽILKA , Július: Dve desaťročia. In: Sborník prác profesorov 



 
 
 

Perzekvovanie slovenských študentov na prešovskom evanjelickom kolégiu 

 281

správanie sa domácej, spolužiakov i vedenia akadémie opísal Konštantín Čulen 
v roku 1935 takto (pre pochopenie nezmyselnosti danej situácie je uvádzaný 
v celom rozsahu): „Študenti sa rozišli a Milan Ivanka bol veľmi prekvapený, 
keď mu na druhý deň jeho domáca, u ktorej sa stravoval, oznámila, že ho prosí, 
aby nechodil k nej na večeru a nestravoval sa u nej ďalej, lebo vraj ostatní páni 
sa dohovorili, že ak bude on chodiť, tak oni prestanú sa u nej stravovať. 

Na druhý deň, keď prišiel do triedy, povstali všetci tam prítomní žiaci 
a opustili miestnosť. Súčasne mu niektorý z nich oznámil, že na čiernej tabuli je 
jeho meno a je predvolaný pred čestný súd. Medzitým prišiel pedel a povedal 
mu, aby sa hlásil u riaditeľa ústavu dr. Horvátha. 

Dr. Horváth oznámil prekvapenému študentovi, že ho jeho spolužiaci 
obžalovali z hlásania protištátnych myšlienok a preto mu radí, aby opustil 
prešovskú akadémiu. 

Mladý študent sa, pravda, bránil, dokazoval riaditeľovi, že išlo o čisto 
akademickú debatu, v ktorej on vlastne obraňoval sankcionovaný uhorský 
zákon, ostatne i sám riaditeľ musí vedieť, že podľa národnostného zákona 
skutočne by Slovákom patrilo mnoho stredných škôl. 

To by nebolo vaše hlavné previnenie, vytáčal riaditeľ, máte vy ešte iné 
hriechy. Nedávno videli u vás ruské tlačivá! 

Aké ruské tlačivá? – ohradzoval sa obviňovaný študent. – U mňa mohli 
vidieť len nejaké ruské knihy, Puškina, Lermontova, a to predsa nie sú hocijaké 
tlačivá, to sú autori, ktorí patria svetovej literatúre. A napokon, hovoril žiak, toto 
nie je len moja vec. Ja mám zaplatené všetky poplatky a otec mi len tak nebude 
platiť všetky tie poplatky na peštianskej univerzite znova. 

To je jedno, hovoril riaditeľ, veď v Pešti ani nebudete musieť chodiť na 
prednášky, stačí keď sa dáte zapísať. 

Napokon sa dohovorili, že odpíše rodičom a potom oznámi riaditeľovi, či 
odíde, alebo nie. 

Keď prišiel riaditeľovi oznámiť, že rodičia nesúhlasia s jeho prestúpením, 
riaditeľ Horváth nahnevaný sa rozkríkol: „Doteraz som vám radil. a teraz vám 
rozkazujem, odíďte z tohto ústavu, lebo ak nie, tak vás vyhodíme!”14 

Koncom februára 1897 Milan Ivanka odišiel z akadémie a pokračoval 
v štúdiu na univerzite v Budapešti. Vedenie školy mu vystavilo vysvedčenie 
o tom, že dobrovoľne opustil ústav kolégia a počas štúdia sa správal „mravne 
a bezchybne”. Ďalším paradoxom je tá skutočnosť, že na právnickej akadémií, 

                                                                                                                                               
evanjelického kolegiálneho slovenského gymnázia v Prešove 1940. Ed. Ervín LAZAR, Július ŽILKA . 
Prešov : Slovenská štátna kníhtlačiareň, 1940, s. 14. 
14 ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 1. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej 
Ligy, 1935, s. 96-97. 
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pripravujúcej právnikov pre praktický život, nestrpeli diskusiu o národnostnom 
zákone, ktorý navonok prezentovali aj maďarské vládnuce kruhy ako 
„pokrokový a liberálny”. Taktiež prekvapujúci je postoj samotného dekana 
právnickej akadémie, známeho reformátora právnického štúdia a odborníka 
v oblasti právnych vied dr. Edmunda Horvátha. Jeho názor na štúdium právnych 
vied na právnickej fakulte budapeštianskej univerzity sa v tom čase zakladal na 
všeobecne známej a často veľmi kritizovanej skutočnosti, že v Budapešti bol 
veľký počet zapísaných študentov a ich prezentácia sa nedodržiavala. 

Perzekvovanie študentov pokračovalo. V roku 1899 bol žiak šiestej triedy 
kremnického gymnázia bojkotovaní spolužiakmi, pretože písal otcovi listy po 
slovensky. 

Vzájomné nezhody a nie najlepšie kolegiálne vzťahy medzi poslucháčmi 
prešovskej teologickej akadémie vyvrcholili v poslednom roku 19. storočia 
donášaním a žalovaním dekanovi akadémie na prejavy „nie vlasteneckého 
cítenia”, za ktoré bolo považované pospevovanie či pohvizdovanie si slovenskej 
pesničky i spoločné fotografovanie. Práve spoločné fotografovanie 11 Slovákov 
a jedného Nemca, bez ostatných štyroch Maďarov a šiestich maďarónov, 18. 
novembra 1900 a následné podpísanie súkromnej fotografie po slovensky 
a v jednom prípade po nemecky sa stalo akýmsi jablkom sváru na prešovskom 
kolégiu. Hneď po tom, čo „skutoční maďarskí vlastenci” zažalovali túto 
skutočnosť dekanovi teologickej akadémie PhDr. Matejovi Szlávikovi, začalo 
vyšetrovanie pripomínajúce stredovekú inkvizíciu. Pri výsluchu museli študenti 
odpovedať na tak nezmyselné otázky ako: 
Prečo sa dali odfotografovať? 
Či nepovážili, že tým narušili pokoj ústavu? 
Prečo sa podpísali slovensky? 
Či nevedia, že tým demonštrovali proti vlasti a dokázali sa ako nevlastenci, áno 
ako nepriatelia maďarského národa? 
Kto navrhol, aby sa dali odfotografovať? Kde to uzavreli? 
Či nikto proti tomu nič nenamieta?15 

Dokázali im len schádzanie sa v dvoch prípadoch vo Wanitsekovej izbe 
v čase osláv menín, od pôvodného obvinenia z tajného spolčovania museli 
postupne opustiť. 

V zápisnici zo spoločnej porady profesorského zboru teologickej akadémie a 
z výsluchu študentov teologického ústavu dňa 11. decembra 1900, 
uskutočneného počas riešenia disciplinárnej záležitosti študentov štvrtého 
ročníka Emila Wanitseka a Juraja Jamnického, tretiakov Cyrila Harmana, Pavla 

                                                           
15 Pozri Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 17. 
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Šolca a Ottu Škrovinu, druhákov Vladimíra Čobrdu a Jána Bezeka, prvákov Jána 
Porubjaka, Eduarda Kottulu, Juraja Janošku, Emila Hanesa a Martina 
Martinčeka (11 Slovákov a jeden Nemec), bolo uvedené rozhodnutie týkajúce sa 
ďalšieho zotrvania študentov na kolégiu s týmto odôvodnením: 

Emil Wanitsek štvrtý ročník, Otto Škrovina tretí ročník a Juraj Janoška prvý 
ročník teológie pre svoje v prítomnej zápisnici opísané a čiastočne i vlastným 
priznaním potvrdené nevlastenecké a dobrý chýr ústavu vo veľkom stupni 
znebezpečňujúce chovanie bezodkladne vylučujú sa z teologického ústavu bez 
toho, aby sa im to v indexoch vyznačilo. Všetky pre nich ustálené dobrodenia 
utratia, poťažne povinní sú zaplatiť zodpovedajúcu náhradu za dobrodenia, ktoré 
v tomto polroku využívali. 

Pavel Šolc tretí ročník, Vladimír Čobrda a Ján Bezek druhý ročník, ďalej Ján 
Porubjak prvý ročník teológie sú povinní opustiť teologický ústav koncom tohto 
polroku. Dobrodení, ktoré mali už ustálené, ktoré v tomto polroku užívali i ešte 
užívať majú sa pozbavujú, poťažne povinní sú ich náhradu zaplatiť. 

Juraj Jamnický štvrtý ročník, Cyril Harman tretí ročník, Eduard Kottula 
a Martin Martinček prvý ročník teológie budú pred profesorským zborom 
pokarhaní; ďalej pozbavujú sa všetkých dobrodení, ktoré v tomto polroku 
využívali i ešte využívať majú, ako aj všetkých úradov, a povinní sú zaplatiť 
náhradu dobrodení. 

Emil Hanes prvý ročník teológie dostane pokarhanie pred profesorským 
zborom, s výnimkou dobrodenia bývať v internáte, pozbavený bude všetkých 
dobrodení v tomto polroku a povinný je zaplatiť náhradu za dobrodenia, ktoré už 
využíval a v tomto polroku má ešte využívať.“16 

Zdôvodnenie, preklad ktorého bol publikovaný v Cirkevných listoch v roku 
1901, bolo konkretizované slovami: „Niektorí z obžalovaných už v minulom 
školskom roku, všetci ale theologovia na slávnosti, tento školský rok otvárajúce 
boli skrze dekana vážne upozornení, aby sa vo svojom chovaní zdržiavali 
všetkého, čo by zavdalo príležitosť k tej najmenšej výčitke ohľadom ich 
vlasteneckých citov. Napriek tomu v záležitosti, ktorá sa stala predmetom 
vyšetrovania, dosvedčilo sa o všetkých obžalovaných, že dali sa 18. novembra 
1900 v skupine a odlúčeno od ostatných poslucháčov theologického ústavu 
odfotografovať. Podobizne opatrili demonštratívne slovenskými podpismi mien, 
ktorý skutok – navzdor čiastočnému tajeniu, – ale dľa výslovného soznania Ottu 
Škrovinu a J. Janošku vykonali „so zámerom slovenským národnostným.” 

                                                           
16 Pozri ŠA Prešov, fond EKP, šk. 5, inv. č. 94. Zápisnice kolegiálneho správneho výboru 1900 – 
1919. Kivonat a Collegium igazgató-választmány 1900. december 21.-i győlésének 
jegyzıkönyvébıl, s. 1-3; Zápisnica zo spoločnej porady prof. zboru TA zo dňa 11. 12. 1900 sa 
nezachovala; Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 21. 
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Presvedčenie učbárskeho pri vyšetrovaní až do konca prítomného sboru, z druhej 
strany ale chovanie sa najviacerých z obžalovaných podvracia ich na toto sa 
vzťahujúce tajenie. Menovaní theologovia týmto svojím skutkom vydali 
svedectvo nielen o svojich slovenských národnostných citoch, ale i – čo je hodno 
prísneho trestu – zúmyslen a verejne usilovali sa podkopať maďarský 
vlastenecký dobrý chýr prešovského koll. theol. ústavu. Ukázali sa nevďačnými 
proti tejto veľkú minulosť majúcej škole našej maďarskej vlasti, ktorá škola ich 
obsýpala dobrodením. Dľa údajov vyšetrovania i to sa konštatovalo, že 
menovaní mladíci pri svojom druhovi Emilovi Wanitsekovi a v jednej miestnosti 
internátu viac raz mali schôdzky, a ačpráve tvrdia, že tieto schôdzky boly čisto 
priateľského rázu, predsa obraz skupinový so slovenskými podpismi mien, 
vyhotovenie ktorého, dľa jednomyselného soznania, na týchto schôdzkach 
uzavreli, podáva i voči ich tajeniu presvedčujúci dôkaz ich nevlasteneckého 
chovania. Nad toto všetko obžalovaní zapríčinili i rozrušenie jednoty sboru tak 
svojimi výlučnými schôdzkami, ako i tým, že pred kollegami utajili 
fotografovanie.“17 Obvinenému Emilovi Wanitsekovi priťažilo schádzanie sa 
v jeho byte (zišli sa iba dva razy, deviati z obvinených bývali spolu s troma 
Maďarmi v štyroch susedných izbách, nepotrebovali organizovať schôdzky, 
pretože boli spolu každý deň) a v priebehu výsluchu dosvedčené chovanie, 
označené „zo stanoviska maďarskej štátnej idei vo veľkej miere obavy 
vzbudzujúce”, Ottovi Škrovinovi a Jurajovi Janoškovi, že „slovenský 
národnostný cit odfotografovania sami soznali18 a okrem toho, že pre podobné 
city a skutky bol Škrovina vylúčený z kežmarského evanjelického lýcea 
a Janoška disciplinárne pokutovaný na banskobystrickom gymnáziu. Pavlovi 
Šolcovi, Vladimírovi Čobrdovi, Jánovi Bezekovi a Jánovi Porubjakovi priťažilo 
presvedčivé správanie sa „holdujúce prepiatym národnostným ideám”19 počas 
výsluchu a posledným dvom aj disciplinárne tresty pre národnostné priestupky 
počas štúdia na strednej škole. Na druhej strane správanie sa počas vyšetrovania 
a „uznanie nemiestnosti svojho skutku” sa stalo poľahčujúcou okolnosťou iba 
pre Juraja Jamnického, Cyrila Harmana, Eduarda Kottulu a Martina Martinčeka, 
napriek tomu, že aj ostatní obvinení teológovia povedali, že „keby boli vedeli, že 
tento nevinný skutok profesori takto budú považovať, neboli by sa dali 
fotografovať” .20 Pri Eduardovi Hanesovi brali vyšetrujúci do úvahy úplné 
oľutovanie svojho činu a neskúsenosť. Samostatnou fotografiou vraj narušili 
zhodu medzi poslucháčmi teológie. Nebrali však do úvahy ani obranu študentov, 

                                                           
17 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 21-23. 
18 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 21-23. 
19 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 21-23. 
20 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 21-23. 
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že pred pár rokmi sa dali spoločne vyfotiť študenti maďarskej národnosti a nič sa 
im nestalo. Nemcovi Wanitsekovi dokonca vyčítali, že „obcoval so slovenskými 
a nie maďarskými kolegami”.21 

V zápisnici zo spoločnej porady kolegiálneho správneho výboru 
a kolegiálneho exekutívneho výboru dňa 21. decembra 1900 je v bode 4, 
v náväznosti na doplnené skutočnosti zo zápisnice profesorského zboru 
teologickej akadémie z výsluchu študentov teologického ústavu dňa 11. 
decembra 1900 a preskúmania prípadu v zmysle kolegiálnych predpisov, 
uvedené pozmenené rozhodnutie týkajúce sa ďalšieho zotrvania študentov na 
kolégiu spolu s odôvodnením: 
„Bezodkladné vylúčenie z ústavu vyslovuje sa i nad Pavlom Šolcom – tretí 
ročník, Vladimírom Čobrdom a Jánom Bezekom druhý ročník a Jánom 
Porubjakom – prvý ročník teológie. 
Príčina vylúčenia sa má zapísať do indexu. 
Obžalovaní nie sú povinní nahradiť dobrodenia využívané v minulosti.“22 

V zdôvodnení tohto rozhodnutia (najvyššieho a konečného) bolo zdôraznené, 
že obvinení nepodnikli žiaden krok týkajúci sa zmiernenia rozsudku a boli 
obvinení ešte aj zo zaťatosti. Správny výbor nebral do úvahy fakt, že 
rozhodnutie profesorského zboru teologickej akadémie obvineným študentom 
nebolo oznámené ani nikde publikované. Dozvedeli sa ho až 21. decembra 1900 
v deň spoločného zasadania kolegiálnych výborov. Správny výbor kolégia spolu 
s exekutívnym výborom, ako najvyššou inštitúciou v disciplinárnych 
záležitostiach rozhodnutie profesorského zboru teologickej akadémie uznal za 
správny a ešte pritvrdil. V odôvodnení „zámer slovenský” rozšírili na „zámer 
slovenský národnostný s citom proti maďarsko-vlasteneckým spojený”. 
Zostrenie základného rozhodnutia sa odvolávalo na ustanovenia cirkevnej 
ústavy, ktoré uhorskú evanjelickú augsburského vyznania cirkev „ činia takým 
jednotným telesom, ktoré nesvobodno rozdeliť ani dľa reči, ani dľa národnosti, 
a v ktorom nemôže zastávať úrad ten, kto sa dosvedčí ako nepriateľ uhorskej 
vlasti a národa”.23 Pravú príčinu nespravodlivého zaobchádzania so 
slovenskými študentmi i študentom hlásiacim sa k materinskej reči nemeckej 
vyslovil dekan teologickej akadémie PhDr. Matej Szlávik počas vyšetrovania 
vetou: „Konečne, nás Maďarov je tu v Uhorsku menej, sme v menšine, my 

                                                           
21 Ukázky z prešovskej inkvizície In: Cirkevné listy, roč. 15, február 1901, č. 2, s. 35. 
22 Bližšie ŠA Prešov, fond EKP, šk. 5, inv. č. 94. Zápisnice kolegiálneho správneho výboru 1900 – 
1919. Kivonat a Collegium igazgató-választmány 1900. december 21.-i győlésének jegyzıkönyvé-
bıl, s. 1-3; Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 23. 
23 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 24. 
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musíme takto pokračovať!” 24 Potvrdzuje to aj jeho ďalší výrok v zmysle 
uhorského vlastenectva: „V Uhorsku môže byť i Nemec, i Slovák, ale každý musí 
byť Maďar!”  Zároveň zdôraznil, že jeho i profesorský zbor pobúrilo: „nechceli 
uznať, že chodia po zlých cestách, nechceli svoj skutok oľutovať a nechceli 
sľúbiť, že sa zmenia... Tým dokázali svoju nevlasteneckosť a ako takých 
nemôžeme trpieť na ústave.”25 Študentom do indexov zapísali: „Egyházkerületi 
Collégium igazgató választmányának Eperjesen 1900 21-én kelt határozatából 
hazafiatlan magaviselet miatt a tanintézet kötelékébıl kizáratott.”26 

Takéto rozhodnutie muselo pripraviť prešovskú školu o dobré meno pred 
širokou európskou i svetovou verejnosťou. Chýrni prešovskí profesori ako 
Michal Hlaváček, Andrej Vandrák, Fridrich Hazslinszky svojím umom, 
serióznou prácou, svedomitou výchovou mládeže i svojím charakterom sa 
pričinili o dobrý chýr prešovského kolégia, a keby nie Matej Szlávik, tento 
škandál by sa nebol stal, taká mienka kolovala vtedajším Prešovom a „preto 
týmto zúrením proti slovenským teológom chce pred maďarskou verejnou 
mienkou reparovať svoju česť a vybrúsiť štrbinu na svojom chýre”.27 

Postup vládnych orgánov i cirkevnej vrchnosti proti prejavom slovenského 
národného života sa stal predmetom ostrej kritiky predstaviteľov slovenského 
národného diania najmä prostredníctvom slovenskej tlače, ktorá informovala 
verejnosť o maďarizačných krokoch a úradných opatreniach poškodzujúcich 
slovenské národné hnutie. Prešovský „drakonský” súd vyvolal nevôľu 
cirkevných kruhov. Nielen slovenská, ale aj nemecká cirkev videla ohrozenie 
v príprave a vzdelávaní svojich kňazov. Redakcia Cirkevných listov venovala 
tejto problematike pomerne veľký priestor po celý rok 1901 (č. 1. – 10.) 
publikovaním ohlasov a protestov, ktoré sú jasným dôkazom zhrozenia sa nad 
neľudskou ukrutnosťou a prejavom rozhodného odsúdenia tohto „krvavého 
súdu” alebo „novodobej prešovskej jatky”.28 

K otázke prešovského súdu sa vyjadril aj jeden z najväčších seniorátov 
Potiského dištriktu, Liptovský seniorát na svojom konvente 22. mája 1901, 
konanom v Liptovskom Mikuláši. Živé rokovanie sprevádzala „rozhorčenosť 
nad tým, ako neslýchane ukrutne, inkvisítorsky, štatariálne pokračovali vlastní 

                                                           
24 Ukázky z prešovskej inkvizície. In: Cirkevné listy, roč. 15, február 1901, č. 2, s. 35. 
25 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 19-20. 
26 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 20. 
27 Prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, január 1901, č. 1, s. 22. 
28 Bližšie Ten prešovský súd. In: Cirkevné listy, roč. 15, február 1901, č. 2, s. 33-34; Ešte o tom 
prešovskom súde. In: Cirkevné listy, roč. 15, marec 1901, č. 3, s. 84-85; Nemecký hlad 
o prešovskom výčine. In: Cirkevné listy, roč. 15, apríl 1901, č. 4, s. 104-105; Ešte o prešovskom 
súde. In: Cirkevné listy, roč. 15, apríl 1901, č. 4, s. 102-103; Učbársky sbor theologického ústavu 
v Prešove. In: Cirkevné listy, roč. 15, máj 1901, č. 5, s. 159. 
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vychovávatelia, professori theologickí, proti svojim chovancom, mladíkom ku 
svojej materinskej reči sa priznávajúcim...”29 „Jednohlasne a jednomyseľne” 
odsúdili rozhodnutie kolegov v Prešove, týkajúce sa aj piatich študentov 
z Liptova. Závery, resp. memorandum v tejto záležitosti sa rozhodli vydať 
tlačou, publikovať v tlači i rozposlať všetkým cirkvám a seniorátom v Uhorsku. 
Závery prijaté Liptovským seniorátom publikovali aj Cirkevné listy v júni 1901 
v tomto znení: 
„Liptovský seniorát: 
Vyslovuje svoje pohoršenie nad neľudským, nekresťanským, neevanjelickým 
duchom, aký sa javí v pokračovaní učbárskeho sboru, vo výroku spravujúceho 
výboru a výkonného povereníctva i v jeho odôvodnení; 
predkladá návrh uzavretia, aby dôstojný a osvietený dištriktuálny konvent 
potisský formálne nezákonnú, meritórne neodôvodnenú a tak nespravodlivú, nad 
12 theologmi v spoločnom zasadnutí 21. dec. 1900 spravujúceho výboru 
a výkonného povereníctva prešovského kollegia vynesenú sentenciu, ako 
i známku z nevlastenectva, vo výroku vyslovenú a do indexov vytvorených 
theologov vpísanú, svojím uzavretím zrušil; 
predostiera dištrikt. konventu návrh uzavretia, aby vyslovil zazlenie a nariadil 
disciplinárno vyšetrovanie proti učbárskemu sboru na ev. theol. ústave 
v Prešove pre jeho inkvisitorské pokračovanie pri vyšetrovaní odsúdených 12 
theologov; 
konečne predostiera návrh, aby dištriktuálny konvent previedol takú zmenu 
štatútov kollegia v Prešove, ktorou by umožnené bolo biskupovi, ako 
prirodzenému dozorcovi nad výchovou budúcich kňazov, viesť taký dozor nad 
theologickým ústavom, že by žiaden poslucháč nemohol byť prenasledovaný pre 
priznávanie sa k svojej materinskej reči.” 30 

Uvedené závery chceli predložiť zástupcovia Liptovského seniorátu na 
rokovaní dištriktuálneho konventu v Tatranskej Lomnici v septembri 1901. Boli 
odmietnutí nielen zástupcami iných seniorátov, ale aj samotným biskupom 
Pavlom Zelenkom, ktorý sa výrazne zastával prešovských profesorov – 
teológov.31 Nakoľko sa zástupcovia liptovského seniorátu nedostali k slovu, 
redakcia Cirkevných listov v októbri 1901 uverejnila obranný spis farára Štefana 

                                                           
29 Uzavretie liptovského seniorátu v otázke prešovského súdu. In: Cirkevné listy, roč. 15, jún 1901, 
č. 6, s. 161. 
30 Uzavretie liptovského seniorátu v otázke prešovského súdu. In: Cirkevné listy, roč. 15, jún 1901, 
č. 6, s. 162. 
31 Bližšie Z Potiského dištriktuálneho konventu. In: Cirkevné listy, roč. 15, september 1901, č. 9, s. 
273-276, 281. 
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Bellu, zastávajúceho názory prezentované na zasadnutí liptovského seniorátu 
a právne zdôvodňujúci nezákonnosť postupu na prešovskom kolégiu.32 

Piatich z Prešova vylúčených teológov, ktorí o to požiadali, prijala všeobecná 
evanjelická teologická akadémia v Bratislave.33 

K záležitosti vylúčených študentov v roku 1900 sa konvent Potiského 
dištriktu, konaný v Belianskych kúpeľoch v roku 1906, nevyjadril, čo Cirkevné 
listy v správe z konventu komentovali slovami: „Záležitosť stíhaných študentov, 
o ktorej bola reč na liptovskom konvente seniorálnom, po súkromných dotazoch 
a domluvách, nedržali sme za prospešné prednášať verejne. I tu má mnoho 
pravdy naše porekadlo: i bijú ťa, i plakať ti nedajú. Ako vidno boli sme 
»lojálni«. Nemútili sme vodu. Nevyvolali sme búrku. Môžu byť s nami spokojní. 
Otázka je, či my budeme s nimi spokojní. Blízka je príležitosť presvedčiť sa 
o tom. Nastáva súdiť Pavla Čobrdu a riešiť appelátu proti vyvoleniu Vladimíra 
Čobrdu v Nemeckej Ľupči.” 34 

Ani prvé roky nového storočia nepriniesli slovenským študentom pokojné 
štúdium. Boli prenasledovaní nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Vždy 
sa našiel niekto, kto donášal vedeniu školy, a tak strpčil život svojím 
spolužiakom. Spev slovenských trávnic počas študentského výletu sa stal 
osudným pre šiestich gymnazistov v Rimavskej Sobote vylúčených zo štúdia 
v roku 1903. Rok 1906 pobúril Viedeň, Sarvaš i Prešov, nakoľko list od dr. 
Františka Jehličku a študentská korešpondencia sa stali zámienkou pre 
vyhodenie piatich slovenských klerikov zo štúdia v Ostrihome, Nitre i Viedni 
(jedného z ostrihomského seminára, jedného z nitrianskeho a troch 
z viedenského Pazmanea), tajné spolčovanie a vzdelávanie sa v slovenskej reči 
zase dôvodom pre vylúčenie ôsmich gymnazistov z evanjelického gymnázia 
v Sarvaši. Vylučovanie zo štúdia neobišlo ani Prešov. 

Na prešovskom teologickom ústave v roku 1906 došlo k ďalšiemu vylúčeniu 
dvoch študentov teológie Andreja Devečku a Ľudovíta Karlovského. Tento 
prípad nemal takú publicitu ako predchádzajúce a veľmi rýchlo upadol do 
zabudnutia. Aj cirkevné listy z roku 1906 priniesli iba krátku, ale čo sa týka 
vedenia teologickej akadémie, veľmi výstižnú správu tohto znenia: „Na 
prešovskom theologickom ústave, dekanom ktorého je povestný zjašenec Matej 
Szlávik, v poslednom čase vylúčili zase dvoch slovenských theologov: Andreja 
Devečku a Ľudovíta Karlovského. Bez vypočutia, bez obrany i bez súdu otcovský 
dekan citoval ich k sebe (jedného ešte v marci, druhého teraz v máji) a naložil 

                                                           
32 BELLA, Štefan: Z obrany uzavretia liptovského seniorátu proti prešovskému výroku. In: 
Cirkevné listy, roč. 15, október 1901, č. 10, s. 291-297. 
33 Z Prešova vylúčených theológov. In: Cirkevné listy, roč. 15, február 1901, č. 2, s. 59. 
34 Z Potiského konventu dištriktuálneho. In: Cirkevné listy, roč. 20, august 1906, č. 8, s. 283. 
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im, aby sa bezodkladne pratali z akademie, ak nechcú, aby ich vyhodil 
a s najbližším vlakom dal odviesť. Nedopustil ani slova na obranu. »Ste hrozní, 
vlasti nebezpeční panslávi – practe sa!« To rozsudok. A takémuto nepričetnému 
zúrivcovi sveria správu theol. ústavu!”35 

Po Prešove nasledovala v roku 1907 Trnava, kde z gymnázia vylúčili 
študenta prispievajúceho do Ľudových novín. Obvinenie z panslavizmu 
a vylúčenie zo štúdia bolo o to ťažšie, že hlavným „inkvizítorom” bol sám 
riaditeľ Emil Hudima „profesor slovenského mena i pôvodu”.36 Hromadné 
vylučovanie zo štúdia pre účasť v slovenských vzdelávacích spolkoch 
sprevádzalo aj predvojnové roky. V roku 1911 začala vlna vylučovania na 
ostrihomskom teologickom seminári vylúčením seminaristu pre korešpondenciu 
s mladšími teológmi, z ôsmich vyšetrovaných tu bol v roku 1913 vylúčený jeden 
a v roku 1914 traja študenti. V Budapešti v roku 1917 odpoveď budúceho 
teológa na otázku „Národnostná otázka v Uhorsku” počas prvého rigoróza 
znamenala jeho vylúčenie zo seminára. Rok nato v Bratislave na teologickej 
evanjelickej akadémii sa prvýkrát v histórii študentských perzekúcií 
i slovenského školstva postavil profesorský zbor na stranu sedemnástich 
slovenských a nemeckých študentov, ktorých obvinili ich maďarskí spolužiaci 
z rozprávania na ulici po slovensky i nemecky.37 Poslednou „akciou” proti 
slovenským študentom bol pokus riaditeľa skalického kráľovského katolíckeho 
hlavného gymnázia získať ministerský súhlas neprijať na štúdium v ďalšom 
školskom roku ôsmich žiakov „podozrivých” z panslavizmu. Zmena 
spoločensko-politickej situácie zmietla tieto žiadosti zo stola a zabránila aj 
ďalším perzekúciám. Prenasledovanie a následné vylučovanie slovensky 
zmýšľajúcich študentov, hlavne po roku 1875, v čase silnejúcej vlny 
maďarizácie, nepozastavila ani evanjelická cirkev. 
 
 

                                                           
35 Na prešovskom theologickom ústave. In: Cirkevné listy, roč. 20, máj 1906, č. 5, s. 158. 
36 ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 2. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej 
Ligy, 1935, s. 161. 
37 Bližšie ČULEN, Konštantín: Slovenské študentské tragédie 2. Bratislava : Nakladateľstvo 
Slovenskej Ligy, 1935, s. 185-187. 
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Vasiľová, Darina  
 

A szlovák diákok üldöztetése az eperjesi Evangélikus Kollégiumban 
a 19. század második felében és a 20. század elején – az intolerancia 

jelensége a szlovák diák-aktivitás összefüggésében 
 
A tanulmány összefoglalja a 19. század 80-as éveitıl azokat az eseteket, amikor 
szlovák diákokat a diákegyletben végzett tevékenységéért, nemzeti identitásának 
kifejezéséért büntette a Kollégium tantestülete. Bár a diákkörök mőködését az 
erıteljesebb magyarosítás idejében sem lehetett megakadályozni, de a szlovák 
nyelv használata és a tagság egyre inkább a pánszlávizmus és magyarellenesség 
összefüggésében értelmezıdött. A sort az 1882 februárjában elkezdıdött 
vizsgálat nyitotta meg két teológia akadémiai, hét tanítóképzıs és egy 
gimnazista diák, illetve vezetıjük: a jogi akadémiára járó Gustáv Maršall ellen.  
Egy elbocsátás és megrovások, majd ismét elbocsátások (6) lettek a 
következményei ennek az eseménysornak, annak ellenére, hogy három 
tekintélyes teológia akadémiai professzor védte ıket. Utóbb, 1897 február végén 
Ivanka Milant azért bojkottálták diáktársai, mert kijelentette, hogy a szlovák 
területen lévı gimnáziumoknak a nemzetségi törvény alapján szlováknak kéne 
lenniük. İ a tanulmányai befejezésére kényszerült. A szlovák és német 
diákcsoport 1900-as közös fényképe nyomán megindult vizsgálat szintén 
kizárásokat és megrovásokat eredményezett. A büntetések és kizárások burkolt 
célja (és negatív következménye) a szlovák nemzeti intelligencia fejlıdésének 
akadályozása volt, de mindezek, hozzájárultak ahhoz is, hogy az eperjesi iskola 
presztízse jelentısen romlott nemcsak Magyarországon, de külföldön is. 
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The Persecution of Slovak Students in the Lutheran College 
of Prešov (Eperjes) in the Second Half of the 19th century and 

at the beginning of the 20th century – the Phenomenon of Intolerance 
in the respect of Slovak Student Activity 

 
The author gives a summary of the cases from the 1880s onwards when Slovak 
students were punished by the faculty of the college due to their activities in 
student associations or as a result of the expression of their national identity. 
Although the student associations’ activities could not be prevented even during 
the periods of severe Hungarianisation (magyarisation), the usage of Slovak 
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language was more and more interpreted in the context of Pan-Slavism and anti-
Hungarian feelings. The examination of the first case started in February 1882 
and resulted in dismissals and reprimands in spite of the fact that Gustáv Maršall 
and his companions were defended by three respected professors of theology. 
Several students also had to leave the college in 1887 and 1890 as a result of 
ethnic intolerance. The hidden aim (and negative impact) of the punishments and 



 

 




