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Kolégium v Prešove bolo od začiatku školskej činnosti 18. októbra 16671 
významnou školskou inštitúciou Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku, ktorá 
školstvo považovala za neoddeliteľnú súčasť svojej samostatnosti. Evanjelické 
školstvo výchovnovzdelávacou činnosťou, rozvíjajúcou sa na ľudových a 
demokratických základoch, zohrávalo dôležitú úlohu aj pri vzdelávaní 
obyvateľov Uhorska prostredníctvom ľudových a latinských škôl – 
gramatických, humanitných (gymnázií) a akademických (lýceí a kolégií), ktoré 
priniesli vyučovaním filozofických a teologických kurzov nový – vyšší typ 
vzdelania.2 Do realizácie školskej činnosti na prešovskom kolégiu od jeho 
vzniku zasiahli politicko-vojenské udalosti vyplývajúce z protireformačnej 
politiky viedenského dvora i protihabsburských povstaní uhorskej šľachty a tiež 
jozefínske osvietenské reformy uhorského školstva, ktoré postupne prechádzalo 
z kompetencie cirkví pod štátny dozor, ale pri zachovaní značného vplyvu 
konfesií na obsah vzdelania. V prvej polovici 19. storočia zasiahli do 
kolegiálneho života spoločenskopolitické pomery súvisiace so vznikom a 
rozvojom moderných národných hnutí v Uhorsku.  
                                                      
1 Založenie kolégia v Prešove, Collegium Statuum evangelicorum superioris Hungariae, bolo 
oficiálne proklamované 18. novembra 1665 v Košiciach vydaním zakladacej listiny, v ktorej 
zástupcovia protestantských stavov, slobodných kráľovských miest východného Slovenska (Košíc, 
Kežmarku, Levoče, Bardejova, Sabinova, Prešova), banských miest, trinástich spišských miest i 
evanjelických cirkví zo Zadunajska zdôraznili, že v slobodnom kráľovskom meste Prešov bude 
vysoká škola Certum Collegium Scholasticum rozvíjať činnosť v záujme evanjelických cirkevných 
i svetských stavov. 16. apríla 1667 uzavrelo mesto Prešov so zakladateľmi kolégia zmluvu o 
právnom postavení školy. Bližšie FRANKOVÁ, Libuša: Dejiny prešovského kolégia v kontexte 
národnokultúrneho života Slovákov. Prvá polovica 19. storočia. Prešov : ManaCon, 1999, s. 6-11. 
2 Kolégiá vznikali od konca 16. storočia pod vplyvom humanizmu a renesancie, zápasov 
stúpencov reformácie a protireformácie i vývoja starších školských inštitúcií. Reprezentovali 
vzdelanie so znalosťou latinskej gramatiky, poetiky a rétoriky, získané počas gymnaziálneho 
štúdia i s osvojením si vedomostí z logiky, etiky, metafyziky a fyziky, ale z časti zredukovaných 
oproti univerzitnému štúdiu a tiež z diel novoscholastických teológov počas akademického štúdia. 
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Od začiatku 19. storočia kolégium zabezpečovalo výučbu filozofie, teológie a 
postupne aj právnických disciplín. Vzdelávací proces vychádzal z prezentovania 
moderných filozofických a teologických smerov i najnovších vedeckých 
poznatkov s myšlienkami slobody vierovyznania. Vedenie kolégia kládlo dôraz 
aj na systematickú modernizáciu výučby a realizáciu viacerých modifikácií 
učebných osnov v záujme skvalitňovania poskytovaného vzdelania. Študenti 
kolégia získavali nielen vyššie vzdelanie, ale upevňovali si aj svoje náboženské 
sebavedomie. Kolégium sa tak stávalo významnou vedecko-vzdelávacou 
inštitúciou nielen v mieste svojho pôsobenia a jeho okolí, ale aj na území 
Slovenska i samotného Uhorska.3 Rešpektovalo záujem o štúdium aj u 
uchádzačov z dnešných oblastí Zakarpatska, Slavónska, Vojvodiny, Rumunska i 
zo vzdialenejších maďarských stolíc a tiež z českých a rakúskych krajín, aj keď 
do 30. rokov bolo ich zastúpenie medzi študujúcou mládežou sporadické. Vo 
väčšom počte prichádzali uchádzači o štúdium na kolégiu z uvedených oblastí 
v nasledujúcom období.4 Výraznejší záujem o štúdium na slovenských školách i 
samotnom kolégiu bol zo strany srbských študentov, najmä zo spomínanej 
Vojvodiny. Ako uvádza Risto Kovijanić, „srbskú mládež priťahovali na 
Slovensko chýrne mená dobrých škôl a profesorov, náboženská a nacionálna 
tolerancia... a duch veľkých slovenských dejateľov, buditeľov a obroditeľov 
Šafárika, Kollára a Štúra... do Prešova prichádzali pod vplyvom dobrého mena 
kolégia, profesorov a rektorov Andreja Mayera, Michala Greguša, Andreja 
Čupku, Andreja Vandráka a rektora Antonína Ľudovíta Munyaya.”5 Pre 

                                                      
3 V rokoch 1803 – 1810 boli na kolégiu počtom študentov najpočetnejšie zastúpené stolice 
Šarišská, Zemplínska, Spišská, Abovská, Gemerská, Sabolčská, Boršodská a Liptovská, v rokoch 
1811 – 1820 stolice Šarišská, Spišská, Zemplínska, Gemerská, Abovská, Sabolčská a Boršodská, v 
rokoch 1821 – 1830 stolice Šarišská, Spišská, Zemplínska, Gemerská, Abovská, Sabolčská, 
Boršodská. V rokoch 1831 – 1840 stolice Šarišská, Spišská, Gemerská, Zemplínska, Abovská, 
Sabolčská, Liptovská, Boršodská a Satmárska a v rokoch 1841 – 1849 stolice Šarišská, Spišská, 
Gemerská. Zemplínska, Abovská, Liptovská, Boršodská, Sabolčská, Békešská, Turnianska a 
študenti z Bačky. Štátny archív Prešov , fond Evanjelické kolégium Prešov . In. č. 244, 245. 
Matricula Universae Juventutis III. Collegii (1803 – 1813, 1813 – 1831), In. č. 246. Matricula 
Juventutis Studiosae in Collegio Distr. Ev. Eperiessiensi. (1831 – 1840) a In. č. 248. Az eperjesi 
ev. Egyházkerületi Collegium Anyakönyve. (1840 – 1871). 
4 Napríklad od 30. rokov boli v kolegiálnych matrikách zapísaní 14 študenti zo stolice Aradskej, 
12 z Krašovskej, 4 z Čanádskej, 6 z Fejérskej, 3 z Rábskej, 6 z Banátu. Roku 1809, 1819 a 1837 
bol zapísaný 1 študent, roku 1846 2 a roku 1847 1 študent z Rakúska. Po jednom študentovi sa 
zapísali uchádzači na kolégium z Čiech roku 1805, 1811, 1821, 1830, 1832, 1833, dvaja roku 1831 
a po jednom roku 1839, 1841 a 1842. Roku 1828 a 1841 boli zapísaní v matrike kolégia dvaja 
študenti z Moravy. Bližšie uvedené matriky v odk. 3. 
5 V 18. a 19. storočí študovalo na Slovensku približne 2 300 Srbov, z toho na kolégiu 185. K 
faktorom, ktoré ovplyvňovali ich voľbu miesta štúdia bola skutočnosť, že prešovské kolégium 
bolo v tom istom štáte a že evanjelické školy boli v prvej polovici 19. storočia centrami slovanskej 
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srbských študentov bol významným podnetom k voľbe štúdia na kolégiu 
národnotolerantný faktor a veľmi dobrá úroveň vzdelávania. Priťahovalo ich aj 
štúdium v jazykovo blízkom prostredí s myšlienkou slovanskej vzájomnosti, 
najmä od druhej polovice 30. rokov v čase intenzívnejšieho rozvoja srbsko-
chorvátskej a slovensko-srbskej spolupráce v Uhorsku. Ovplyvňovalo ich tiež 
vzájomné spolužitie Srbov a Slovákov vo Vojvodine i pôsobenie slovenských 
vzdelancov v srbskom prostredí, napríklad Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade. 
Dôležitú úlohu zohrával zrejme aj ekonomický faktor, keďže výška študijného 
na kolégiu v Prešove bola nižšia ako napríklad v Bratislave a bola tu aj možnosť 
lacnejšieho stravovania.6 

Tolerancia a intolerancia boli prítomné v školskom kolegiálnom živote od 
jeho samotného začiatku a v prvej polovici 19. storočia ich možno sledovať 
v konfesijnej oblasti, z hľadiska zloženia študentov a v národnostnej a cirkevnej 
oblasti, v súvislosti s národnostným zložením študentov a s postupným 
narastaním maďarizačných tendencií i v súvislosti s kompetenciami a postojmi 
evanjelickej cirkvi a. v. k politickému vývoju v Uhorsku, konkrétne 
k maďarským reformným snahám. 

Z konfesionálneho hľadiska študovali do začiatku 19. storočia na kolégiu, 
najmä po vydaní Karolovej rezolúcie – Resolutio Carolina roku 1731, ktorá 
upevnila podriadenosť evanjelickej cirkvi a. v. panovníkovi a katolíckej 
hierarchii i v dôsledku vydávaných intimátov, dôverných oznámení Uhorskej 
ministerskej rady, ktoré zasahovali do kolegiálneho školského života,7 viac 
menej iba študenti evanjelického vierovyznania. Samotné kolégium od svojho 
založenia malo poskytovať neúplné akademické vzdelanie najmä protestantskej 
študujúcej mládeži zo severných stolíc Uhorska, ktorá dovtedy mohla získať 
univerzitné vzdelanie len za hranicami krajiny, najmä v Nemecku. Zároveň malo 

                                                                                                                                   
vzájomnosti. V prvej polovici 19. storočia nachádzame medzi nimi neskôr významné srbské 
osobnosti, napríklad Jovana Ilića (básnik, politik, štátnik, prekladateľ Jána Kollára a Andreja 
Sládkoviča), Alexa Jankovića (politik, diplomat, štátnik), Petra Radovanića (riaditeľ srbských 
ľudových škôl, profesor lýcea, tajomník ministerstva osvety, člen Srbskej učenej spoločnosti), 
Miloša Dimitrijevića (predseda Matice srbskej, politik, obhajujúci aj práva slovenského národa) 
atď. Bližšie KOVIJANIĆ, Risto: Štúdium srbských študentov na Slovensku v 18-19. storočí. In: 
Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1967, s. 131-137. 
6 Bližšie SIRÁCKY , Ján: K problematike štúdia Srbov na slovenských školách. In: Prešovské 
kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1967, s. 139-140. 
7 Napríklad od roku 1754 nemohli rektori prijímať na evanjelické školy katolícke deti pod pokutou 
12 zlatých a väčšina gymnázií na slovenskom území, i prešovské kolégium, boli degradované na 
gramatické školy. Bližšie FRANKOVÁ, Libuša: Dejiny prešovského kolégia v kontexte 
národnokultúrneho života Slovákov. Prvá polovica 19. storočia. Prešov : ManaCon, 1999, s. 19. 
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plniť aj funkciu opozície voči rozvíjajúcemu sa vyššiemu katolíckemu školstvu 
v Trnave a najmä v Košiciach, kde bola 26. februára 1657 zriadená neúplná 
jezuitská univerzita, tzv. studium generale.8 V 18. storočí, keď vývoj kolégia 
prebiehal v rámci uhorského školstva, ktoré postupne prechádzalo, ako už bolo 
uvedené, z kompetencie cirkví do kompetencie štátneho dozoru,9 si protestantské 
školstvo bránilo školskú autonómiu. Napriek laicizácii školstva v Uhorsku mali 
konfesie aj naďalej značný vplyv na obsah vzdelania. Rámec činnosti 
protestantských škôl právne vymedzil roku 1781 Tolerančný patent Jozefa II., 
rozširujúci náboženskú slobodu v duchu zásady, že osobné aktivity jednotlivcov 
nemajú byť viazané na konfesionálnu príslušnosť. Patent prispel k oživeniu 
protestantského školstva v Uhorsku, ktoré sa pre evanjelikov a. v. stávalo ešte 
viac prejavom cirkevnej samostatnosti a autentičnosti, brániac sa celkom 
prirodzene oddeleniu všeobecného – reálneho vyučovania od náboženského i 
zjednoteniu metodiky a školskej administratívy s katolíckym školstvom v duchu 
štátnych záujmov – nadradenosti občianskeho princípu nad konfesionálny i 
dôležitosti jednotného vzdelania. Evanjelici začali postupne vnímať školu ako 
prostriedok k zabezpečeniu ich rovnoprávneho a hodnotného postavenia 
v modernizujúcej sa spoločnosti.10 

S Tolerančným patentom sa stával cirkevný život evanjelikov nezávislejším a 
zákonný článok 26 uhorského snemu z roku 1791 zabezpečil protestantom 
nielen náboženskú slobodu, ale aj školskú autonómiu s podmienkou, že sa 

                                                      
8 Bližšie VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva na Slovensku. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994, 
s. 34; KVAČALA , Ján: Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1935, 
s. 265-270; HALAGA , Ondrej R.: Z dejín košickej univerzity. K 300 ročnému jubileu založenia, In: 
Historický časopis, roč. 4, 1956, č. 4, s. 526-529. 
9 Panovmík si privlastňoval právo kontroly nad školami. Napríklad roku 1766 zriadila Mária 
Terézia pre Uhorsko samostatnú študijnú komisiu pri Uhorskej miestodržiteľskej rade, ktorej 
podliehalo osem školských obvodov - dištriktov a ktorá mala okrem iného vypracovať nový 
študijný poriadok pre katolícke školstvo. Do jej právomoci sa dostali aj evanjelické školské 
otázky. Vládne snahy uskutočniť jednotný školský systém aj pre nekatolíkov a legalizovať 
všeobecnú školskú dochádzku vyústili roku 1777 do novej školskej organizácie Ratio educationis. 
Vzťahovala sa na všetkých obyvateľov bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť v záujme výchovy a 
vzdelania budúcich občanov štátu. Aj keď sa v jej zmysle reformovalo len katolícke školstvo, 
prezentovala požiadavku úpravy i protestantského školstva. Bližšie BILČÍK, Jozef: Vývoj školstva 
na Slovensku do roku 1960. In: Slovenská archivistika, roč. 10, 1975, č. 1, s. 58. 
10 Roku 1783 povolil Jozef II. všetkým náboženským vyznaniam štúdium práva, lekárstva a 
filozofie na vyšších školách a roku 1788 stanovil v inštrukcii pre vizitátorov ľudových škôl 
povinnú školskú dochádzku od 6 do 12 rokov, ktoré Ratio educationis ešte nevymedzilo. Bližšie 
KOWALSKÁ, Eva: Kontúry politického zápasu o charakter protestantského školstva v období 
osvietenstva. In: Prešovské evanjelické kolégium. Jeho miesto a význam v kulútnych dejinách 
strednej Európy. ACEP I. Zost. Peter KÓNYA, René MATLOVIČ. Prešov : Biskupský úrad 
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 1997, s. 231-239. 
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v organizácii školstva prispôsobia školám zriadeným podľa vládnych noriem. 
Organizácia protestantského školstva v tom čase však nebola jednotná a 
prispôsobiť ju vládnemu systému škôl alebo zaviesť jednotnú organizáciu 
všetkých protestantských škôl bola takmer nemožná aj z finančných dôvodov, 
napriek ojedinelým snahám na významných evanjelických školách od konca 18. 
storočia či úsiliu Generálneho konventu Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku 
v priebehu prvej polovice 19. storočia.11 Od začiatku 19. storočia sa vedenie 
kolégia už nebránilo prijímaniu študentov iného vierovyznania a tak sa postupne 
rozširovalo konfesijné zloženie študujúcej mládeže aj na kalvínov, 
pravoslávnych, židov a rímskokatolíkov.12 

Intolerancia začínala byť prítomná v školskom živote na kolégiu v súvislosti 
s vystúpením uhorských stavov a úradníctva proti modernizujúcim školským 
reformám viedenského dvora, ktoré presadzovali jeho kompetenciu vo veciach 
výchovy a školstva. Odrážala vznik a postupný rozvoj maďarského národného 
hnutia, presadzujúceho zavedenie maďarčiny ako úradného jazyka i povinného 
predmetu na vyšších, tzv. latinských školách.13 Jazyková otázka sa 
v mocenskom zápase medzi Pešťou a Viedňou postupne stávala, najmä od 30. 
rokov, spolu s narastaním národnej intolerancie, stále viac politickou otázkou a 
prezentovala maďarské národné snahy po uhorskej štátnopolitickej 
samostatnosti. Začínajúce maďarizačné tendencie na prelome 18. a 19. storočia, 
namierené najmä proti Slovákom obývajúcim kompaktné územie, sa naplno 
prejavili v maďarizačných zákonoch uhorského snemu z rokov 1830, 1832 – 
1836, 1838 – 1840, 1843 – 1844 a zasiahli aj do kolegiálneho života. 

                                                      
11 Snahy generálneho konventu zaviesť jednotný študijný poriadok na všetkých evanjelických 
školách sa nestretli s úspechom aj kvôli maďarizačným tendenciám v školstve. Možno dodať, že 
vyvolali nielen odpor zo strany slovenských evanjelikov, ale aj politickú aktivitu slovenských 
národných predstaviteľov s konkretizáciou slovenských kultúrnych a školských požiadaviek, ktoré 
sa stávali súčasťou slovenského národného programu. Bližšie Mátej, Jozef a kol.: Dejiny českej a 
slovenskej pedagogiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976, s. 151-152. 
12 V rokoch 1803 – 1848 boli prirodzene najpočetnejšie zastúpení z celkového počtu 
zaevidovaných študentov 4562 evanjelici v počte 3484. Neuvedené vierovyznania, alebo 
poškodený zápis je u 26 študentov. Bližšie FRANKOVÁ, Libuša: Dejiny prešovského kolégia v 
kontexte národnokultúrneho života Slovákov. Prvá polovica 19. storočia. Prešov : ManaCom, 
1999, s. 61-62. 
13 Panovník František II. potvrdil roku 1805 zákonný článok 7 uhorského snemu z roku 1792 o 
maďarskom jazyku ako riadnom predmete na uhorských školách a vydal odporúčanie, aby sa 
používal aj pri výklade iných predmetov. Na snahy uhorskej vládnej moci o vypracovanie vlastne 
školskej organizácie však reagoval roku 1806 vydaním, bez súhlasu uhorského snemu, novej 
školskej reformy Ratio educationis. Na vyšších školách reforma realizovala aj spomínané 
ustanovenia o maďarskom jazyku i požiadavku, aby učitelia na ľudových školách ovládali 
maďarčinu a vyučovali ju. Bližšie MÁTEJ, Jozef a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. 
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976, s. 118-192. 
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Predchádzali im však nariadenia v niektorých stoličných štatútoch,14 ktoré 
odrážali reálny stav maďarizačných tendencií smerom k nemaďarskému 
obyvateľstvu. Prítomnosť nemaďarských etník v Uhorsku bola buď ignorovaná, 
alebo z právneho jazykového hľadiska pokladaná za irelevantnú, s povinnosťou 
občanov prispôsobiť sa oficiálnym jazykovým požiadavkám z rozličných 
dôvodov. Stoličné štatúty veľmi často prekračovali obsah snemových zákonov a 
len výnimočne považovali za potrebné predložiť svoje štatúty v zmysle 
zákonných ustanovení vyšším miestam na schválenie pred ich implementáciou 
do života. Nadradené miesta sa o nich viac menej dozvedali len zo zápisníc, 
ktoré dostávali zvyčajne nepravidelne a oneskorene. V prípade stolíc v Uhorsku 
nešlo tak o maďarizáciu sankcionovanú zákonom. Tento stav trval do začiatku 
40. rokov.15 

Predstavitelia Šarišskej stolice sa už roku 1805 vyjadrili za používanie 
maďarčiny a jej rozširovanie prostredníctvom škôl. V čase snemových rokovaní 
roku 1807 a 1811 – 1812 podporili aktivity s cieľom úplného pomaďarčenia 
školstva. Generálny konvent Evanjelickej cirkvi a. v. Potiského dištriktu roku 
1821 zdôraznil potrebu „väčšej starostlivosti a usilovnosti” v pestovaní 
maďarského jazyka, čo sa odrazilo aj v postupnom zavádzaní maďarčiny do 
vyučovacieho procesu na kolégiu.16 Šarišská stolica išla v tom čase zrejme 
najďalej na slovenskom území aj v zavádzaní maďarského jazyka do úradov a 
súdov a pokračovala v tendenciách šíriť maďarčinu prostredníctvom učiteľov 
(finančne zvýhodnených), učebníc, školských kníh a inšpekcií na školách, najmä 
ľudových. Keďže riadenie kolégia sa uskutočňovalo prostredníctvom rektora, 
zodpovedajúceho za vyučovací proces a patronátneho výboru, ktorý mal na 
starosti materiálne a finančné otázky i rozvoj školy a školstvo bolo všeobecne 
stolicami považované za najvhodnejší prostriedok šírenia maďarčiny, vplyv 
nariadení Šarišskej stolice sa výrazne prejavil aj na kolégiu.17 

                                                      
14 Keďže v dôsledku odporu nemaďarských a najmä chorvátskych zástupcov a činiteľov blízkych 
panovníckemu dvoru na sneme, ako aj samotného viedenského dvora a vládnych činiteľov, 
zachovávali snemové zákony v maďarizačnom procese v zmysle natio magyarica do konca 30. 
rokov istú zdržanlivosť. 
15 Vydávanie množstva stoličných štatutárnych a iných úprav i nariadení začiatkom 40. rokov 
takmer prestalo v súvislosti s prijatím nových zákonných úprav uhorským snemom v rokoch 
1839 – 1840 a najmä 1843 – 1844, ktoré naplno zaviedli do verejného, národného, cirkevného i 
školského života maďarský jazyk. 
16 Bližšie RAPANT, Daniel: Ilegálna maďarizácia 1790 – 1840. Turčiansky Sv. Martin : Matica 
slovenská, 1947, s. 5-18, 20 a n; ČERVENKA, Jaromír: Prešovské ev. Kolégium v dejinách filozofie. 
In: Sborník prác profesorov ev. kolegiálneho slovenského gymnázia v Prešove 1940. Prešov : 
Slovenská štátna kníhtlačiareň, 1940, s. 125. 
17 Dokonca sa neuspokojila len s uvedenou formou šírenia maďarského jazyka. Uznesením z 29. 
novembra 1830 odporúčala obyvateľom stolice, aby maďarčinu prijali nielen za spoločenský 
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V národnostne diferencovanom prostredí na prešovskom kolégiu došlo pod 
vplyvom uvedených skutočností k výrazným jazykovým zmenám 
v pedagogickom procese, aj keď latinčina bola ešte stále vyučovacím jazykom. 
S kladením dôrazu na jazykovú pripravenosť študentov z hľadiska ich 
profesionálneho zamerania sa spájal nielen zápas o jazyk, ale aj tendencia 
preferovať maďarský jazyk. Za podpory niektorých profesorov i predstaviteľov 
evanjelickej cirkvi a. v. bolo v šk. r. 1821/22 rozhodnuté, že študenti, ktorí počas 
piatich rokov nezvládnu maďarský jazyk, nedostanú štipendium.18 Na kolégiu 
prijali roku 1826 profesora maďarského jazyka a podľa nariadenia správy 
kolégia sa mal učiteľ Michal Mateják naučiť maďarský jazyk do roku 1827, 
profesor gramatiky Jozef Benczur (Bencúr) do konca šk. r. 1830/31, Eduard 
Fröhlich (Frölich) do roku 1833, Ľudovít Kolmár do roku 1834, Ján Kengyel 
(Kendel) do roku 1835. Od roku 1828 sa maďarčina stala povinným vyučovacím 
predmetom. Roku 1830 začal ako prvý na kolégiu prednášať v maďarskom 
jazyku Michal Greguss (Greguš). Po latinsky sa o niečo neskôr prednášalo iba 
v teologickom kurze a maďarčina sa dostávala aj do úradných kníh. Školské 
snahy v stoliciach v prospech maďarského jazyka však nedosahovali 
predpokladaný výsledok a stoliciam nepomáhali ani vydávané jazykové príkazy 
donucovacieho charakteru, ktoré nebrali do úvahy panovníkovu rezolúciu z roku 
1830, zdôrazňujúcu neprípustnosť núteného a násilného šírenia maďarčiny. 
Maďarizačné snahy v školstve mohol tak zabezpečiť len celokrajinský zásah 
v podobe snemových uznesení. Po vydaní snemového zákonného článku 8 
z roku 1844, ktorý zaviedol maďarčinu ako vyučovací jazyk na školách, bola aj 
na kolégiu väčšina predmetov prednášaná po maďarsky a maďarská literatúra sa 
stala pravidelne prednášanou disciplínou.19 

Intolerancia v jazykovej otázke na prešovskom kolégiu odrážala maďarizačné 
snahy už od vydania zákonného článku 6 z roku 1840, ktorý zaviedol ďalšie 

                                                                                                                                   
jazyk, ale za domácu – rodinnú reč v záujme jej všeobecného rozšírenia prostredníctvom rodinnej 
výchovy, ktorú mali zabezpečiť ženy ovládajúce maďarský jazyk. Bližšie RAPANT, Daniel: 
Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842 I. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1943, s. 8-9, 31-
35. 
18 Kolégium sa od svojho založenia vyznačovalo jazykovou nestálosťou. Na prešovských školách 
už v rokoch 1440 – 1555 prevládal nemecký jazyk a v rokoch 1555 – 1644 maďarský jazyk. Od 
roku 1667 sa vo štvrtej triede kolégia stala povinným predmetom popri maďarčine aj nemčina a 
neskôr latinčina. Po 20. júli 1774 bola Uhorskou miestodržiteľskou radou zavedená na stredných a 
vysokých školách, vrátane prešovského kolégia, ako vyučovací jazyk nemčina. V učebných 
osnovách z roku 1785 bol zavedený aj „slovanský jazyk”. Bližšie ÓNODY, Oliver: Vplyv udalostí 
na dejiny kolégia. In: Prešovské kolégium v slovenských dejinách Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 62. 
19 Bibliografia k dejinám prešovského školstva. Zost. Juraj PAŠKA. Martin : Matica Slovenská, 
1984, s. 91 a n. 
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rozšírenie používania maďarského jazyka nielen v štátnych inštitúciách, 
podaniach panovníkovi, obežníkoch Uhorskej miestodržiteľskej rady, vo 
vzájomnom styku svetských a cirkevných úradov, ale aj v samotných cirkvách. 
Kňazi boli pokladaní za verejných úradníkov a vzťahovali sa na nich, podobne 
ako na učiteľov, aj snemové uznesenia o jazykovej otázke.20 Maďarizačné tlaky 
v cirkevnej oblasti sa dotkli najmä evanjelikov a ich školstva. Evanjelická 
školská autonómia umožňovala maďarským vládnuci silám rýchlejší postup 
maďarizácie než u katolíckeho školstva, ktoré v konečnom dôsledku podliehalo 
vláde a brzdiacim činiteľom bol aj vysoký katolícky klérus, zväčša politický 
prívrženec vlády. Podobná situácia bola aj v otázke používania liturgickej reči. 
Pevnejšia hierarchická podriadenosť v katolíckej cirkvi a prevaha latinského 
liturgického jazyka nedovoľovali také maďarizačné pokusy, aké sa uplatňovali 
v evanjelickej cirkvi a. v. Otázka bohoslužobnej reči patrila u evanjelikov do 
kompetencie nižších miestnych a seniorálnych konventov, v ktorých svetské 
stavy presadzovali aspoň čiastočné pomaďarčovanie bohoslužieb, a to aj 
v cirkevných zboroch prevažne alebo úplne nemaďarských. Maďarizačné snahy 
v Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku, ktorá bola národnostne slovenská, 
nemecká a maďarská, vyvrcholili na jej generálnom konvente roku 1840 a 
organizovanú podobu dostali v aktivitách Karola Zaya (Zaia), zvoleného za 
generálneho dozorcu evanjelickej cirkvi a škôl v Uhorsku. Generálny konvent 
skoordinoval od šk. r. 1841/42 evanjelické nižšie i vyššie školy novým školským 
poriadkom, učebným plánom a ustanoveniami o maďarskom jazyku a jeho 
postupnom zavádzaní do vyučovania. V maďarčine sa mali vyučovať všetky 
predmety, u ktorých sa pri prekladaní z latinčiny narážalo na väčšie ťažkosti 
v terminológii, ako dejepis, zemepis, prírodné vedy a právo. Maďarský jazyk sa 
mal vyučovať vo všetkých triedach, najmä v nižších a aj školské vysvedčenia a 
správy posielané školami Uhorskej miestodržiteľskej rade mali byť 
v maďarčine.21 K urýchleniu pomaďarčenia slovenských evanjelikov mal 
                                                      
20 Zákon nariaďoval zaviesť do troch rokov maďarčinu do vedenia matrík aj v nemaďarských 
cirkevných zboroch a uvádzať do farských, kazateľských a diakonských úradov len osoby, ktoré 
ovládali maďarský jazyk. Predstavitelia maďarskej nacionálne liberálnej šľachty vedenej Lajosom 
Kossuthom (Ľudovítom Košútom) predložili na sneme požiadavky, aby kňazi a učitelia boli 
povinní šíriť maďarčinu aj za osobitné odmeny a iné výhody a aby všetci obyvatelia Uhorska 
povinne ovládali maďarský jazyk. Bližšie RAPANT, Daniel: Slovenský prestolný prosbopis z roku 
1842 I. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1943, s. 31-51. 
21 V dôsledku nespokojnosti a pripomienok učiteľov k uvedeným opatreniam došlo na porade u 
Karola Zaya v Uhorovci 20.-27. júla 1841, ktorej sa zúčastnil aj profesor prešovského kolégia 
Anton Ľudovít Munyay (Munai), k úprave školského poriadku. Tlačou vyšiel roku 1842 pod 
názvom Školský poriadok evanjelikov aug. vyznania maďarskej vlasti. Nebol však definitívnou 
úpravou školského poriadku na evanjelických školách, ale priniesol v prvej polovici 19. storočia 
posledné zmeny v zabezpečení ich dovtedajšej jednoty. Bližšie RAPANT, Daniel: Slovenský 
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prispieť najmä Zayov plán z 26. februára 1841 o únii luteránov sa kalvínov 
v Uhorsku, ktorý priniesol prvé vážnejšie stretnutie sa maďarizačných snáh a 
národnoobraných aktivít Slovákov v samotnej evanjelickej cirkvi a. v. 
Superintendenti mali napríklad podľa nariadenia generálneho konventu roku 
1841 nevysvätiť do kňazského úradu kandidátov, ktorí neovládali maďarský 
jazyk a podobne mali postupovať aj pri obsadzovaní učiteľských a 
profesorských miest na školách. Vnútrokolegiálne spory národnostného 
charakteru sa v tomto čase prejavili v správe kolégia napríklad pri obmedzovaní 
nemeckého jazyka vo výučbe a v dlhšie trvajúcich snahách o presadenie 
maďarského jazyka v kolegiálnom cirkevnom živote. Až roku 1840 vedenie 
kolégia rozhodlo o bohoslužbách v maďarskom jazyku raz za mesiac.22 

Vedenie kolégia napriek uvedeným skutočnostiam tolerovalo niektoré reálne 
fakty dotýkajúce sa kolegiálneho školského života. V oblasti disponovania s tak 
dôležitými finančnými prostriedkami pre študentov i školu v podobe 
štipendijných základín a nadácií, pri založení ktorých sa zvyčajne určovali aj 
podmienky ich udelenia, a to spravidla pre sociálne slabých študentov alebo pre 
študentov zo šľachtických rodín, prípadne boli orientované profesijne, alebo 
miestom sídla školy – Prešovom a založené boli buď v podobe sponzorského 
daru, alebo testamentu,23 rešpektovalo podmienky ich udelenia aj národnostného 
charakteru. Základina Jonáša Záborského v sume 500 zlatých z roku 1844 bola 
napríklad určená „študentom narodeným v Uhorsku bez rozdielu národností”, 
ktorí študovali vo vyšších triedach a zaujímali sa o slovanské jazyky a 

                                                                                                                                   
pestolný prosbopis z roku 1842 I. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1943, s. 14-15, 27-29, 49-
56, 62-63, 82 a Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842 II. Dokumenty. Dokument č. 63. 
Porada v Uhrovci 20.-27. júla 1841 k novému učebnému poriadku. Liptovský Sv. Mikuláš : 
Tranoscius, 1943, s. 246-249; Štátny archív Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 129. 
Elaboratum Conventus Scholastici in Zay-Ugrocz… 1842. Systema Scholarum Evangelicorum. 
22 Navonok vládni činitelia i zasadnutia Generálneho konventu Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku 
ubezpečovali verejnosť, že šírením maďarčiny nechcú nikoho zbaviť jeho jazyka, ani zasahovať 
cirkvám do používania materinského jazyka v bohoslužbách. Bližšie RAPANT, Daniel: Slovenský 
prestolný prosbopis z roku 1842 II. Dokumenty. Dokument č. 2, s. 5-10, č. 18, s. 61-62; SZIKLAY , 
Ladislav: K slovensko-maďarským kultúrnym a literárnym vzťahom na prešovskom kolégiu. In: 
Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1967, s. 197-203. 
23 V rokoch 1804 – 1848 malo kolégium k dispozícii približne 58 základín a nadácií určených na 
hradenie výdavkov školy, alumnae a štipendií v celkovej sume 18 548 zlatých a 58 grajciarov. 
Štátny archív Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 121. Anno 1834. 26. júna. Stipendi 
ex fisco Collegi distribuenda; In. č. 124. Informatio tabellaris de Stipendiario Fundationis 
Josepho-Jettinianae in Lyceo Evang. Aug. Conf. Eperjesiensis scholas frequentante… 1834/35; In. 
č. 934. Alapítványok 1725 - 1910; In. č. 938. Az eperjesi collegium vagyonát képviselı legrégibb 
Alapítványok és vég. (1795 - 1845). 
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literatúru.24 Základina grófky Johanny Róthovej – Telekyovej (Jany Rótovej-
Telekiovej) z júna 1812 v sume 100 000 zlatých bola určená evanjelikom a. v. za 
účelom „podpory vzdelaniachtivých ľudí”.25 V prvej polovici 19. storočia 
vedenie kolégia tolerovalo aj záujmovú jazykovú a kultúrnu spolkovú činnosť 
študentov spravidla na etnickom princípe, ale pri dodržiavaní školských zákonov 
a pod patronátom profesora školy, ktorá sa začala na evanjelických školách 
rozvíjať od 20. rokov v súvislosti so zavedením štatútu o všestrannej príprave 
študentov pre ich budúce povolanie a s dôrazom aj na ich jazykovú pripravenosť 
v rodnej reči, popri zachovaní latinského vyučovacieho jazyka.26 Spočiatku, od 
konca 20. rokov, mala študentská spolková činnosť na pôde Maďarskej 
spoločnosti,27 Slovenskej spoločnosti a Nemeckého spolku (Deutscher Verein)28 
samovzdelávací charakter. Postupne odrážala i aktivity národných hnutí. 

Kým vedenie kolégia na jednej strane tolerovalo činnosť študentských 
spoločností na etnickom princípe, v národnostnej otázke, najmä jazykovej, 
presadzovalo maďarizačné tendencie. Aj keď činnosť študentských spoločností 
nebola spočiatku sprevádzaná vážnejšími národnostnými rozpormi, ako tomu 
bolo na iných stredných a vyšších školách na území Slovenska, dochádzalo na 
kolégiu k nacionálnym rozporom medzi slovenskými a maďarskými študentmi 

                                                      
24 Určená bola prešovskému kolégiu a evanjelickým lýceám v Bratislave a Kežmarku. 
25 Štipendium malo byť vyplácané na jednej alebo viacerých evanjelických školách v Uhorsku na 
základe rozhodnutia superintendentov. Informácie o štipendiu boli každoročne zverejnené 
v Informatio de Stipendiatis et Candidatis pro Stipendio Johanna Rothiano anno scholastico… 
Štátny archív Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 106. Fundationes Scholae Distr. 
Eperiessiensis. Néhai nagymélt. Királyfalvi Róth Johanna asszonyságnak, gróf teleki Jósef ur 
özvegyének végrendelete. 
26 Študenti prešovského kolégia, najmä teológovia, začali sa aj za podpory superintendenta Pavla 
Jozeffyho, ktorý na škole uskutočňoval pravidelné návštevy – kanonické vizitácie a udržiaval 
písomné kontakty s vedením kolégia, združovať v jazykových spolkoch. Štátny archív Prešov, 
fond Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 113. Az eperjesi ev. Rev. Collegium Canonica 
Visitatiories 1826 Jozeffy Pál. 
27 Najaktívnejšie sa činnosť spoločnosti rozvíjala v rokoch 1833 – 1836, kedy prekročila rámec 
školy a začala zohrávať dôležitú úlohu v živote mesta, realizujúc kultúrne, najmä divadelné 
predstavenia pri rôznych slávnostných príležitostiach pre mestské obyvateľstvo. V 40. rokoch jej 
aktivity nadobudli národnopolitický charakter. V apríli roku 1845 ju navštívil Alexander Petıfi, 
ktorý na zasadnutí spoločnosti prednášal básne a na ktorého počesť uskutočnili maďarskí študenti 
slávnostný sprievod mestom. Bližšie BODOLAY, Géza: Vrcholné obdobie prešovskej Maďarskej 
spoločnosti v minulom storočí. In: Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich 
SEDLÁK. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 175-194. 
28 Pravdepodobne začal pracovať už v 20. rokoch (obyvatelia nemeckej národnosti boli v tomto 
období druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľstva v meste), aj keď najstarší zachovaný 
dokument pochádza z roku 1842 a sú ním stanovy spoločnosti. Štátny archív Prešov, fond 
Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 129. Gesetztafel des im Jahre 1842 am Eperieser Collegio 
entstandenen Deutschen Vereins. 
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v dôsledku aktivít maďarských študentov, podporovaných niektorými 
profesormi, čo potvrdzujú nariadenia kolégia z roku 1828, ktoré zakazovali 
študentom národnostné roztržky na škole.29 V čase východoslovenského 
povstania 1831, kedy sa na kolégium v šk. r. 1831/31 zapísalo len 72 študentov30 
a jeho začiatok bol posunutý na 10. október, zasiahli študentské nepokoje aj do 
školského života a prejavili sa v správaní časti študentov k profesorom i 
rektorovi školy. Vedenie kolégia bolo nútené sprísniť nariadenia pre študentov a 
zriadiť školské väzenie – karcer (trestnú miestnosť).31 

Negatívne postoje zaujali maďarskí študenti napríklad k Antonovi Ľudovítovi 
Munyaymu (Muňaimu), ktorý ako rektor kolégia poskytol slovenským 
študentom pomoc pri založení Slovenskej spoločnosti a stal sa jej predsedom. 
Dohliadal na dodržiavanie spolkových zákonov, každoročne usporadúval voľby 
jej výboru, určoval témy cvičných kázní a dbal o ich zapísanie i každej práce 
s obsahom jej zamerania do Pamätníka Spoločnosti homiletickej slovenskej 
v Prešove (1832 – 1839) a Pamätníka Spoločnosti slovenskej v Prešove (1834 – 
1845).32 Zámerom Slovenskej spoločnosti prepožičal svoju autoritu i postavenie 
profesora a rektora školy, keďže kolegiálne prostredie neprejavilo v tom čase 
väčšie pochopenie pre jej založenie a prebúdzanie národného vedomia 
slovenských študentov formou rozvíjania ich kultúrnych aktivít a prekonávania 
izolovanosti školského prostredia od ostatných oblastí Slovenska.33 Anton 
Ľudovít Munyay nebol pre slovenských študentov na kolégiu tou oporou ako Ján 
Blahoslav Benedikty a Matej Slavkovský v Kežmarku, ale najmä Michal 
Hlaváček v Levoči. Uvedené skutočnosti možno vydedukovať z listu Bohuslava 
Nosáka v mene bratislavského Ústavu slovanského prešovským študentom v šk. 
                                                      
29 ULIČNÝ, Ferdinand: Niekoľko poznámok. In: Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. 
Imrich SEDLÁK. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 128. 
30 Štátny archív Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 246. Matricula Juventutis 
studiosae in Collegio District. Ewang. Aug. Eperiensi 1831 – 1840. 
31 Štátny archív Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov. In, č. 119. Leges Collegii Districtualis 
Eperiessiensis Discipulos Concernentes. 1832. Už Ratio educationis z roku 1806 predpisovalo 
prísne pravidlá správania sa študentov a pre „nenapraviteľných” odporúčalo telesné tresty, väzenie 
alebo vylúčenie zo štúdia. Prešovské kolégium uvádza väzenie prvýkrát v školských zákonoch až 
roku 1832. 
32 Štátny archív Prešov, fond. Evanjelické kolégium Prešov. In. č. 371. Pamětnjk Společnosti 
Homiletické Slowenské v Prešowe; Slovenská národná knižnica - Archív literatúry a umenia 
Martin. Sig. C 14 46. Pamětnjk Společnosti Slowenské v Prešowě; DOBŠINSKÝ, Pavol: O 
kultúrnych ústavoch na území Slovákmi obývanom z doby poreformacionálnej. In: Slovenské 
pohľady, roč. 5, 1885, č. 2, s. 202. 
33 Proces národného vývinu na východnom Slovensku sa oproti iným oblastiam oneskoril, 
národnouvedomelá inteligencia tu bola málopočetná a študujúca mládež slovenského pôvodu, 
ktorá v iných regiónoch Slovenska reprezentovala v tom čase slovenské národné snahy, bola 
v Prešove málo aktívna a dokonca sa postupne odnárodňovala. 
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r. 1838/39: „Žalujete sa, že prí u vás málo samostatných slovanských duší... se 
naléza. Příčinu této nevšímavosti národního života u mladíků Prešovských 
udávate nedostatek učitelů veřejných, kteří by se o záležitosti Vaše postarali a 
mladistvou žáctva slovenského krev na spůsob Levočského Hlaváčka k milování 
vlastního jazyka a národa horlivě povzbuzovali. Těšíme sě, že tím, čím jste 
vlastními silami ste se stali... A Vy tedy ač žádných pomůcek nemáte, vlastní 
horlivostí a štědrosti Ústav Váš povýšiti můžete”34 Munyay mal však v menej 
priaznivých prešovských pomeroch nezastupiteľné miesto v rozvíjaní 
národnokultúrneho života slovenských študentov. A to aj napriek tomu, že sa len 
zúčastňoval zasadnutí Slovenskej spoločnosti pri príležitosti otvorenia a 
ukončenia školského roku a ako rektor každoročne potvrdzoval stanovy 
spoločnosti. Na túto skutočnosť upozornil napríklad v liste Samovi Bohdanovi 
Hroboňovi roku 1838 aktívny člen spoločnosti – homiletického krúžku Ľudovít 
Jaroslav Haan v tom zmysle, že jej predsedom je síce Munyay, ale ten „ani 
dostatočného času nemá, ani není dosti tým národným duchem nadšený, aby se 
našeho spolku horlivě zaujímal; kromě neho pak žádneho z veřejmých učitelů 
nemáme”.35 Anton Ľudovít Munyay však často zdôrazňoval, že „dokiaľ on bude 
v Prešove, spoločnosť slovenská nesmie zahynúť” .36 

Slovenskí študenti, napriek vyššie uvedeným skutočnostiam, už počas štúdia 
na kolégiu pozitívne vnímali úlohu Munyaya v ich spolkových aktivitách. Jozef 
Srnka, zakladateľ Slovenskej spoločnosti, napríklad v uvítacej reči pri otvorení 
jej činnosti v šk. r. 1834/35, v ktorej zhodnotil dovtedajšie aktivity spoločnosti a 
predstavil nový program činnosti, vyzdvihol Munyayovu úlohu pri rozvíjaní 
spolkových aktivít slovenských študentov.37 Keď roku 1844 odchádzal z kolégia 
po ročnom štúdiu Ondrej Vlastimil Srnka, v rozlúčkovej reči 20. júna 1844 
zdôraznil v prioritných úlohách prešovskej Slovenskej spoločnosti zámery a 
ciele štúrovského hnutia, a nie len vzdelávanie sa v rodnom jazyku. Ľudovíta 
Štúra predstavil ako významného národovca a vodcu Slovákov, Jána Kollára 
vnímal ako otca slovenskej mládeže a Antona Ľudovíta Munyaya ako človeka, 
ktorý otváral prešovským študentom cestu k národnosti.38 

                                                      
34 Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia. Sig. M 47 A 42. Listár Spolku Učenců 
řeči Českoslowanské. R. 1835/6ho. List č. 106. List na Prešowské Slowáky, s. 178-179. 
35 Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia Martin. Sig. 44 B 18. List Ľudovíta 
Jaroslava Haana Samovi Bohdanovi Hroboňovi z 3. novembra 1838. 
36 REPČÁK, Jozef: Historický vývoj kolegiálnej knižnice. In: Prešovské kolégium v slovenských 
dejinách. Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 279. 
37 Slovenská národná knižnica - Archív literatúry a umenia Martin. Sig. C 14 46. Pamětnjk 
Společnosti Slowenské v Prešowě. 
38 Slovenská národná knižnica - Archív literatúry a umenia Martin. Sig. C 14 46. Pamětnjk 
Společnosti Slowenské v Prešowě. Rozlúčková reč Srnku z júna 1844. 
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Aktivity Antona Ľudovíta Munyaya smerom k Slovenskej spoločnosti však 
stačili na to, aby členovia študentskej Maďarskej spoločnosti v šk. r. 1835/36 vo 
vydávaných týždenníkoch Duda (Trúba) a najmä Eperjesi Kurjancs! (Prešovský 
krikľún!) pod redakciou Imricha Vahotu, ktoré kolovali medzi študentmi na 
kolégiu, s príspevkami o významných udalostiach na škole, ale aj o samotných 
študentoch a profesoroch, zosmiešňovali osobnosť profesora a rektora 
Munyaya.39 Jonáš Záborský, spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti vo 
Vlastnom životopise okrem iného uviedol, že „novoprišlý a jediný profesor 
Anton Muňay prijal predsedníctvo a niesol sa hrozitánskym národovcom, ač 
sebe skutkom divne odporoval. V rodine svojej bol dokonalý nemčúr, deti svoje 
ani čítať slovensky nenaučil. Ale v Spoločnosti pohovoril neraz také reč, že sme 
až tŕpli za neho. A nie bez príčiny. Mohlo ho to, pri ješitnosti maďarónskej, stáť 
život... Keď sedel na jar pod stromom v záhrade, zaznel spoza múra výstrel a 
broky sa sypali nad jeho hlavu do stromu”.40 

Uvedené skutočnosti i samotný fakt, že pokiaľ zostávali slovenskí študenti vo 
svojej spolkovej činnosti pri jazykových a kultúrnych aktivitách, národnostné 
rozpory v čase, keď maďarskí študenti už rozvíjali snahy o ďalšie pozdvihnutie 
maďarského jazyka na vyššiu úroveň, sa nevyhranili do takej miery ako na iných 
školách. Napriek tomu maďarské vládne sily prostredníctvom vedenia kolégia 
registrovali prejavy slovenských študentov s nedôverou a vyvíjali na 
slovenských študentov, napríklad Jonáša Záborského, Jozefa Srnku a ďalších 
perzekučné tlaky, v snahe zabrániť nadväzovaniu a udržiavaniu ich kontaktov 
s predstaviteľmi slovenského národného života, napríklad s Jánom Kollárom, 
Gašparom Fejérpataky Belopotockým, Michalom Hlaváčkom, Alexandrom 
Boleslavínom Vrchovským, Karolom Kuzmánym, Jánom Kadavým, či 
Františkom Cyrilom Kampelíkom, predstaviteľom mladočeskej inteligencie 
v Brne i so študentskými centrami v Levoči, Kežmarku, ale najmä 
s bratislavskou Spoločnosťou česko-slovanskou (1829), Vzájomnosťou (1837) a 
od 40. rokov s Ústavom slovanským na evanjelickom lýceu v Bratislave i 
ústrednou Jednotou mládeže slovenskej – Bratstvom slovenským (1845) 
v Levoči.41 Národnostné rozpory na kolégiu nemôže spochybniť ani individuálna 
spolupráca niektorých členov Maďarskej spoločnosti so Slovenskou 
                                                      
39 BODOLAY, Géza: Vrcholné obdobie Prešovskej maďarskej spoločnosti v minulom storočí. In: 
Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich Sedlák. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1967, s. 188-189. 
40 ŠKULTÉTY , Jozef: Vlastný životopis Jonáša Záborského. In: Slovenské pohľady, roč. 32, 1912, č. 
1, s. 56. 
41 SEDLÁK, Imrich: K metodike výskumu maďarsko-slovenských vzťahov. In: Prešovské kolégium 
v slovenských dejinách. Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 
126-127. 
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spoločnosťou, napríklad Jozefa Szekácsa (Sekáča), slovenského pôvodu, Júliusa 
Sárossy (Šárošiho) maďarského pôvodu a Ľudovíta Jaroslava Haana, 
pochádzajúceho z nemeckej rodiny, ktorá sa začiatkom 19. storočia poslovenčila 
a ktorý aktívne pracoval aj v Slovenskej spoločnosti. Na štúdiá do Prešova prišli 
zo študentského prostredia v Sarvaši, kde bola považovaná za celkom prirodzenú 
istá spolupráca študentov rôznych národností a ich vzájomná tolerancia.42 

Kolégium, ktoré vo svojom vývoji v predchádzajúcom období muselo 
neustále brániť svoju existenciu, podľahlo v prvej polovici 19. storočia 
maďarizačným tlakom a ich politickým cieľom s protinárodnostnými prejavmi, 
ktoré sa na kolégiu naplno prejavili o niečo neskôr, najmä po vydaní 
národnostného zákona roku 1868 v Uhorsku a najvýraznejšie na prelome 19. a 
20. storočia. 
 
 
Franková, Libuša 
 

Az eperjesi evangélikus Kollégium a 19. század elsı felében 
(A tolerancia és intolerancia kérdéséhez) 

 
A tanulmány az eperjesi Kollégium történetének és jelentıségének a rövid 
áttekintése után azt a kérdést vizsgálja, hogy a 19. századtól felekezeti és etnikai 
tekintetben sokszínőbb evangélikus Kollégiumban milyen összefüggésekben 
jelent meg az intolerancia. A problémák a magyarizációs törekvésekkel 
párhuzamosan keletkeztek, mivel 1828-ban bevezették a magyar nyelv kötelezı 
tanítását, és 1844 után a tanítási nyelv is a magyar lett. A nyelvi intolerancia 
ellenére a Kollégium vezetısége respektálta az etnikai szempontot, tolerálta 
a többnyire etnikai alapon szervezıdı diákegyesőletek mőködését, mint 
a Szlovák társaságot, Magyar társaságot és Német egyletet. A természetes 
együttélést azonban rendre megzavarta a kollégiumi vezetıségének azon 
igyekezete, hogy megakadályozza a szlovák ifjak kapcsolattartását a szlovák 
nemzeti mozgalom vezetı személyeiségeivel.  
 

                                                      
42 SZIKLAY , Ladislav: K slovensko-maďarským kultúrnym a literárnym vzťahom na prešovskom 
kolégiu. In: Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich SEDLÁK. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 197-203. 
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Libuša Franková 
 

The Lutheran College of Prešov/Eperjes in the first half 
of the 19th century (in the context of tolerance and intolerance) 

 
After a brief overview of the history and importance of the College of Prešov, 
the study examines the theatres where intolerance appeared in the Lutheran 
College, which had become an ethnically and denominationally divergent 
institution from by the 19th century. The problem of intolerance emerged as a 
result of the policy of Magyarisation/Hungarianisation, since the compulsory 
teaching of the Hungarian was introduced in 1828, and after 1844 Hungarian 
language became the sole medium of education. Despite this intolerance in 
language, the council of the college tolerated the activity of student associations, 
organised mainly on ethnic grounds, like the Association of Slovaks, that of the 
Hungarians and the Society of Germans. However, this natural co-existence was 
frequently disturbed as the council of the college were to prevent the co-
operation between the Slovak students and the leaders of the Slovak national 
movement.  



 

 




