
ŠKOLSKÝ ROK 1863/1864 

Školský rok 1863/1864 sa začal 1. septembra 1863. Do štyroch tried už kompletného nižšieho gymnázia nastúpilo 82 
študentov, z ktorých 53 bolo z Gemera, 9 z Liptova, 6 z Malohontu, 5 z Oravy, 4 z Turca, 2 zo Zvolena, 2 z
Novohradu a 1 zo Spiša. Túžby Slovákov dobudovať školu na nižšie gymnázium sa začali napĺňať, no súčasne sa 
začali ozývať aj neprajníci. Ich reakcia bolo odozvou na prosby o podporu školy. Pridali sa k nim aj predstavitelia 
Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti. Hoci spoločnosť mimoriadne dobre prosperovala, jej hlavný riaditeľ 
Jozef Volný, pôvodom Slovák, žiadosť zamietol listom, v ktorom okrem iného píše: „... Pri oživotvorení tejto školy 
do teraz vyvinovaného ducha, ako takého znajúc, ktorý ku hlavnému cieľu školy, t. j. ku vzdelávaniu mládeže v 
dobrých mravoch a známostiach, aj osobytné a také zámery pripojuje, ktoré v protive stoja so spokojným spolubytím 
a s vlasteneckým, od nás za pravý uznaným smerom, záležitosť školy tejto na tento čas podporovať nemôžeme ...“ 
Chrbtom ku gymnáziu sa vedeli obrátiť aj niektoré evanjelické cirkvi, napríklad z Dobšinej prišiel list: „Prosbe o 
podporu veľko-revúckej slovenskej školy, ohľad berúc obzvláštne na to, že proti smeru školy všeobecne prechovávaná 
nedôvera ešte nenie odstránená, podporu ale dopúšťajúca dôvera nadobudnúť sa ešte nemohla, na tento čas vyhovieť 
sa nemôže. Dané v Dobšinej z obecného dňa 8. novembra 1863 držaného cirkevného konventu – Pavel Gömöry, 
zapisovateľ.“ Najsmutnejšie bolo na tom to, že práve v lone tejto cirkvi 6. mája 1862 gemerský seniorát revúcke 
gymnázium uznal za svoje. 

Tieto záporné ohlasy dopadali na rozvíjajúcu sa školu mimoriadne ťažko, ale chod školy nenarušili. Pedagógovia sa 
venovali svojim študentom s veľkou trpezlivosťou. Spoločne 1. novembra 1863 vzdali úctu 1000-ročnému výročiu 
príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. 

V tomto školskom roku sa do alumnea prihlásilo 53 študentov. Za stravu od nich dostali 900 zlatých, ale výdavky na 
jedného boli vyššie ako 50 zlatých. Ukázalo sa, že aj keď poplatok v porovnaní s minulým školským rokom zvýšili z 
20 na 30 zlatých, bolo to málo. Zbierku, ktorou vyrovnávali tento schodok, výrazne podporila novovzniknutá Matica 
slovenská, ktorá alumneu darovala 200 zlatých. 

Učbári, ako aj žiaci po celý rok preukazovali veľkú snahu pri zveľaďovaní novovytvorenej knižnice a 
novozaložených školských zbierok. Ich usilovnosť podporovali všetci tí, ktorí mali záujem, aby gymnázium skutočne 
dokázalo, že v tých najťažších chvíľach svojho zrodu obstojí. Správca gymnázia na konci školského roka 1863/1864 
mohol s radosťou konštatovať, že knižničný fond dosiahol dvesto zväzkov, z ktorých väčšina bola darovaná. Medzi 
prispievateľov patrili Ján Chalupka, Emerich Lauček, Samuel Göllner, Ján Roštár, Ladislav Bartholomaeides, Michal 
Godra, Štefan Homola, Daniel Lichard, Matej Hrebenda a ďalší. Pre vyučovanie zemepisu a dejepisu pribudli nové 
mapy a dvadsať „krasopisných výtiskov“. Do prírodných zbierok bolo zakúpených 126 vypchatých vtákov za 80 
zlatých. Z tejto sumy bolo 39 zlatých získaných zbierkou. V zoologickom „museu“ (kabinete) nechýbali zbierky 
rôznych druhov vajec, zbierka chrobákov a motýľov, ktorej časť venoval Július Hlaváč. Škola už mala mineralogickú 
zbierku – 500 kusov nerastov, ktoré darovali Ľudovít Reuss, Samuel Göllner, Gustáv Zechenter, Daniel Bocko a
Ľudovít Gál. Zmáhal sa aj fyzikálny kabinet, a to najmä pričinením Ľudovíta Reussa. 

Koncoročné skúšky boli verejné a zúčastnil sa na nich Karol Máday, superintendent potiského dištriktu, ktorý sa o 
vedomostiach študentov vyjadroval pochvalne aj na konvente dištriktu, konanom 27. – 28. júla 1864 v Rimavskej 
Sobote. Počas svojho pobytu v Revúcej sa zaujímal aj o Zákony pre Slovenské ev. a. v. gymnázium vo Veľkej Revúci 
(školský poriadok). 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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