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OBRAZ  „PROCESU POSLOVENČOVANIA PREŠOVA“ NA STRÁNKACH 

VÝCHODOSLOVENSKEJ TLAČE V ROKOCH 1919 – 1920
1
 

 

Ján Džujko 

 

Prešov patril po vzniku Československej republiky medzi tie východoslovenské 

mestá, ktoré sa vyznačovali pestrou národnostnou štruktúrou. Zmena štátoprávnych pomerov 

sa odrazila aj na etnickej skladbe obyvateľov mesta. Už mimoriadne štítanie ľudu z roku 

1919 naznačilo, že sa etnická štruktúra Prešova v porovnaní s rokom 1910 výrazne zmenila. 

Jeho výsledky poukázali na kvantitatívne zmeny, ktoré sa po októbri 1918 odrazili 

v stúpajúcom alebo klesajúcom počte príslušníkov jednotlivých národností v meste.
2
 Dôležité 

však bolo i to, že sa pretvorilo ich samotné postavenie v rámci novovzniknutého štátu. 

Slováci s Čechmi tvorili majoritu. Získali národnú slobodu a občianske práva, zatiaľ čo 

Maďari sa dostali do pozície menšiny, strácajúcej dovtedajšie výhody plynúce z ich 

väčšinového postavenia. Status minority rovnako patril Nemcom, Rusom/Rusínom a Židom.  

V prvých mesiacoch existencie nového štátneho útvaru sa tak obyvatelia Prešova 

popri závažnejších hospodárskych a sociálnych otázkach zaoberali aj problémom vlastnej 

národnej identity i samotným postojom k novej republike, ktorej súčasťou sa stali. Vo 

vzájomných vzťahoch jednotlivých národností v meste dominovali konfliktné vzťahy. 

Určujúcim bol predovšetkým vzťah majority k jednotlivým minoritám. Slováci sa usilovali 

čím skôr dať mestuu tzv. ,,slovenský ráz“ a čo najskôr aspoň navonok eliminovať prítomnosť 

predovšetkým maďarskej minority v meste. Dochádzalo tak k rozličným konfliktným 

situáciám, ktoré sa prirodzene zrkadlili aj na stránkach vtedajšej východoslovenskej tlače.
3
  

Podľa nej tak slovakizácia Prešova prebiehala pomaly. 

Na stránkach periodík dominovali predovšetkým príspevky, v ktorých sa autori 

zaoberali presadzovaním slovenského jazyka v jeho písomnej i hovorovej forme, 

prezentovaním slovenskej kultúry a slovenského školstva. Nechýbali ani články zaoberajúce 

                                                 
1
 Štúdia je výstupom z projektu VEGA č. 1/0115/12 Historický vývin východného Slovenska v kontexte 

moderného národného vývinu Slovákov v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. 
2
 Jedným z hlavných dôvodov mimoriadneho sčítania ľudu z roku 1919 bolo práve zistenie národnostného 

zloženia obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Podľa tohto sčítania žilo v Prešove 18 699 obyvateľov. Z nich 

13 802 bolo Slovákov, resp. príslušníkov česko-slovenskej národnosti, 3676 Maďarov, 730 Nemcov, 347 nebolo 

etnicky rozlíšených a židovská národnosť sa ešte nesledovala. Pozri Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu 

z roku 1919. Bratislava : Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, 1920. 216 s.  
3
 Uvedenú problematiku sme sledovali na stránkach obsahovo kvalitnejších slovenských periodík, ktoré 

v rokoch 1918 – 1920 vychádzali na východnom Slovensku. Boli to denník Slovenský východ (1919 – 1920) 

a týždenníky Šarišské hlasy (1919 – 1920), Tatry (1919 – 1922) a Gazdovské noviny (1920 – 1938).  
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sa prekážkami, brániacimi presadzovaniu slovenského rázu mesta. Boli nimi predovšetkým 

niektorí príslušníci maďarskej minority, Židia, ale aj samotní Slováci, ktorí mali v tom čase 

ešte slabé národné povedomie. Značná časť slovenského obyvateľstva bola podľa autorov 

viacerých článkov odnárodnená a v prvých mesiacoch samostatnej ČSR, kedy zvlášť na 

východe Slovenska, a teda aj v Prešove, nebola situácia stabilizovaná, sa Prešovčania len 

veľmi ,,neisto“ hlásili k slovenskej národnosti.  

Slovenská tlač vyvinula enormné úsilie hlavne pri presadzovaní slovenčiny. Šarišské 

hlasy uverejnili preklady názvov a zmeny názvov prešovských ulíc, informáciu o ich 

označení v meste, upozornili na nepreložiteľnosť samotného názvu mesta Prešov či na 

možnosť zmeniť, resp. poslovenčiť si meno.
4
 Slovenský východ si všimol aj plán mesta, 

ktorý bol stále v maďarskom jazyku. Požadoval preto profesorský zbor priemyselnej školy, 

aby pripravil slovenský plán mesta, nevyhnutný nielen pre úrady ale i pre podnikateľov.
5
 

Neustále sa tlač zaoberala akýmikoľvek prejavmi používania maďarského jazyka v meste. 

Požadovala odstránenie maďarských nápisov a úradných pečiatok nachádzajúcich sa 

v mestskom úrade, na súde, na daňovom úrade, na pošte, v kostoloch, na železničnej stanici, 

ale aj v prešovskom kine, Slovenskej sporiteľni či v elektrárni.
6
 V pozornosti novín bola 

častejšie prešovská kníhtlačiareň a kníhkupectvo firmy Árpád Kósch, propagujúce svoje 

služby v maďarskom jazyku. Šarišské hlasy napísali: ,,O firme Kósch Árpád vieme dobre, že 

sa nemôže vžiť do nových pomerov a že stále očakáva návrat maďarskej vlády.“
7
 Na adresu 

tlačiarne, ktorá nebola označená slovenským nápisom, poznamenali: ,,Pán Kósch hádam 

nemá času čítať  úradné zprávy v ,,Šarišských Hlasoch“, ktoré sa tlačia v jeho tlačiarni ...“.
8
 

Ernest Kósch
9
  bol v meste považovaný za jeden z hlavných ,,stĺpov maďarských v Prešove“ 

a čitatelia boli vyzývaní k bojkotovaniu jeho tlačiarne i kníhkupectva.
10

   

                                                 
4
 Nové pomenovanie ulíc v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. I, 30. 11. 1919, č. 31, s. 2; Soznam ulíc mesta 

Prešova. In: Šarišské hlasy, roč. I, 14. 12. 1919, č. 33, s. 5; Pouličné tabulky. In: Slovenský východ, roč. I, 16. 

12. 1919, č. 245, s. 3; Meno mesta Prešov nepreložiteľné. In: Šarišské hlasy, roč. I, 9. 11. 1919, č. 28, s. 3; 

Zmena mien. In: Šarišské hlasy, roč. I, 13. 4. 1919, č. 2, s. 4. 
5
 Plán mesta Prešova... In: Slovenský východ, roč. II, 1. 2. 1920, č. 26, s. 4.  

6
 V úradoch. In: Gazdovské noviny, roč. II, 18. 9. 1920, č. 38, s. 2; Súdy v Prešove... In: Šarišské hlasy, roč. I, 3. 

8. 1919, č. 14, s. 3; Sme v Československej republike a či v Magyarorságu? In: Gazdovské noviny, roč. II, 1920, 

č. 45, s. 4; Ešte vždy maďarské razítka. In: Slovenský východ, roč. II, 3. 7. 1920, č. 149, s. 2; Az Eperjes  szab. 

kir. Városi szent... In : Slovenský východ, roč. II, 9. 5. 1920, č. 106, s. 3; Biograf. In: Gazdovské noviny, roč. II, 

18. 9. 1920, č. 38, s. 2; Kde to sme? In: Gazdovské noviny, roč. II, 11. 12. 1920, č. 50, s. 3; Slečna pokladnička 

v Prešove na nádraží... In: Slovenský východ, roč. I, 5. 11. 1919, č. 211, s. 4; Mesto Prešov nepreložiteľné. In: 

Slovenský východ, roč. I, 19. 11. 1919, č. 223, s. 3; Prešovské elektrické podniky. In: Slovenský východ, roč. II, 

20. 4. 1920, č. 90, s. 3. 
7
 Kde sme to? In: Šarišské hlasy, roč. II, 1. 6. 1920, č. 9, s. 6. 

8
 Pán Kósch... In: Slovenský východ, roč. I, 19. 11. 1919, č. 223, s. 2-3.  

9
 Kósch, Ernest (1887 – 1938), kníhtlačiar, vydavateľ, redaktor. Bol pracovníkom tlačiarne Arpád Kósch 

v Prešove, neskôr jej spolumajiteľom a od roku 1918 majiteľom. Bol prívržencom maďarského iredentizmu. 

Stal sa redaktorom a vydavateľom maďarského týždenníka Eperjesi Lapok. Vydával  periodiká: Slovenský žiak, 
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Nielen prostredníctvom firmy, ale aj osobne prispieval k napätým vzťahom medzi 

Slovákmi a Maďarmi v meste. Slovenský východ priniesol správu o tom, že skupoval lístky 

na divadelné predstavenie, ktoré ďalej predával ,,maďarským džentríkom“, aby sa neušli 

Čechom a Slovákom, čím bojkotoval slovenské kultúrne predstavenia.
11

  Dlhodobejšie sa tlač 

venovala aj pomerom evanjelického školstva v Prešove. Evanjelickej cirkvi vyčítala, 

používanie maďarčiny na vyučovaní, prijatie učiteľov známych svojou protištátnou 

činnosťou a napokon aj protištátnu agitáciu, ktorú po škole šírii samotní žiaci.
12

 Táto situácia 

však čiastočne, podľa školského inšpektora Pavla Galla
13

, pramenila aj z toho, že sa do školy 

prihlásilo málo študentov, ovládajúcich slovenský alebo český jazyk.
14

 Ich pozornosti neušlo 

ani používanie maďarčiny františkánskymi kňazmi v Prešove. Tí odmietali slovenčinu 

napriek tomu, že v kostole boli slovenskí veriaci. Kázali a spievali buď v maďarčine alebo 

latinčine. Dochádzalo tak k situáciám, kedy sa Slováci prekrikovali pri spievaní liturgických 

piesní s organistom intonujúcim po maďarsky. Podobne na májovej pobožnosti v roku 1919 

sa Prešovčania celý mesiac modlili a spievali po maďarsky.
15

 Prispievatelia periodík 

monitorovali aj situáciu na košicko-bohumínskej železnici. Považovali ju za posledné 

útočište Maďarov, zneužívajúcich svoju pozíciu na znepríjemnenie cestovania Slovákom 

a Čechom, nakoľko sa s nimi rozprávali po maďarsky. Najkritickejšia však bola, podľa 

jedného článku, situácia práve na trati Prešov – Orlov a Prešov – Bardejov.
16

 Na periférii ich 

záujmu neostalo ani prešovské daňové riaditeľstvo, kde sa rozprávalo po maďarsky a bolo 

považované za ,,eldorádo maďarských úradníkov“. Podobná situácia bola aj na finančnom 

riaditeľstve, mestskom úrade či štátnom lesnom úrade, v ktorom požadovali rázne zaviesť 

,,riadne úradovanie po slovensky v duchu demokratickom“.
17

 Problémy okrem úradníkov 

                                                                                                                                                        
Tanulók Lapja, Nimrod, Uj Világ. Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). III. zv., K – L. 

Zost. Š. Valentovič. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 188. 
10

 Pán Kósch... In: Slovenský východ, roč. II, 30. 1. 1920, č. 24, s. 2. 
11

 Provokácia maďarských džentríkov v Prešove. In: Slovenský východ, roč. II, 30. 3. 1920, č. 73, s. 3. 
12

 HE: Prečo také ústupky Maďarom? In: Slovenský východ, roč. I, 14. 11. 1919, č. 219, s. 2.  
13

 Gallo, Pavel (1884 – 1964) známy pod pseudonymom Jaloux, Olga, Pozorovateľ, Priateľ mládeže, 

Škôldozorca. Bol školským a osvetovým pracovníkom, župným inšpektorom v Prešove a v Martine. 

Spoluautorom a editorom viacerých učebníc. Redaktorom Noviniek pre slovenské deti a vydavateľom zborníka 

piesní k 50. výročiu spevokolu Tatran. Bližšie Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). II. zv., 

E – J. Zost. Š. Valentovič. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 160. 
14

 GALLO, Pavel. Evanjelicke ústavy v Prešove. In: Slovenský východ, roč. I, 24. 12. 1919, č. 252, s. 3-4.  
15

 Prešovskí františkáni. In: Slovenský východ, roč. I, 26. 4. 1919, č. 91, s. 3; Prešovskí františkáni. In: Šarišské 

hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, č. 5, s. 4; Kultúrny škandál v Prešove. In: Slovenský východ, roč. II, 12. 6. 1920, č. 132, 

s. 2. 
16

 Ešte si vždy myslia, že sú páni... In: Slovenský východ, roč. I, 21. 11. 1919, č. 228, s. 3; Poštátnenie košicko-

bohumínskej dráhy. In: Slovenský východ, roč. I, 2. 12. 1919, č. 234, s. 2. 
17

 Berný úrad. In: Slovenský východ, roč. I, 19. 12. 1919, č. 248, s. 2; Provokácia a či hlúposť? In: Slovenský 

východ, roč. II, 20. 6. 1920, č. 139, s. 4; Štátny lesný úrad v Prešove... In: Slovenský východ, roč. II, 24. 3. 1920, 

č. 69, s. 5. 
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spôsobovali aj prešovskí obchodníci, naďalej používajúci maďarčinu. Sťažnosti Slovákov, 

ktorých nechceli obslúžiť po slovensky, prerástli až do tej miery, že vládny komisár Pavol 

Fábry
18

 vydal nariadenie, podľa ktorého sa nerešpektovanie štátneho jazyka v obchode malo 

radikálne riešiť odobratím priestorov určených na predaj dotyčnému majiteľovi.
19

 Slovenská 

tlač v takýchto prípadoch požadovala od kompetentných úradov, na ktoré apelovala okamžitú 

nápravu pomerov. Upozorňovala aj príslušníkov maďarskej menšiny: ,,... len nech si nikto 

nemyslí, že slovenská väčšina sa nechá hrstkou Maďarou komandovať!“ 
20

 

Slovenská tlač informovala aj o postupne sa rozvíjajúcom slovenskom národnom a 

kultúrnom živote v Prešove. Predovšetkým Šarišské hlasy podrobne informovali o náraste 

kultúrnych aktivít, poukazujúcich na zvýšenie činnosti slovenskej majority výrazne 

podporovanej zo začiatku tu prichádzajúcimi Čechmi. Z novín sa tak dozvedáme o prvom 

divadelnom predstavení drámy Otec od Aloisa Jiráska, pripravenom vojakmi 

československého delostreleckého pluku, o prvom slovenskom večierku šarišských učiteľov, 

o prvom verejnom vystúpení telocvičnej jednoty Sokol, o prvom plese Československej 

Besedy či o prvej mikulášskej zábave v meste.
21

 Tlač aj naďalej prinášala správy o rozličných 

kultúrnych podujatiach. Dlhodobejšie si všímala pôsobenie Československého 30. 

streleckého pluku. Ten zorganizoval v meste slávnostné predstavenie pri príležitostí osláv 

prvého mája. Záujem zo strany divákov bol taký veľký, že mnohí sa do divadla ani nedostali. 

Finančný výnos z tohto podujatia venovali vojaci na zriadenie slovenskej knižnice 

v Prešove.
22

 Aktívni boli aj miestni delostrelci, tí pripravili pre Prešovčanov veselohru 

Jedenáste prikázanie a podobne finančným ziskom podporili myšlienku zriadenia knižnice.
23

 

V prvých mesiacoch bola v meste najaktívnejšia Československá beseda, ktorá si 

predsavzala, že bude šíriť osvetu a kultúru v Prešove. Usporadúvala rozličné divadelné 

                                                 
18

 Fábry, Pavol (1891 – 1959), podnikateľ, právnik, politik. Bol vládnym komisárom pre východné Slovensko. 

Stal sa šarišským a abovskoturnianskym županom. Poradcom Milana Hodžu vo finančných otázkach. 

Prívrženec Agrárnej strany a ideológie čechoslovakizmu. Prispieval do viacerých periodík vydávaných na 

východnom Slovensku. Bližšie Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). II. zv., E – J. Zost. Š. 

Valentovič. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 45. 
19

 Nariadenie. In: Slovenský východ, roč. I, 21. 12. 1919, č. 250, s. 2.  
20

 Čiste maďarské nápisy. In: Slovenský východ, roč. I, 19. 11. 1919, č. 223, s. 3.  
21

 Prvý slovenský večierok šarišských učiteľov. In: Šarišské hlasy, roč. I, 10. 8. 1919, č. 15, s. 2 – 3; Prvé naše 

divadelné predstavenie v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, č. 5, s. 4; Prvé verejné cvičenie ,,Sokola“ 

v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. II, 1. 2. 1920, č. 5, s. 6; d.: Prvý ples Československej Besedy v Prešove. In: 

Šarišské hlasy, roč. II, 22. 2. 1920, č. 8, s. 3; Prvú mikulášsku zábavu... In: Šarišské hlasy, roč. II, 20. 11. 1920, 

č. 47, s. 2. 
22

 Deň 1. mája bol v Prešove dôstojne oslávený. In: Šarišské hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, č. 5, s. 3; Československý 

str. pluk č. 30. In: Šarišské hlasy, roč. I, 18. 5. 1919, č. 7, s. 5. 
23

 Divadelné predstavenie... In: Šarišské hlasy, roč. I, 18. 5. 1919, č. 7, s. 5; Celý výnos zo dvoch... In: Šarišské 

hlasy, roč. I, 8. 6. 1919, č. 10, s. 2. 
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predstavenia, koncerty, večierky.
24

 Aktívna bola aj Telocvičná jednota Sokol v Prešove. Tá 

pripravovala verejné cvičenia, ale i rozličné výlety spojené so spevom a prednáškami, či 

zábavné večierky.
25

 

Značnú pozornosť adresovali slovenské periodiká aj rozvoju slovenského školstva 

v meste. Prinášali správy o jeho postupnom napredovaní, o prvých zápisoch do škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským, akými boli Štátne reálne katolícke gymnázium, Odborná 

škola pre spracovanie dreva či Štátna meštianska škola.
26

 Noviny informovali aj o otvorení 

Dievčenskej učiteľskej präparandie, ktorá pripravovala prvé učiteľky vzdelávané v 

,,slovenskom duchu.“ 
27

 

Prehliadky otvorených slovenských škôl v meste sa zúčastnil aj tajomník ministerstva 

vyučovania v Prahe profesor Velemínský.
28

 Informovali tiež o prvých slovenských 

maturitách v meste, ktorým predsedal profesor Jaroslav Vlček
29

 z Prahy.
30

 Čitateľov tiež 

oboznámili aj s avizovaným kurzom Slovenského pravopisu, adresovaného obyvateľom 

mesta, hlavne však úradníkov, ktorí neovládali slovenský alebo český jazyk.
31

 

K práci na poslovenčovaní mesta vyzývala tlač predovšetkým málopočetnú slovenskú 

inteligenciu – učiteľov, kňazov, úradníkov, jasne deklarujúcich svoje národné presvedčenie. 

Osloviť sa však snažila aj nižšie spoločenské vrstvy, aby sa nehanbili za svoju národnosť, za 

to, že sú Slovákmi a jasne to deklarovali najmä na verejnosti, a to tým, že budú používať 

spisovný jazyk, resp. nárečie, že sa budú organizovať v slovenských spolkoch, budú 

navštevovať slovenské kultúrne predstavenia, čítať slovenskú tlač a literatúru 

a v neposlednom rade podporovať tie politické strany, ktoré stáli na stanovisku jednotnej 

Československej republiky. Národne presvedčenej slovenskej inteligencie však v meste 

                                                 
24

 -čko: Koncert Čs. besedy pre Prešov a okolie. In: Šarišské hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, č. 5, s. 6-7; Koncert 

speváckeho sdruženia... In: Šarišské hlasy, roč. I, 31. 8. 1919, č. 17, s. 3; Svetový virtuos na husle... In: Šarišské 

hlasy, roč. I, 28. 9. 1919, č. 22, s. 3; Divadelný odbor Čs. Besedy. In: Šarišské hlasy, roč. I, 23. 11. 1919, č. 30, 

s. 4; -u-: Slovenský večierok... In: Šarišské hlasy, roč. I, 23. 11. 1919, č. 30, s. 4. 
25

 Sokolský výlet do Sabinova. In: Šarišské hlasy, roč. I, 16. 11. 1919, č. 29, s. 3; Zábavný večierok... In: 

Šarišské hlasy, roč. I, 30. 11. 1919, č. 31, s. 4; Telocvičná jednota ,,Sokol“ v Prešove.: Zábavný večierok... In: 

Šarišské hlasy, roč. II, 25. 1. 1920, č. 4, s. 5;  
26

 Štátne kat. reálne gymnasium v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. I, 6. 4. 1919, č. 1, s. 5; Odborná škola pre 

spracovanie dreva v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. I, 13. 4. 1919, č. 2, s. 5; MIKULÁŠ, Andrej: Zápis do 

štátnej meštianskej školy v Prešove. In: Šarišské hlasy, roč. I, 21. 9. 1919, č. 21, s. 4. 
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nebolo veľa. Podľa práce verejného notára Michala Slávika
32

 – Slovenskí národovci bolo do 

30. októbra 1918 v Prešove v čase vyhlásenia ČSR 41 slovenských národovcov.
33

 Pomôcť 

mali podľa Šarišských hlasov nielen v meste, ale i celej župe ôsmi Slováci francúzski 

legionári. Tí tu mali prísť ,,za účelom agitácie k povzneseniu národnostného povedomia 

obyvateľstva župy šarišskej“
34

. Menovite vyzdvihli noviny Imricha Hanušovského. Ten bol 

v minulosti úradníkom a napriek tomu nezaprel svoju národnú identitu. Po roku 1918 sa stal 

riaditeľom županských kancelárií a naďalej pôsobil v prospech slovenského ľudu.
35

 

Presadzovaniu slovenského rázu mesta bránili podľa mnohých príspevkov 

publikovaných v tlači predovšetkým niektorí členovia maďarskej menšiny, maďaróni, Žida, 

ale v neposlednom rade sa tlač vyjadrovala kriticky aj k samotným Slovákom, ktorí v prvých 

mesiacoch nedokázali jednoznačne navonok prejaviť svoju vlastnú národnú identitu a hrdo sa 

hlásiť k tomu, že sú Slovákmi, resp. hlásiť sa k všetkému slovenskému. 

Popri používaní maďarského jazyka sa časť maďarskej menšiny v Prešove snažila aj 

radikálnejším spôsobom prejaviť svoju averziu voči Slovákom a novej ČSR. Šarišské hlasy 

informovali o tzv. ,,podvratných živloch“, ktoré šírili po meste rôzne dezinformácie 

a bojovali za zachovanie integrity Uhorska. Prešovčanov oboznámili s rozpustením 

maďarského spolku Rákóczi-kör, pretože realizoval podvratnú činnosť proti novej správe 

mesta i samotnému županovi Pavlovi Fábrymu.
36

 Správu priniesli aj o odchode prešovského 

rímsko-katolíckeho kaplána Jozefa Urbanca do Maďarska, ktorý bol políciou kontrolovaný za 

šírenie maďarskej propagandy. Počas svojho pôsobenia v Prešove spolupracoval 

s Kresťansko-sociálnou stranou a podporoval verejne promaďarskú politiku. Maďarskú 

trikolóru z jeho úradnej miestnosti musela násilím odstrániť až vojenská polícia.
37

 Nelegálne 

aktivity vyvíjala i prešovská inteligencia rozširujúca odznaky s nápisom Nem, nem soha!, 

dovezené z Budapešti.
38

 Za provokačné správanie Maďarov voči Slovákom v meste 

považoval istý prispievateľ Slovenského východu aj vysoké ceny jedla v reštauráciách, ktoré 
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boli vraj o polovicu drahšie ako v iných mestách.
39

 Prešov bol niekoľkokrát zaplavený aj 

rozličnými letákmi, ohlasujúcimi slovenskému obyvateľstvu blízky koniec ČSR, vznik 

samostatného slovenského štátu či pripojenie Slovenska k Maďarsku.
40

 Tieto nepravdivé 

informácie, šírené maďarskou propagandou, na Slovensku nazývané ,,poplašné správy“, 

Prešovčania špeciálne nazývali ,,pripovidky.“
41

 

Negatívne boli vnímaní aj Židia. Boli obviňovaní z úžery, vykorisťovania slabších, z 

vysokých cien v obchodoch, reštauráciách, kaviarňach, z kšeftovania s falošnými peniazmi, 

protištátnej činnosti a pod. Spolupracovali tiež so Židmi z Poľska a Rumunska, kupujúcimi 

v Prešove najmä potraviny, aj za vysoké ceny, ktoré následne doma predali výhodnejšie. 

Prispievali tak k tomu, že v meste boli niektoré druhy tovaru buď drahé alebo ich bol 

nedostatok. Väčšina Židov sa hlásila k maďarskej, prípadne k nemeckej národnosti 

a používali aj maďarský alebo nemecký jazyk, čo bolo pre slovenskú verejnosť vonkoncom 

neprijateľné. Všetky svoje nápisy na obchodoch a firmách mali v maďarčine alebo 

nespisovnej slovenčine. Po slovensky rozprávali len v nevyhnutných prípadoch, ak 

predávajúci alebo kupujúci ináč nerozumel. V Prešove ,,maďarizovali“ tak, ako keby ani 

nezaregistrovali skutočnosť, že 28. 10. 1918 vznikla ČSR.
42

 Podľa Slovenského východu 

však Slováci mali právo požadovať od tunajších Židov, aby sa učili po slovensky a umelo 

neprispievali k tomu, že mestá na východe krajiny majú ,,maďarský ráz“.
43

 Tlač sa tak 

usilovala apelovať na Židov, aby sa zbavili ,,maďarskej pretvárky“, používali slovenčinu 

a prejavili lojalitu novej vlasti. Židia však ignorovali takéto výzvy. Pri príležitosti osláv 

prvého výročia vzniku ČSR odmietli akýmkoľvek spôsobom prejaviť svoj pozitívny postoj 

k novej vlasti: ,,Maďari, menovite Židia, ostentatívne sa všetkého stránili, nezdobili svoje 

domy zástavami, áno pri utorkovej oslave spustili žaluzie v oblokoch, aby sa ich nedotkla 

slávnostná nálada slovenského ľudu.“ 
44

 Na stránkach novín sa ocitol aj Žid Berger vlastniaci 

prešovské kino, ktorému vyčítali nielen vysoké ceny, ale i katastrofálnu slovenčinu v 

jeho priestoroch.
45

 Ďalším menovite známym židom urážajúcim verejnosť v meste bol  Žid 

Gellert, ktorý mal prenajatý mestský hotel. Už dlhodobejšie bol známy vysokými cenami a 

nekvalitne poskytovanými službami. Napriek avizovanému prísľubu, že novým nájomcom sa 

stane Slovák alebo Čech, mestská rada rozhodla hotel opätovne prenajať Gellertovi. Konala 
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tak najmä na pokyn radcu Sikulu a časti maďarónskych členov mestskej rady.
46

 Slovenský 

východ sa zaoberal aj sťažnosťami čitateľov na pokladníka v malej stanici v Prešove, ktorý 

predával lístky prednostne Židom, zatiaľ, čo ostatní cestujúci čakali v rade.
47

 Židov 

považoval za minoritu, ktorá vôbec nezmenila svoje zvyky a zamestnanie. Židia  ,,Neradi sa 

chytia pluha, kosy, bámrika, krosien: oni najradšej kupčia, obchodujú, čo je vždy ľahšia 

a výnosnejšia stránka života.“
48

   

Napokon tlač kritizovala aj slovenskú inteligenciu. Oslovovala úradníkov, kňazov 

a učiteľov, aby pomáhali rozličnou kultúrnou, osvetovou a ľudovýchovnou činnosťou 

upevňovať slovenské národné povedomie a následne prispeli k tomu, že Prešov čím skôr 

nebude slovenským len štatisticky, ale aj reálne. Prízvukovala, že vznikom ČSR došlo k 

záchrane slovenského národa. Povzbudzovala ich k tomu,  aby boli hrdí na svoju etnickú 

príslušnosť, na svoje dejiny, kultúru a jazyk. Autori niekoľkých príspevkov však museli 

objektívne pripustiť aj kritiku tu žijúcich Slovákov. Upozorňovali totiž najmä na prípady, 

kedy Slováci rozprávali po maďarsky. Túto skutočnosť vnímali ako nedostatok slovenského 

národného povedomia, čo však do určitej miery chápali aj ako nevyhnutný dôsledok 

maďarizácie. Zlý príklad v meste dávala ostatným spoločenským vrstvám hlavne 

inteligencia.
49

 Tá sa správala rozpoltene. V práci, kde musela používať slovenský jazyk, sa 

správala ako slovenská, avšak doma a na verejnosti rozprávala po maďarsky. Negatívne sa 

vnímalo aj to, že na rozličné slovenské športové a kultúrne podujatia pozývali organizátori 

Prešovčanov prostredníctvom plagátov, pozvánok a vstupeniek písaných po maďarsky alebo 

katastrofálnou slovenčinou.
50

 Slovenský východ preto čitateľom neprestajne pripomínal: 

,,Hriech pácha a zradu na svojom národe, kto sa hanbí za svoju reč.“
51

 Neschopnosť 

Slovákov rázne sa hlásiť k svojej národnosti predovšetkým na verejnosti, zachytili noviny aj 

v niektorých konkrétnych prípadoch. Po jednom z divadelných predstavení, pri ,,hymne Hej 

Slováci“ ostali v prítomnosti maďarskej spoločnosti slovenskí úradníci a učitelia sedieť, 

pretože sa hanbili postaviť.
52

 V meste sa tiež pomaly medzi obyvateľstvom šírili slovenské 

knihy, kalendáre či tlač, pretože Slováci naďalej uprednostňovali maďarskú produkciu.
53
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V prešovských kníhkupectvách bola v predaji len maďarská a nemecká literatúra, čo určite 

nemohlo osloviť slovenskú inteligenciu a pomôcť dvíhať ,,národné i republikánske 

uvedomenie“.
54

 Problematické bolo tiež kupovanie slovenskej tlače. Kvôli slabému záujmu 

Slovákov sa predávali prevažne maďarské a nemecké periodiká. Istý autor príspevku opísal 

svoju skúsenosť takto: ,,Div že neohluchnem od kriku: Morgen Zeitung!, holnapi kiadas 

Kassai Napló, Kassai Ujság, Esti Ujság, Kassai Hirlap, a čert zná ešte aké maďarské noviny 

rozvláčajú a otravujú v sloven. meste. Teda maďarských novín je ako húb po daždi a keď 

človek pýta od chlapca, daj mi Slov. východ alebo iné slovenské noviny, odpovie mu, že ja 

nepredávam...“ 
55

  

Proces poslovenčovania Prešova sa narušil aj v súvislosti s vojenským konfliktom 

medzi ČSR a Maďarskou republikou rád a následným vyhlásením Slovenskej republiky rád 

v meste. Krátko po prvých náznakoch vojenského konfliktu na slovenských hraniciach, podľa 

Šarišských hlasov, ako prvá začala v Prešove dúfať v zmenu maďarská inteligencia, ktorá 

pozorne sledovala úspechy maďarskej Červenej armády a očakávala blízku zmenu pomerov, 

čo noviny považovali za ,,detinskú radosť“.
56

 Už v nasledujúcom čísle však priniesli správu 

o vyhlásení vojenskej diktatúry na Slovensku a o 20 rukojemníkoch – vybraných z občanov 

mesta, ktorí by v prípade odporu voči správe mesta alebo vojsku, mali byť popravení.
57

 Po 

príchode  maďarskej Červenej armády do Prešova 8. 6. 1919 sa novej situácii prispôsobili 

veľmi rýchlo predovšetkým prešovskí Maďari a ,,maďarsky smýšľajúci“ obyvatelia mesta, 

vnímajúci prichádzajúcu armádu ako osloboditeľov, ktorí obnovia Uhorsko. V zložitejšej 

situácii sa ocitla najmä časť Slovákov, národovcov a tých, čo sa stýkali s českými 

a slovenskými úradníkmi.
58

 Trvanie SRR, ako aj prítomnosť maďarskej Červenej armády 

v meste, však malo krátke trvanie. Po odchode maďarského vojska začali vychádzať opäť aj 

slovenské periodiká. Prostredníctvom Šarišských hlasov sa k obyvateľom Prešova a Šarišskej 

župy prihovoril župan Pavol Fábry. Vyjadril potešenie nad tým, že väčšia časť obyvateľstva 

obstála v skúške ,,československého presvedčenia“, no na strane druhej vyslovil poľutovanie 

nad tými, ktorí sa vrhli do rúk nepriateľov a pomáhali im v ,,barbárskych podnikoch 

boľševickej hrúzovlády“
59

. Obdobie SRR však malo podľa jedného príspevku i svoje 
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pozitívum spočívajúce v tom, že časť prešovskej inteligencie dostala možnosť vytriezvieť 

z maďarského šovinizmu.
60

 Aj po skončení SRR sa však naďalej v meste šírili rôzne 

dezinformácie, opisujúce Prešov ako maďarské mesto, ktoré sa nepodarí nikdy poslovenčiť, 

hlásajúce ďalší vojenský konflikt, revíziu hraníc a pod. Za takýmito správami boli nielen 

Maďari, ale aj ,,Pseudo-Maďari“ – pomaďarčení Slováci a Nemci. Práve kvôli takýmto 

správam však mnohí obyvatelia mesta boli ustráchaní a obávali sa prejaviť svoj pozitívny 

vzťah k československej štátnosti, ako aj rázne prejaviť svoje národné presvedčenie 

očakávajúc opäť zmenu pomerov.
61

 Rostislav Korčák,
62

 redaktor Slovenského východu, tak 

v súvislosti s touto situáciou napísal, že na Slovensku je veľmi málo miest, ktoré ,,... by boly 

pevnými povedomými slovenskými baštami, neovládanými vo vnútri židom 

a maďarónom...Boľševik, maďarský žid a maďarón – na Slovensku sú to pojmy temer 

totožné; boľševíctvo je len novou maskou, pod ktorou maďari a maďarónski židia chceli by sa 

znova zmocniť vlády nad Slovenskom, aby znovu spútali slovenský ľud do maďarských 

reťazov.“
63

  

Na stránkach východoslovenskej tlače vychádzajúcej v rokoch 1919 – 1920 možno 

sledovať, ako prebiehalo poslovenčovanie východoslovenských miest v spomínanom období. 

Podľa analyzovaných príspevkov publikovaných v periodikách je zrejmé, že tento proces, 

konkrétne v Prešove, napredoval veľmi pomaly. Spôsobovalo to predovšetkým to, že 

slovenská majorita sa dostávala do konfliktu s časťou príslušníkov predovšetkým maďarskej 

a židovskej minority. Aj keď Maďari a Židia neboli v meste početní, boli majiteľmi mnohých 

obchodov a firiem, zastávali dôležité miesta ako štátni zamestnanci, vojaci, žandári, úradníci, 

železničiari, učitelia, novinári či duchovní predstavitelia jednotlivých cirkví a z týchto pozícií 

bránili nielen presadzovaniu ,,poslovenčovaniu“ mesta, ale i konsolidácii politických, 

hospodárskych, kultúrnych a náboženských pomerov. Časť z nich sledovala vlastné záujmy 

a napriek tomu, že navonok deklarovala svoj pozitívny vzťah k novej republike, vnútorne 

verila v tomto premenlivom období, zvlášť na východnom Slovensku, v zmenu politickej 

situácie. To sa potvrdilo aj v prípade krátko existujúcej Slovenskej republiky rád vyhlásenej 

práve v Prešove. V meste však chýbala aj početnejšia slovenská národne uvedomelá 
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inteligencia, hoci jej rady rozširovali tu prichádzajúci Česi. Slovenské obyvateľstvo v meste 

sa obávalo v neistých časoch jednoznačne navonok deklarovať svoju národnú identitu. 

Slovenský národno-kultúrny a spoločenský život sa tu tak rozvíjal veľmi pomaly, čo tiež 

nepoukazovalo na slovenský ráz mesta. 
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Summary 

The Description of "Slovakization of Prešov" in the East Slovak Press in 1919 – 1920 

 

After the establishment of the Czechoslovak Republic the town of Prešov belonged to the developed places in 

East Slovakia and was characterised by various national structures. The Slovaks, Hungarians, Germans, Jews 

and Russians/Rusyns lived there. However, the change of constitutional situation caused a change of status of 

particular national member groups. The Slovaks earned major status. Consequently, they tried to achieve so 

called “Slovak character” for Prešov. Hence the Slovaks also met with the resistance mostly of Hungarian 

minority and the Hungarians, Jews as well as Germans associated with it. Mutual conflict situations that 

occurred in relation with Slovakization of Prešov were reflected in the press. The Slovak periodicals 

endeavoured to help implement written and spoken Slovak language, propagation of Slovak culture and 

education. They also strived to make their readers read the Slovak press and literature, and participate in Slovak 

associations etc. All of these contributions in the newspapers and magazines were to help Prešov become a 

Slovak town sooner. In the following months of the independent newly established republic it was apparent that 

the Slovakization of Prešov proceeded rather slowly and the entire process continued in 1920s. 
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