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K OSUDOM DVOCH ZABUDNUTÝCH ŠARIŠSKÝCH HISTORIKOV
1
 

 

Patrik DERFIŇÁK 

 

 

Prešov bol po celé stáročia nielen politickým či hospodárskym strediskom Šarišskej 

stolice, ale i významným centrom vzdelanosti a vzdelávania. I preto sa, najmä od začiatku 19. 

storočia, stále častejšie objavujú snahy popísať nielen bohatú históriu samotného mesta, ale 

i celého Šariša. Bola to úloha nesmierne náročná. Do roku 1848 sa objavilo niekoľko 

menších popularizačných prác, venovaných niektorým zaujímavým udalostiam alebo 

prírodným zaujímavostiam. Podarilo sa publikovať aj niektoré pramene.
2
 Na vytvorenie 

serióznej základne pre budúcu syntézu dejín Šariša začali vznikať významnejšie práce 

v priebehu druhej polovice 19. storočia. Od 60. rokov sa postupne, najmä vďaka tunajším 

stredoškolským učiteľom i nadšeným amatérskym záujemcom o dejiny, začali objavovať 

prvé seriózne, z odborného hľadiska na tú dobu kvalitné práce. Vychádzali najmä v podobe 

viac či menej rozsiahlych štúdií a odborných článkov, opierajúcich sa v rozhodujúcej miere 

o zachovaný pramenný materiál.
3
 

Od 80. rokov 19. storočia začala opätovne v priestore Šariša a najmä v centrách ako 

Prešov a Bardejov stúpať snaha spracovať kvalitné, obsahom  i rozsahom primerané dejiny 

celého regiónu. Značný vplyv na toto úsilie, ktoré sa tešilo tiež podpore predstaviteľov 

miestnych úradov, mali tiež viaceré vonkajšie faktory. Proces spracovávania dejín 

jednotlivých stolíc sa pripravoval a realizoval v rámci celého Uhorska. Rovnako významný 

bol i nárast uhorského, resp. maďarského povedomia po vyrovnaní roku 1867. Značný vplyv 

na celý proces príprav mala i realizácia výročného zasadnutia historickej spoločnosti – 

                                                 
1
 Štúdia vznikla ako súčasť grantového projektu VEGA Ministerstva školstva Slovenskej republiky, s názvom  

Šariš v historickom kontexte jedného storočia (1848 – 1948) evidovaného pod číslom 1/0428/15.  
2
 Z viacerých zatiaľ stále málo využívaných zdrojov a publikácií možno spomenúť napríklad text BARTSCH, 

Eduárd. Sáros Megye helyirata. Eperjes, 1846. 85 s.  
3
 Príkladom publikácie zaznamenávajúcej nielen minulosť, ale i aktuálnu situáciu na Šariši počas šesťdesiatych 

rokov 19. storočia je práca POTEMKIN, Ödön. Sáros Vármegye Leirása, Statistikai, Földrajzi, Okirati és 

Történelmi tekintetben. Pest: Nyomtatott Noséda Gyulánál, 1863. 124 s.   
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Történelmi Tár v Prešove v 80. rokoch 19. storočia. Tomuto dlho pripravovanému podujatiu 

venovali značnú pozornosť nielen úrady, učitelia či zástupcovia miestnych kultúrnych 

a vzdelávacích inštitúcií, ale i miestna tlač.  

Predpoklady na úspešnú realizáciu celého projektu dejín Šariša samotnými miestnymi 

historikmi tu nesporne boli. Ľudí, ktorí sa venovali skúmaniu histórie či už ako profesionáli, 

alebo nadšení amatéri, žilo v priestore Šariša viacero. Spomenúť je potrebné v prvom rade dr. 

Alberta Berzeviczyho, významného historika, zaoberajúceho sa napríklad dejinami 

renesancie, súčasne tiež ministra a dlhoročného člena uhorskej Akadémie vied.  Ďalej to boli 

dr. Jozef Hörk, mapujúci dejiny prešovského kolégia, či Jozef Ruby, ktorý sa ako profesor 

kráľovského katolíckeho gymnázia zaoberal dejinami prešovského školstva.
4
 V priebehu 

druhej polovice 19. storočia a v prvých rokoch 20. storočia sa objavuje niekoľko ďalších 

zaujímavých osobností, ktoré prostredníctvom rôznych viac či menej rozsiahlych materiálov 

prispievali k poznaniu dejín regiónu. Spomedzi týchto mužov sa viacerí mohli stať vedúcimi 

autormi pripravovaných dejín Šariša, z rôznych dôvodov sa nimi však nakoniec nestali. 

Medzi nimi mali osobitné postavenie napríklad E. Berzeviczy, J. Bánó, F. Pulszky, B. Wick, 

ale najmä L. Lasztokay a K. Tuhrinszky.     

Na taký rozsiahly a ambiciózny projekt, akým sa mala stať príprava dejín celého 

Šariša sa nakoniec podujal riaditeľ prešovského katolíckeho gymnázia dr. Sándor Tóth.
5
 Ten 

sa v rekordne krátkom vyhradenom čase pokúsil skôr zostaviť ako napísať publikáciu 

o histórii Šariša. Už po predbežných prípravách sa totiž ukázalo, že jeden zväzok svojím 

rozsahom určite nebude stačiť na zachytenie aspoň najdôležitejších momentov bohatej 

                                                 
4
 Z viacerých konkrétnych textov možno spomenúť napríklad  práce HÖRK, József. Az eperjesi ev. ker. 

Collegium története. I. füzet. Kassán: Nyomtatott Bernovits Gusztáv kö- és könyvnyomdájában, 1896. 88 s. 

HÖRK, József. Az eperjesi ev. ker. Collegium története. II. füzet. Kassán: Nyomtatott Ifj. Nauer Henrik 

Könyv, Kö- és Müyomdájában, 1897, s. 89-324 a HÖRK, József. Az eperjesi ev. ker. Collegium története. III. 

füzet. Kassán : Nyomtatott Ifj. Nauer Henrik Könyv-, kö- és müyomdájában, 1897,  s. 325-434;  RUBY, 

József. Az eperjesi kir. kath. fögymnasium története 1673 – 1790. Az eperjesi kir. kath. fögymnasium új épülete 

emelésének alkalmából kiadja a fögymnasiumi igazgatóság. Eperjes: Kósch, Árpád könyvnyomdája, 1890. 

136 s.  
5
 Dr. Sándor Tóth (1854 – 1937), bol od roku 1902 riaditeľom Kráľovského katolíckeho gymnázia v Prešove. 

Vyučoval maďarský, latinský a grécky jazyk. Bol autorom viac ako dvadsiatich publikácií, množstva štúdií 

a článkov. Venoval sa literárnej histórii, publicistike, napísal niekoľko románov a portrétov slávnych 

osobností. I keď počas svojho pobytu v Prešove (1902 – 1917) okrem prípravy samotných Dejín Šarišskej 

stolice vydal viacero zaujímavých publikácií, nebola zatiaľ jeho pôsobeniu venovaná významnejšia pozornosť.  
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histórie regiónu. Preto prípravný výbor, ktorý dohliadal na celú záležitosť, rozhodol o tom, že 

autor, resp. autori  pripravili až tri zväzky. To síce na jednej strane znamenalo značne 

prestížnu záležitosť, na druhej strane však išlo o finančne náročný projekt, kladúci 

mimoriadne nároky na všetkých zúčastnených. 

Na začiatku roku 1909 však prípravný výbor mohol na svojom zasadnutí i napriek 

viacerým problémom konečne vyhlásiť radostnú udalosť. Rukopis prvého zväzku bol hotový 

a prešiel aj náročným posudzovaním. Hlavným recenzentom bol dr. Albert Berzeviczy, 

rešpektovaný historik, člen Uhorskej akadémie vied a verejne známa osobnosť.
6
 Jeho 

posudok na zatiaľ neúplný rukopis bol v podstate kladný, aj keď navrhoval doplniť a upraviť 

niektoré časti predloženej práce. Na základe tohto odporúčania jeho posúdenia výbor navrhol 

vydať dielo podľa pôvodného zámeru v troch zväzkoch. Členovia schválili tiež 

harmonogram, podľa ktorého sa prvý zväzok mal na knižnom trhu objaviť už v novembri 

1909, druhý do konca roku 1909 a tretí na jar 1910.  

Samotný autor nakoniec rozhodnutie výboru prijal, aj keď sa tým dostal do vážnej 

časovej tiesne. Napriek optimistickému konštatovaniu výboru totiž v tom čase, odhliadnuc od 

potrebných úprav rukopisu prvého zväzku, on sám stále ešte len postupne kompletizoval 

zväzok druhý. Náročná záverečná časť, ktorá sa mala venovať najnovšiemu obdobiu 

historického vývoja, hodnoteniu pramennej základne a celkovo zdrojom, ktoré našli pri 

koncipovaní diela uplatnenie, bola dokonca iba v štádiu príprav. Výbor však trval na čo 

najrýchlejšom vydaní. Dôvodom bola okrem iného aj finančná náročnosť celého diela. Vydať 

sa ho podujala v tom čase známa vydavateľská Franklinova spoločnosť (Franklin társulat) z 

Budapešti, ktorá celkové náklady odhadla na úctyhodných 21 500 korún.
7
  

Ako to už v oblasti vedy a kultúry býva, ani v tomto prípade výbor nakoniec nemal 

dosť peňazí na vydanie celej publikácie. Z príspevkov Šarišskej stolice, miest Prešova, 

Bardejova a Sabinova i viacerých súkromných darcov zozbierali iba 18 500 korún. 

                                                 
6
 Osobnosti Šariša I. Ed. Martin Pekár. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 27-29.  

7
 Len pre porovnanie, napríklad ročný plat bankového úradníka bol v tom čase okolo 1 200 – 1 500 K ročne a 

starosta Prešova, ako najlepšie platená osoba v meste zarobila okolo 8 000 K ročne. Bližšie Sárosmegyei 

Kalauz. Eperjes Bártfa Kisszeben Szab. Kir. Városok És Sárosvármegye Községeinek Czímtára. Szerkesztette 

És Kiadta Kósch Árpád. Eperjese, Kiadta Kósch Árpád, 1910. 228 s. Samotný Prešov, podobne ako ostatné 

sídla v tomto regióne zápasil so silnou zadlženosťou a jeho hospodárenie vykazovalo každoročne deficity.   
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Zostávajúcich tritisíc korún sa výbor rozhodol získať z ďalšej podpory vedenia Šarišskej 

stolice a od súkromných darcov. Okrem toho časť nákladu, celkovo dvesto exemplárov, bolo 

určených na predaj širokej verejnosti. Z peňazí, ktoré by sa takto získali za predaj prvého 

zväzku, plánovali pokryť zvyšok nákladov na druhý zväzok a následne aj na ten posledný. 

Ďalšou možnosťou ako získať potrebné peniaze bolo prilákať nových štedrých darcov. Na 

knihu po päťsto korún venovali grófska rodina Dessewffyovcov, baróni Ghillány a Palocsay. 

Aby však prilákali ešte viac záujemcov, mohli šarišské šľachtické rodiny umiestniť svoje 

erby v prvom zväzku publikácie. Za sto korún boli do knihy nielen zaradené, ale aj krásne 

farebne kolorované. Túto formu prezentácie uvítali viacerí, a tak popri erboch rodín Bánó, 

Berthóty, Bujanovics, Dobay, Hedry, Piller, Pulszky, Tahy a mnohých ďalších tu môžeme 

nájsť aj znaky  prešovského gréckokatolíckeho biskupstva a košického rímskokatolíckeho 

biskupstva.  

 

 

Titulný list prvého zväzku Dejín Šarišskej stolice 
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Napriek dôkladne premysleným plánom sa však osud „Dejín Šarišskej stolice“ 

nevyvíjal tak jednoducho. Prvý zväzok síce vyšiel ešte v závere roku 1909, druhý však už s 

ročným oneskorením. A ten posledný dokonca až v roku 1912. Okrem časového posunu sa 

však terčom kritiky stal najmä postup autora, ktorý z veľkej časti použil v práci texty svojich 

predchodcov. Málokto pritom bral do úvahy skutočnosť, že pri rozsahu takmer 1800 strán a 

krátkom čase na prípravu celého diela nebolo možné postupovať inak. Napriek všetkému sa 

však práve pred sto rokmi zrodilo rozsahom i obsahom pozoruhodné dielo, ktoré i súčasným 

bádateľom má z histórie Šariša čo povedať.   

Medzi autormi, z ktorých prác dr. S. Tóth čerpal údaje do výslednej publikácie, majú 

svoje osobitné miesto už spomínaní L. Lásztokay a K. Tuhrinszky, pôsobiaci ako 

stredoškolskí profesori na miestnom vyššom kráľovskom katolíckom gymnáziu. Pritom 

spomedzi osobností, ktoré v druhej polovici 19. storočia zaujali svojimi aktivitami v skúmaní 

miestnych dejín, patrí popredné miesto nesporne Lászlovi Lasztokaymu (11. 11. 1840 – 13. 2. 

1887). Narodil sa v Michalovciach v zemianskej rodine. Jeho rodičom, i keď neoplývali 

majetkom, veľmi záležalo, aby získal čo najlepšie vzdelanie. Napriek tomu, že Uhorsko z 

politického i hospodárskeho hľadiska prežívalo v 50. rokoch 19. storočia veľmi zložité 

obdobie, boli pripravení prinášať značné materiálne obete. Základné vzdelanie tak získal v 

rodnom meste, gymnázium absolvoval v Užhorode. Po jeho skončení v roku 1858 nastúpil na 

kňazskú dráhu. Študoval teológiu najprv v rumunskom Satu Mare a neskôr v dnes 

maďarskom meste Eger. Postupne však o teológiu stratil záujem a vzdal sa kňazskej dráhy. 

So súhlasom rodičov pokračoval v štúdiách na právnickej fakulte peštianskej univerzity. 

Vysoké náklady s tým spojené však už po roku prinútili jeho otca požiadať ho, aby prešiel na 

podstatne lacnejšiu právnickú akadémiu v Prešove.  

O jeho tunajšom štúdiu toho veľa nevieme, no čo je zaujímavé, následne po jeho 

ukončení, v januári 1862 nastúpil ako stredoškolský profesor dejepisu a zemepisu na 

prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium.  

Keďže požiadavky na kvalifikáciu predovšetkým u stredoškolských pedagógov v Uhorsku 

boli vysoké, je prekvapujúce, že sa ako z dnešného pohľadu nekvalifikovaný učiteľ na tomto 

mieste nielen udržal, ale dosiahol aj značné úspechy.  
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Do istej miery osvetľuje okolnosti jeho prijatia do školských služieb vo svojom 

príspevku jeho priateľ Š. Lévay. Poznamenáva, že 50. a začiatok 60. rokov 19. storočia boli v 

Uhorsku obdobím, keď sa do školstva, aj vinou vtedajšej politickej situácie, nehlásilo veľa 

plne kvalifikovaných uchádzačov. Navyše po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa spočiatku 

otvorilo veľa nových, lepšie materiálne zabezpečených miest, ktoré opäť prilákali na rozdiel 

od školstva množstvo možných uchádzačov. Ako autor príspevku dodáva – našťastie.
8
  Treba 

súčasne konštatovať, že na toto vyhlásenie ho plne oprávňovali nielen rozsiahle aktivity L. 

Lasztokaya, ale aj oficiálne uznanie, ktoré sa mu za ne dostalo.  

 

 

Budova Kráľovského katolíckeho vyššieho gymnázia v Prešove 

 

 

László Lasztokay na gymnáziu zabezpečoval prevažne výučbu predmetov dejepis a 

zemepis. Napríklad v školskom roku 1874/1875 predstavoval jeho týždenný úväzok celkovo 

15 hodín, čo bol v ústave priemer. Učil v dvoch triedach zemepis a štyroch dejepis. Venoval 

sa tiež vedeniu podporného spolku pre chudobných katolíckych študentov.
9
  Popri tom však 

aktívne pracoval nielen v ďalších školách, ale aj v rámci rôznych spolkov a kultúrnych 

inštitúcií. Spomeňme aspoň, že popri svojej práci profesora na prešovskom kráľovskom 

                                                 
8
 LÉVAY, István. Lasztokay László emlékezete. In: Az Eperjesi kir. kath. fögymnázium 1886/1887 iskolai évi 

értesítője. Ed. G. Schlott. Eperjes 1887, s. 39. 
9
 Bližšie Az Eperjesi kir. kath. fögymnázium 1874/1875 iskolai évi értesítője. Ed. S. Nuber. Eperjes 1887, s. 27. 



 

 

 66 

katolíckom gymnáziu ako riaditeľ niekoľko rokov viedol aj dievčenskú mestskú maďarsko-

nemeckú školu. Po jej zániku prijal miesto riaditeľa nižšej hospodárskej školy v Prešove. 

Súčasne pracoval ako člen mestského zastupiteľstva v Prešove a v stoličnom výbore Šarišskej 

stolice. Spoluzakladal prešovský Széchenyiho kruh a následne tu pôsobil ako člen riadiaceho 

výboru a knihovník. Zvolili ho za člena Filologickej spoločnosti v Budapešti, do výboru 

Hornouhorského múzea v Košiciach či do vedenia celouhorskej organizácie združujúcej 

stredoškolských učiteľov. Viedol prípravné kurzy pre budúcich riaditeľov základných a 

stredných škôl a tesne pred tým, ako vážne ochorel, sa stal zástupcom riaditeľa vo svojom 

materskom ústave.  

Je zaujímavé, že pri tomto svojom nesporne širokom okruhu záujmov a povinností si 

dokázal nájsť dostatok času aj na intenzívnu bádateľskú činnosť. Jeho prednáškové a 

publikačné aktivity boli veľmi rozsiahle a zahŕňali široký okruh príspevkov od 

popularizačných v regionálnej tlači až po rozsiahle a kvalitné štúdie uverejnené v 

renomovaných vedeckých časopisoch. O spôsobe svojej práce i o cieľoch, ktoré mal v rámci 

skúmania histórie predovšetkým mesta Prešova a regiónu Šariša, nám zanechal krátku 

poznámku v jednom zo svojich textov. Ako napísal: „... Už veľa rokov sa zaoberám 

myšlienkou napísať o jednom z najvýznamnejších starobylých slobodných kráľovských miest 

v Uhorsku čo najpodrobnejšiu monografiu, aby som tak svojou skromnou prácou, doteraz 

však iba z malej časti pripravenou, na jednej strane prispel k poznaniu histórie našej vlasti 

a na strane druhej aspoň sčasti prejavil svoju vďačnosť voči šľachetnému mestu, ktoré je už 

osemnásť rokov mojím domovom a poskytuje mi radosť svojou vzdelanou a kultúrnou 

spoločnosťou. Kvôli úspešnému napísaniu tejto štúdie som prípravné práce – 

zhromažďovanie materiálu – začal ešte v novembri 1877. Odvtedy, pokiaľ to dovoľovali moje 

oficiálne a pracovné povinnosti, som bez prestania venoval pozornosť skúmaniu tejto témy. 

Doteraz som preskúmal miestne rímsko a gréckokatolícke, ale aj evanjelické matriky a 

písomnosti. Zozbieral som všetky údaje, ktoré boli v knižniciach gréckokatolíckeho 

biskupstva, evanjelického ústavu a kláštornej knižnici rádu sv. Františka. Preskúmal som aj 

kedysi prekvitajúcich miestnych cechov cechové truhly – celkovo ich bolo tridsať – a 

nakoniec som vstúpil do bohatého archívu mesta Prešov. Tu som sa však pri svojom skúmaní 
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dostal zatiaľ iba po rok 1583, pričom som prešiel viac ako 7000 kusov originálnych listín. Pri 

tomto svojom bádaní, vzhľadom na ohromné množstvo materiálu som prišiel k záveru, že 

cieľ, ktorý som si stanovil, je veľmi ťažko dosiahnuteľný, no verím, že časť zo získaných 

údajov už v roku 1880 uzavriem a poskytnem čitateľovi, ktorý posúdi, ako som sa vyrovnal s 

touto neľahkou úlohou...“
10

    

Vzhľadom na značné ambície, ktoré naznačil vo svojom príspevku, postupoval László 

Lasztokay systematicky. Každoročne publikoval štúdie i jednotlivé dôležitejšie pramene 

v rámci štúdií v ročenke ústavu, časopisoch Századok či Történelmi Tár, ale i v rozsiahlych 

odborných  prácach v miestnych novinách. Vďaka tomuto postupu sa stal, napriek pomerne 

nízkemu veku jedným z najvážnejších kandidátov na vypracovanie dlhodobo plánovaných 

dejín Šariša. Žiaľ, bolestivá a niekoľko rokov trvajúca choroba predčasne ukončila jeho život 

a nedovolila mu ukončiť začatú prácu, z ktorej už sčasti publikovaných, ale aj ešte dovtedy 

nepublikovaných rukopisov, bolo už možné zostaviť, ako konštatovali jeho súčasníci, 

publikáciu o dejinách Prešova.     

Z významnejších prác L. Lasztókaya možno spomenúť:  

LASZTOKAY, László – P. B. Erdélyi fejedelemasszonyok levelei (1619 – 1627). In: 

Történelmi Tár, 8, 1885, s. 808-812.  

LASZTOKAY, László. Eperjes szabad kir. város leveltárában található nevezeteseb okiratok 

ismertetése. Eperjes 1881. 59 s. 

LASZTOKAY, László. Eperjes szabad kir. város leveltárból 1594 – 1669. In: Történelmi 

Tár, 3, 1880, s. 605 a n. 

LASZTOKAY, László. Adatok Eperjes sz. Kir. Város haditörténetéböl a legrégibb idktöl az 

1711 – ik év végeig. In: Az eperjesi kir. kath. fögymnasium 1878/79 tanév értesitvénye. Sz. 

Nuber, S. Eperjes 1879, s. 1-56. 

 

Na prácu L. Lasztokaya nadviazal svojím pôsobením jeho žiak i nástupca na mieste 

profesora dejepisu a zemepisu na prešovskom kráľovskom katolíckom gymnáziu v Prešove 
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 LASZTOKAY, László. Adatok Eperjes sz. Kir. Város haditörténetéböl a legrégibb idktöl az 1711 – ik év 

végeig. In: Az eperjesi kir. kath. fögymnasium 1878/79 tanév értesitvénye. Sz. S. Nuber. Eperjes, 1879,  s. 1-2.  
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Karol Tuhrinszky (jún 1860 – 18. 5. 1904). Narodil sa v Prešove v rodine chudobného 

remeselníka. V rodnom meste absolvoval aj základnú školu, pričom ale iba jeho spomedzi 

celkovo piatich súrodencov sa rodičia rozhodli nechať pokračovať v štúdiu na tunajšom 

katolíckom kráľovskom vyššom gymnáziu. Aj napriek tomu, že mohol študovať, musel si 

počas pobytu na tejto strednej škole prakticky neustále privyrábať doučovaním spolužiakov. 

Vďaka doučovaniu, podpore rodičov a mimoriadnej skromnosti, sa po úspešnej maturite v 

roku 1877 mohol prihlásiť na Filozofickú fakultu budapeštianskej univerzity. I keď jeho 

zdravotný stav nebol najlepší a celkovo telesne bol veľmi slabý, rozhodnutie stať sa učiteľom 

u neho pramenilo zo záujmu o históriu a klasické jazyky. Napriek predovšetkým materiálnym 

problémom, podarilo sa mu absolvovať štúdium, zloziť predpísané skúšky i získať učiteľský 

diplom pred budapeštianskou skúšobnou komisiou. Keďže po návrate domov nenašiel hneď 

vhodné miesto, niekoľko rokov pracoval ako vychovávateľ v šľachtických rodinách na Šariši. 

Pôsobil predovšetkým na vidieku, v rodinách Berzeviczyovcov a Sztankayovcov. Od 

septembra 1884 nastúpil ako zastupujúci učiteľ na miesto vážne chorého L. Lastokaya, 

svojho niekdajšieho profesora, na kráľovskom katolíckom gymnáziu v Prešove. Celé 

nasledujúce tri roky tu pracoval ako zastupujúci učiteľ. Až od 1. septembra 1887, po smrti L. 

Lasztokaya, bol menovaný za riadneho učiteľa, čo mu vytvorilo síce skromné, ale stabilnejšie 

pracovné a životné podmienky. V tom istom období, keď sa jeho postavenie ako 

stredoškolského učiteľa stalo aspoň o niečo istejším, mohol sa oženiť s dcérou svojho kolegu 

Ilkou Valkovskou. S ňou mal neskôr dve dcéry, Annu a Viktóriu.  

Celkovo dvadsať rokov (1884 – 1904) pôsobil K. Tuhrinszky nielen ako profesor 

dejepisu, latinského jazyka a gréckej literatúry na kráľovskom katolíckom gymnáziu, ale aj 

ako mimoriadne aktívny organizátor kultúrneho, spoločenského a náboženského života 

v Prešove. V rámci školy bol napríklad členom  výboru pripravujúceho vychádzky, výlety 

i dlhodobejšie exkurzie pre študentov. Dlhé roky pracoval i ako učiteľ spevu, dozeral 

a spravoval školský hudobný kabinet a úspešne viedol aj školský spevácky súbor. S ním 

potom pravidelne vystupoval pri všetkých významnejších slávnostiach, spoločenských 

a športových podujatiach v meste i okolí. Spevu, najmä zborovému, venoval veľa času. Kým 

jeho úväzok gymnaziálneho pedagóga predstavoval v tom čase 17 – 18 hodín týždenne, popri 
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vedení zboru a pravidelných skúškach učil týždenne ďalšie tri hodiny cirkevnému 

a svetskému spevu a pravidelne aj najmenej dve hodiny umeleckému spevu. Popri práci vo 

viacerých prešovských školách a vyučovaní spevu súčasne aktívne pracoval aj vo viacerých 

najmä katolíckych dobročinných spolkoch. Ako knihovník mal na starosti správu i neustále 

dopĺňanie knižnice Széchenyiho kruhu v Prešove. Bol členom mestského zastupiteľstva 

a stáleho výboru dozerajúceho na katolícke ľudové školy. Popritom viedol ako riaditeľ, aj 

mestskú priemyselnú školu (Városi, államilag segélyezett iparostanoncziskola), ktorá vznikla 

v roku 1884 a na začiatku 20. storočia mala už niekoľko sto žiakov.
11

 

Patril k publikačne veľmi aktívnym prešovským pedagógom. Okrem väčšieho 

množstva kratších článkov, ktoré príležitostne publikoval v regionálnych i odborných 

periodikách, vydal aj niekoľko rozsiahlejších prác. Z nich tie najzaujímavejšie sú venované 

minulosti Šarišského hradu či dejinám Šarišskej stolice v období panovania Jozefa II. Popri 

tom predniesol desiatky prednášok v katolíckych spolkoch po celej Šarišskej stolici, na 

podujatiach organizovaných v prešovskom Széchenyiho kruhu i pri rôznych významných 

príležitostiach.  

K histórii Šarišského hradu, ktorému venoval niekoľko desiatok strán, sa mu podarilo 

získať viaceré zaujímavé údaje. O tom, že k spracovaniu tejto témy pristupoval s plnou 

vážnosťou a erudíciou historika, svedčia i úvodné slová, ktoré napísal k štúdii: „... Ničeniu 

pamiatok nezabránime, no zachráňme aspoň o nich hovoriace materiály, zhromaždime o nich 

tie informácie, na základe ktorých môžeme objasniť ich históriu. Historik má silnú vôľu, 

vážnu snahu, no väčšinou nie je nikto, kto by historika k tejto práci vyzýval a pri nej ho 

podporoval. S vymieraním jednotlivých šľachtických rodín zanikajú aj ich rodové archívy, 

pretože tie už nezaujímajú nového zemepána. Pozemková kniha nahrádza všetko, zemepán 

nevie, čo by mal robiť so starými listinami a ako haraburdy ich necháva na statku 

prechádzajúcom do nových rúk. Je známe, čo sa v našom kraji zvykne diať s takými archívmi, 

česť výnimkám. Nový zemepán, pokiaľ nemá aspoň trochu historického cítenia, sa o ne 

nestará, pre neho nemajú hodnotu, dostávajú sa do pivníc alebo na povaly, kde sa stávajú 
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 Bližšie DERFIŇÁK, Patrik. Tuhrinszký Karol. In: Osobnosti prešovského školstva III/2 : slovník. Zost. 

Darina Vasiľová. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006,  s. 55-57. 
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potravou pre plesne alebo pre myši, alebo sú ničené pri požiaroch. Tak sa ničí veľa 

hodnotného materiálu, na najväčšiu škodu pre históriu. V o niečo lepšom stave sú mestské 

a stoličné archívy, no aj tu by bolo možné veľa zlepšiť. Dosadzujú do nich neodborníkov, 

ktorí robia všetko možné, ale v archíve nič. Nevedia dať vysvetlenie bádateľom. Sklamal som 

sa, keď som dúfal, že o dejinách tohto v stredoveku dôležitú úlohu zohrávajúcom hrade 

rozsiahly materiál zhromaždím – málo je toho, čo mám k dispozícii, osobitne vo vzťahu k jeho 

prvým storočiam ...“
12

    

Napriek tomu, že Karol Tuhrinszky konštatuje celkový nedostatok zachovaného 

archívneho materiálu viažuceho sa k dejinám hradu vo Veľkom Šariši, pri písaní svojej 

rozsiahlej štúdie okrem nájdených archívnych materiálov využil v tom čase existujúce 

zbierky dokumentov, excerpoval historické časopisy, čerpal i z bohatých historických knižníc 

nachádzajúcich sa v regióne.
13

 Okrem prešovského archívu nepodceňoval ani prácu v teréne. 

Potrebné informácie hľadal napríklad aj v cirkevných materiáloch zachovaných na fare vo 

Veľkom Šariši, za čo osobitne poďakoval miestnemu dekanovi, ktorým bol F. Dezső.
14

   

Po úvodnej stručnej charakteristike hradov ako obranných stavieb, známych 

v rôznych formách už od najstarších čias, prešiel postupne k charakteristike ich funkcie ako 

vojenského, správneho, hospodárskeho či výrobného centra. Na Šariši evidoval K. 

Tuhrinszky celkovo 19 hradov, niektoré v podobe zrúcanín, iné iba na základe záznamov 

v listinách. Hneď v úvode zaznamenal i aktivitu Krajinskej komisie pre umelecké pamiatky, 

ktorá prostredníctvom V. Miškovského zachytila zrúcaniny Šarišského hradu v rokoch 1892 

a 1893. Pri tejto príležitosti vznikli nielen kresby hradu, ale i náčrt jeho pôdorysu.
15

 V texte 

ďalej pokračoval opisom polohy hradu, resp. opisom zachovaných hradných zrúcanín. K. 

Tuhrinszky ako aktívny turista osobne dôkladne preskúmal a zameral celý hrad. Okrem 

rozmiestnenia zvyškov jednotlivých objektov, ich veľkosti a stavu, zachytil tiež viacero 

zaujímavých zachovaných detailov. Konštatoval napríklad, že maľby na zachovaných stenách 
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 TUHRINSZKY, Károly. Sárosvár története. Eperjes: Kósch Árpád könyvnyomdába, 1899, s. 1-2. Text vyšiel 

aj ako súčasť ročenky Kráľovského katolíckeho vyššieho gymnázia v Prešove, i ako samostatný výtlačok.    
13

 Osobitne menuje Binderovu knižnú zbierku, tvoriacu v súčasnosti súčasť kolegiálne historickej knižnice, bol 

knihovníkom rozsiahlej učiteľskej i žiackej knižnice pri Kráľovskom katolíckom vyššom gymnáziu v Prešove.   
14

 TUHRINSZKY, Károly. Sárosvár története. Eperjes: Kósch Árpád könyvnyomdába, 1899, s. 2. 
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už nevidno, na jednej z veží však opísal zvyšky ozdobného červeného sgrafita s rastlinným 

motívom.
16

 Zachytil tiež viaceré záznamov o „vykopávkach“, realizovaných na hrade 

s cieľom obohatiť sa v rôznych obdobiach už od 18. storočia.  

V osobitnej kapitole opísal tiež pôvod mena hradu, jeho počiatky a majetkovú 

základňu. Šarišský hrad považoval za jeden z najstarších v celom Uhorsku. Vychádzal pri 

tom z nálezov mincí a rôznych artefaktov nájdených v okolí a datovaných ešte do rímskeho 

obdobia, i strategickej polohy hradného vrchu.
17

 Pomerne podrobne, aj keď bez presných 

odkazov na použité zdroje, popísal K. Tuhrinszky i stredoveké dejiny hradu, predovšetkým 

v spojitosti s viacerými významnými šľachtickými rodmi. Veľmi dôležitou časťou dejín, 

ktorej kvôli zabezpečovaniu dostatku zdrojov na údržbu rozsiahleho hradného areálu 

i samotnej posádky pripisoval autor značnú pozornosť, bolo spravovanie panstva a majetkov, 

ktoré k hradu patrili. Najstarší súpis dedín hradného panstva pochádzal od Ladislava IV., 

z roku 1287. V nasledujúcich desaťročiach sa však majetková základňa patriaca k hradu 

postupne zmenšovala, keď sa jednotlivé dediny či pozemky dostávali do rúk šľachty. 

V priebehu 16. storočia panstvo, ktoré sa opäť dostalo do vlastníctva uhorských panovníkov, 

v tomto prípade už Habsburgovcov, nestačilo pokrývať značné náklady na prevádzku hradu 

a kráľovská pokladnica musela uvoľňovať značné prostriedky na jeho údržbu, v rokoch 1550 

– 1553 v priemere okolo 6 000 zlatých ročne.
18

 Hoci z kráľovskej pokladnice smerovali do 

hradu ako dôležitej vojenskej pevnosti značné sumy, kvôli nedôslednému hospodáreniu 

svojich veliteľov, postupne upadal. O tom, že mal stále svoj význam, svedčí i autorom 

v samostatnej kapitole publikovaný a komentovaný text správy o stave hradu z roku 1557.  

Autor síce v závere konštatuje, že výsledný text je neúplný a poskytuje iba základný 

prehľad o minulosti tejto významnej pamiatky. Napriek tomu však prostredníctvom kratších 

i dlhších vstupov predstavuje viaceré zaujímavé informácie a podrobnosti napríklad 

o veliteľoch či úradníkoch hradu, nariadeniach, ktoré mali za cieľ zlepšiť morálku posádky, 

alebo predstavuje Šarišský hrad ako sídlo lúpežníkov, väčšinou vzbúrencov proti 

panovníkom. Dôležitú súčasť celého textu, dávajúcu mu vlastivedný charakter, predstavujú 
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povesti spojené s hradom a jeho vlastníkmi. I keď text pripravený K. Tuhrinszkym nemožno 

označiť za jednoznačne vedecký materiál, predstavuje to, čo ako učiteľ, turista a znalec 

minulosti regiónu mohol a chcel svojim čitateľom ponúknuť. I táto jeho práca dokumentuje 

snahu nielen o poznanie, ale predovšetkým o predstavenie šarišského regiónu odbornej 

verejnosti.
19

 Podobne je to i s jeho ďalšími kratšími či dlhšími textami, ktoré počas svojho 

života publikoval.     

Z významnejších prác Karola Tuhrinszkého možno spomenúť:  

TUHRINSZKY, Károly. Adatok Sárosvármegye történetéhez II. József korában. In: Az 

Eperjesi kir. kath. fögymnázium 1887/1888 iskolai évi értesítője. Ed. G. Schlott. Eperjes, 

1888, s. 1-39.  

TUHRINSZKY, Károly. Tanulmányi kirándulás Bártfára, Bártfa – fürdőbe és Zboróra 1895. 

május hó 28-án. In: Az Eperjesi kir. kath. fögymnázium 1894/1895 iskolai évi értesítője. Ed. 

G. Schlott. Eperjes, 1899, s. 26-34.  

TUHRINSZKY, Károly. Sárosvár története. In: Az Eperjesi kir. kath. fögymnázium 

1898/1899 iskolai évi értesítője. Ed. G. Schlott. Eperjes, 1899, s. 1-50.     

 

V roku 1903 náhle vážne ochorel. Ako neskôr konštatovali kolegovia, jeho slabý 

organizmus nevydržal dlhodobé a nadmerné pracovné zaťaženie. Na odporúčanie lekára síce 

dostal dlhodobú, celkovo šesťmesačnú zdravotnú dovolenku, bolo však už neskoro. V 

polovici mája roku 1904 svojej chorobe podľahol. Hodnotenie odbornej činnosti Karola 

Tuhrinszkého v oblasti výskumu regionálnych dejín, podobne ako je to v prípade ďalších 

menej známych šarišských historikov, predstavuje stále otvorený problém. Bez dôkladného 

spoznania ich životných osudov i samotných textov roztratených po rôznych ročenkách, 

zborníkoch či v dobovej tlači, ho ani pravdepodobne nebude možné v dohľadnej dobe 

uzavrieť.  
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Summary 

The fate of two forgotten historians of Šariš 

 

The study presents the life and work of the two regional historians of Šariš that lived in the second half of the 

19th century. Referring to their most important work, as well as the need to know and analyze the results of their 

research, in order to create a better picture of the past Šariš. 

PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. 


