
VYSTUPŇOVANIE NAPÄTIA 

Do gymnázia v tomto školskom roku nastúpilo 125 študentov. Osočovanie revúckeho gymnázia sa prejavilo v nižšom 
počte študentov ako v predchádzajúcich rokoch. K ohováraniu gymnázia prispeli rôzne noviny, napr. Svornosť, ktoré 
dokázali vytvoriť nepríjemné ovzdušie. V septembri 1873 náhle zomrel mešťanosta Revúcej Lajos Cseh, ktorý patril 
k najväčším domácim nepriateľom. Za nového mešťanostu zvolili Ondreja Bartóffyho. Pred voľbami sľúbil, že sa 
bude snažiť nájsť zmier medzi obidvoma stranami, no nainfikovaný článkami zo Svornosti daný sľub nielenže 
nedodržal, ale začal podporovať akcie nasmerované proti gymnáziu. Napätie sa vystupňovalo i tým, že jelšavský 
slúžny, podžupan Gemerskej stolice Bertalan Szontágh, zabraňoval slovenským mestečkám a dedinám poskytovať 
finančné prostriedky na udržanie gymnázia. Ako obranu voči týmto krivdám namiereným proti revúckemu gymnáziu 
vydal jeho hlavný dozorca Štefan Marko Daxner Prihlás, protest a prosbu v slovenskom, maďarskom a nemeckom 
jazyku. Adresovaný bol predovšetkým evanjelickým cirkvám v Uhorsku. Poukazuje v ňom na históriu gymnázia, za 
akých okolností ho zakladali, na jeho vynikajúce úspechy v pedagogicko-didaktickej činnosti, na vykonštruované 
útoky proti škole a na bezprávne zrušenie finančných príspevkov mestským výborom v Revúcej. Uvádza v ňom, že: 
„Gymnasium Veľko-Revúcke so seminárom učiteľským je pre náš evanjelický slovenský ľud mohutným prameňom 
osvety a vzdelanosti kresťanskej a národnej; obetavosť a čistá láska k cirkvi a národu v mene Božom otvorily, 
ochraňovaly dosiaľ prameň ten! A my presvedčení sme, že vlastnosti tieto, že tieto dary ducha Božieho neochabnú v 
nás vtedy, keď prameň ten úklady nepriateľské zarútiť namáhajú sa!. ... Predkovia naši, v ťažších ako sú naše 
okolnostiach, nie len že udržali, ale aj rozmnožili a do rozkvetu priviedli vzdelávacie ústavy svoje. - Dokážme, že 
bezprávia a krivdy nepriateľské nie zraniť, len zveličiť môžu v Boha dúfajúcu horlivosť našu! Spravodlivosť a milosť 
Božia budíš nám na pomoci!" 

Správca gymnázia August Horislav Škultéty so svojím kolektívom učbárov dokázal aj v takomto napätí zabezpečiť 
plynulý chod školy, dať svojim zverencom všetko to, čo si na začiatku školského roka predsavzali a dôsledne 
pripraviť ôsmakov na maturitné skúšky. K maturitným skúškam pristúpili dvanásti študenti a všetci zmaturovali. 

O rozvrhu hodín a učebných predmetov v školskom roku 1873/1874 sa A. H. Škultéty vo svojich Pamiatiach ... 
nezmieňuje. Zmienku o nich sme však našli v časopise Domácnosť a škola z roku 1912, kde si na revúcke 
gymnázium zaspomínal jeho učbár Mieroslav Kovalevský. Text je pravdepodobne nepresný, lebo v rozvrhu neuvádza 
mená učbárov Bohuslava Laciaka a Andreja Sokolíka. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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