
ŠKOLSKÝ ROK 1871/1872 

V tomto školskom roku do gymnázia nastúpilo 146 študentov. Do prvého ročníka 18, do II. - 28, do III. -19, do IV. -
10, do V. - 9, do VI. -14, do VII. -12 a do VIII. - 17 študentov. V učiteľskom semenisku do I. behu nastúpilo päť 
študentov, do II. behu päť a do III. behu deväť. 

Hneď na začiatku školského roka sa objavil problém písania vysvedčení, ktorý bol nastolený v roku 1868. Dovtedy si 
nikto nevšímal, že na Slovenskom ev. a. v. gymnáziu v Revúcej sa od jeho vzniku stále vypisovali vysvedčenia po 
slovensky. Na dištriktuálnom konvente konanom v Spišskej Novej Vsi v roku 1868 na návrh Tomáša Vécsyho, 
profesora na prešovskej právnickej akadémii, bola správa revúckeho gymnázia upozornená, aby sa vysvedčenia písali 
po maďarsky, proti čomu sa dozorcovia a učbári gymnázia odvolali prostredníctvom patronátneho konventu. Tento sa 
rozhodol, že popri písaniu vysvedčení v slovenskom jazyku budú sa zároveň vypisovať aj v jazyku maďarskom. Ešte 
pred zasadnutím patronátneho konventu potiský dištrikt na svojom konvente v dňoch 1. a 2. júna 1871 v Rožňave 
požiadal správu revúckeho gymnázia o vzorku vysvedčení. Problém písania vysvedčení sa preniesol na generálny 
konvent. 

Na konvente bol za zosnulého superintendenta Karola Mádaya zvolený do tejto funkcie Štefan Czékus, ktorý ako 
senior bol revúckemu gymnáziu priaznivo naklonený. Neskôr však pod vplyvom politických zmien, horlivosťou 
podnecovateľov novej vlny maďarizácie vstúpil do radov protivníkov revúckeho gymnázia. Vtedy si pravdepodobne
ani neuvedomoval, že je predstaviteľom tej cirkvi, ktorá gymnázium založila a ktorej príslušníci nesú najväčšiu 
ťarchu, aby gymnázium udržali. 

Generálny konvent, ktorý sa konal v dňoch 4. - 7. októbra 1871 v Pešti, sa rozhodol, „... že vlani pri svojom uzavretí 
stál na stanovisku kresťanskej lásky a snášanlivosti. Poneváč ale patronát veľko-revúckeho gymnasia zaznáva toto 
pokračovanie, čo vlani bolo len odporúčané, teraz sa nakladá, aby veľko-revúcke gymnasium držalo si za povinnosť 
svedectvá columnaliter slovensky a maďarsky vystavovať. " August Horislav Škultéty to vo svojich Pamätiach ... 
komentuje: „Najdivnejšie pri tomto uzavretí je to, že generálny konvent sám uznáva, že pri jeho vynesení už nestál na 
stanovisku kresťanskej lásky a snášanlivosti." 

Patronátny konvent sa rozhodnutiu neprotivil, ale svoje zákonné právo si vymáhal ďalej. 

Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej vstúpilo do desiateho roku svojej existencie. V kolektíve učbárov nastali 
zmeny. Namiesto zosnulého Gustáva Lojka povolali za učbára bývalého žiaka revúckeho gymnázia Ľudovíta Čulíka a 
namiesto Pavla Krmana, ktorý odišiel po skončení prvého polroka do Liptovského Svätého Mikuláša, prišiel na 
gymnázium opäť Július Botto, ktorý medzitým študoval právo v Prešove. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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