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KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ MANŽELOV GREGOROVCOV V PRVEJ 

POLOVICI 20. STOROČIA S DÔRAZOM NA VÝCHODNÉ SLOVENSKO 

 

 

Lucia Šteflová 

 

 

Manželia Gregorovci, dobre známi nielen svojou literárnou, ale i kultúrno-osvetovou 

činnosťou, prispeli ku kultúrnemu rozvoju viacerých regiónov, v ktorých pôsobili. V roku 

1907 sa zosobášili a v roku 1910
1
 prišli do  Prešova, kde J. G. Tajovský dostal miesto v 

pobočke slovenskej Tatra banky.
2
  

Manželia Gregorovci prišli do Prešova z Nadlaku,
3
 kde pôsobili kultúrne-osvetovo od 

roku 1904 až do roku 1910. Švagor Gregorovcov Ivan Thurzo na ich spôsobenie spomína 

takto: „Tajovský a jeho žena urobili všetko možné pre kultúrne napredovanie nadľackých 

Slovákov. Či išlo o usporiadanie slovenských divadelných predstavení, či o rozširovanie 

slovenských časopisov a kníh, či o zbieranie členov pre Muzeálnu slovenskú spoločnosť atď. 

– vždy ochotne obaja priložili ruky k dielu.“
4
 Anna Bujnová, blízka priateľka manželov,  

spomína na Jozefa Gregora Tajovského ako na človeka, ktorého mali ľudia veľmi radi, 

„držali ho za svojho, mali k nemu dôveru, nepovažovali ho za „pána“, ktorý ľudí za nič nemá 

a ich len vyciciava. Jeho slovo bolo smerodatné, jeho rady a pokyny užitočné; ku každému 

bol prívetivý, pre každého mal dobré slovo, dobrú radu a bol vždy ochotný pomáhať. Do 

Nadlaku prišiel na jeseň roku 1904 na miesto vtedajšieho účtovníka Ľudovej banky Milana 

Friča. V tom čase bol založený Slovenský ľudový kruh v Naďlaku a dňa 30. X. 1904 za prvého 

knihovníka zvolili J. G. Tajovského. Tajovský daroval Kruhu mnoho kníh. Za spolupráce 

Jána Gregora, sbormajstra, Ľudmily Markovičovej a J. G. Tajovského dňa 19. II. 1905 

zariadil Kruh prvú besedu, ktorá bola počiatkom blahodarného účinkovania Slovenského ľu-

dového kruhu medzi Slovačou v Naďlaku.“ Na kultúrno-osvetovú činnosť oboch manželov 

                                                 
1
 Po príchode do Prešova Gregorovci nedostali byt a bývali v jednej bankovej miestnosti. Neskôr si našli byt 

v postrannej ulici, na terajšej Čapajevovej v dome č. 9.  
2
 Gregorovci prišli do Prešova z prostredia výrazne rozvinutejšieho. Hana Gregorová sa narodila v Martine a tu 

sa aj spoznala s J. G. Tajovským. Martin na začiatku 20. storočia predstavoval  akúsi kultúrnu mekku na 

Slovensku. Obaja manželia teda prichádzali do kontaktu so spisovnou slovenčinou. Aj to je jeden z dôvodov, 

pre ktorý na nich Prešov zapôsobil v negatívnom zmysle slova. Národnobuditeľská činnosť mala v Martine 

dlhoročnú tradíciu, rovnako ako predplácanie, a teda pravidelné odoberanie slovenských periodík. V priestore 

Prešova, v ktorom sa nachádzala prevažne maďarská alebo promaďarsky orientovaná inteligencia to nebolo 

častým javom. I to viedlo k opätovnému sklamaniu manželov z prostredia, ktoré volalo po osvetovej činnosti.  
3
 O tom, že si aj dnes v Nadlaku pripomínajú manželov Gregorovcov a o tom, ako spomínajú na ich činnosť, 

informuje Dagmar Mária Anoca v príspevku dostupnom na internete: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/ 

magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/slovencinar_2010/pages/013_nase_kulturne_tradicie.htm. 
4
THURZO, Ivan. Ako pozerám na profil Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach. 

Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956. s. 77. 



 125 

 

spomína Anna Bujnová nasledovne: „Tajovský prišiel do Naďlaku ako slobodný mládenec a 

neskôr si sem doviedol mladú ženu z Martina, ktorá bola jeho vernou spolupracovníčkou v 

národných veciach. Po úradných hodinách pobrali kapsu s knihami, šli po domoch a 

rozširovali slovenskú literatúru, čo bolo v Naďlaku veľmi nevďačnou prácou, lebo veru veľmi 

málo bolo tých, čo by boli slovenskú knihu ochotne kúpili. Neraz sa stalo, že pred nimi aj 

dvere zamkli, lebo mnohí radšej by si dali zdravý zub vytrhnúť, než aby slovenskú knihu 

kúpili.“
5
 

V podobnom duchu sa niesol aj ich pobyt v Prešove. Miesto účtovníka – dirigenta 

v novozaloženej filiálke
6
 mu vybavoval spomínaný švagor, manžel sestry Hany Gregorovej.

7
 

Vo svojich spomienkach Hana Gregorová opísala príchod do Prešova takto: „Náš sen narazil 

na život, ktorý nás pripútal k smutnému Prešovu v zapadnutom pomaďarčenom kraji, kde bol 

Tajovský v pravom slova zmysle pionierom. V meste bolo počuť iba maďarčinu, kraj bol 

chudobný, ľud neuvedomelý, bez vodcov, ešte opustenejší ako v iných slovenských krajoch.“
8
 

Situáciu v Prešove na začiatku 20. storočia opisuje Ivan Thurzo nasledovne: „V posledných 

rokoch bývalého Uhorska maďarizačná vlna na našich slovenských krajoch postupovala už 

tak, že slovenskí národovci pokladali kraje na východ od liptovskej Štrby za veľmi ťažko 

získateľné pre slovenskú národnú myšlienku. Na tomto slovenskom, národne neprebudenom 

východe malo dôležitú maďarizačnú úlohu mesto Prešov, ako sídlo bývalej stolice 

šarišskej.“
9
 

Hneď po príchode sa obaja manželia, otrasení situáciou na východe Slovenska, pustili 

do práce s ľudom. Ich hlavným cieľom bolo pozdvihnúť národné povedomie 

v pomaďarčenom kraji. Hana Gregorová chodila po okolitých dedinách Prešova s kufríkom 

kníh, rozdávala ich a rozvíjala osvetovú činnosť zameranú na potrebu vzdelania 

v materinskom jazyku. Zdôrazňovala dôležitosť čítania slovenských kníh. Túto činnosť však 

sprevádzali rôzne prejavy nepochopenia až nepriateľstva či už zo strany ľudu, alebo 

                                                 
5
 BUJNOVÁ, Anna. Spomienky na J. G. Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach. 

Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 133.  
6
 1. januára 1910 otvorila slovenská Tatra banka filiálku v Prešove. Bankové miestnosti boli na terajšom 

Námestí SNP (vtedy Vásártér), najprv na prízemí, potom na poschodí v dome č. 3. Bližšie: LAZAR, Ervín. 

Rozpomienky Šarišanov na Jozefa Gregora-Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach. 

Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 179. 
7
 Toto miesto mu vybavoval Ivan Thurzo cez hlavného direktora Tatra banky Ivana Daxnera, ktorý cestoval 

v januári roku 1910 so svojím kolegom Milošom Krčmérym do Budapešti. Počas cesty vo vlaku sa im zmienil 

o tom, že mu švagor Tajovský píše z Nadlaku o jeho veľkom záujme o miesto v prešovskej filiálke. Bližšie na 

dané okolnosti spomína Ivan Thurzo v: THURZO, Ivan. Ako pozerám na profil Tajovského. In: Jozef Gregor 

Tajovský v kritike a spomienkach. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 91-92. 
8
 Citované podľa GREGOROVÁ, Hana. Spomienky. Bratislava : Tatran, 1979, s. 135-136.  

9
 THURZO, Ivan. Ako pozerám na profil Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach. 

Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 94. 
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samotných úradov. Vo svojich spomienkach Hana Gregorová dané udalosti opisuje 

nasledovne: „Úrady, ktorým bolo podozrivé, že žena chodí sama po dedinách, dali ma 

stopovať žandármi. Zastavili ma v šírom poli a otvorili kufrík. Netušila som, v akom som 

nebezpečenstve. Spytovali sa ma, kam idem a čo robím. Možno, že som ich odzbrojovala 

svojou úprimnosťou a sebaistotou. Netajila som totiž, že rozdávam alebo predávam knižky a 

časopisy a tým som asi nevzbudzovala dojem, že by som hádam robila niečo zakázané a 

vlastizradné. [...] Podobné skúsenosti som mala častejšie. Za blúdenia po dedinách sa mi 

neraz stali podivné príhody. Div že ma nevyhlásili za bosorku. Raz som aj musela zutekať z 

dediny.“
10

 

Kultúrno-osvetová činnosť Tajovského spočívala najmä v zháňaní predplatiteľov pre 

slovenské periodiká. Tajovský opisuje sklamania z náboru predplatiteľov v rubrike Besednica 

týždenníka Šariš: „Takto sme sa tedy tešili, že týždenne pribudlo 5 – 6 nových predplatiteľov, 

ale keď sme ich mesačne srátali, sotva ostával mesačný prírastok 2 – 3, ostatných 

zterorizovali spomenutí páni a hneď im dali i podpisovať osvedčenia, že nebudú časopis 

odoberať. [...] Mnohí potom prichádzali do banky omlúvať sa. I zariadili sme to potom tak, že 

časopisy chodily na moje meno a ľudia, keď prišli do trhu, vyzdvihovali si ich osobne. Ale to 

zase upozornilo až župana, takže žiadal policajného kapitána, aby mu zistil: načo mne chodia 

toľké balíky kníh a časopisov?“
11

 Okrem zháňania predplatiteľov Tajovský navštevoval 

okolie v šarišskom regióne, skúmal charakter slovenskej dediny, ktorá sa mu stala inšpiráciou 

v ďalšej tvorbe. Stal sa populárnym medzi jednoduchým ľudom, s ktorým viedol mnohé 

rozhovory, často im pomáhal pri práci alebo len tak trávil svoj voľný čas v prítomnosti 

Šarišanov.
12

 Tajovského situácia v Prešove úprimne trápila a neraz pomohol, aby získal 

predplatiteľa slovenských novín, tak ako to opisuje v už spomínaných Spomienkach: „Roľník 

dal korunku, ostatné sme priložili a už bol predplatok na Slovenský Týždenník, na Národného 

Hlásnika alebo katol. Ľudové noviny. Ale beda! Sotva dostal taký roľník 2 – 3 čísla, už si ho 

dal volať notár, farár, slúžny. [...] Hrozili zničením časného majetku za živa, farár večným 

zatratením po smrti.“
13

 O tom, že ide o nie celkom samozrejmý vzťah človeka 

z intelektuálneho prostredia k ľudu svedčí napríklad pôsobenie iného spisovateľa v Šariši 

pred skoro polstoročím pred Gregorovcami. Od roku 1853 pôsobil v Župčanoch Jonáš 

Záborský. Taktiež ovplyvnený týmto prostredím napísal prózu Hlovík medzi vzbúreným 

ľudom. Na ľud sa avšak pozerá z úplne inej perspektívy: „Ľud, u Záborského v podstate 

                                                 
10

 Citované podľa GREGOROVÁ, Hana. Spomienky. Bratislava : Tatran, 1979, s. 136-138.   
11

 TAJOVSKÝ, Jozef, Gregor. Spomienky na Prešov. In: Šariš. 1934, roč. V., č. 42, s. 2-3. 
12

 Spomienkami Šarišanov na Tajovského sa zaoberal  Ervín Lazar.  
13

  TAJOVSKÝ, Jozef, Gregor. Spomienky na Prešov. In: Šariš. 1934, roč. V., č. 42, s. 2-3. 
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demýtizovaný a zbavený štúrovsko-romantického nánosu živlu – génia, sa chápe ako živel 

iného typu, ktorý musí byť nevyhnutne vedený, organizovaný a je potrebné naň neustále 

pôsobiť.“
14

 Kým Tajovský vníma ľud ako filantrop a je presvedčený o nutnosti vzdelávať ho, 

tak Záborský ho vôbec nevníma cez atribút „trpiaci“, nekritizuje len jeho, ale i ľudí, ktorí ho 

vzdelávajú, v jeho ponímaní je „ľud sám o sebe neusmerneným živlom, na ktorý je potrebné 

nielen vzdelanecky, ale aj jednoducho didakticky pôsobiť, a vrstvy, ktoré ho majú 

usmerňovať, samé o sebe akoby boli neužitočnou hlavou bez tela.“
15

 Tajovský a Záborský 

boli spisovatelia, pôsobiaci v rovnakom prostredí s úplne rozdielnym nazeraním na slovenské 

ľudové vrstvy, na ich vzdelávanie i usmerňovanie. Tajovský aj napriek nie vždy pozitívnym 

skúsenostiam nikdy neprepadol skepse a vždy bol presvedčený o potrebe vzdelávania ľudu, 

dokonca sa sám aj s manželkou podujali na túto kultúrno-osvetovú činnosť.  

Gregorovci nevnímali národnostnú otázku ani situáciu v Prešove čiernobielo, hovorili 

dokonca o „priateľstve medzi národmi“. Gregorová spomína dvoch pokrokových Maďarov, 

ktorí žili v Prešove, doktora Hebelta a doktora Obala a nazýva ich „priekopníkmi tohto 

priateľstva“.
16

 Tajovský vo svojich Spomienkach na Prešov uverejnených v týždenníku Šariš  

opisuje svoje stretnutie s významným východoslovenským spisovateľom Belom Kleinom-

Tesnoskalským
17

 a s pedagógom a hudobným skladateľom Mikulášom Moyzesom.
18

 Na 

stretnutia s prešovskou inteligenciou spomína Ivan Thurzo takto: „Ale nejaké myšlienkové 

plus Jožkovi Gregorovi za jeho prešovského pobytu predsa len pribudlo. Zblížil sa s niekto-

rými profesormi tamojšej právnickej a teologickej akadémie, ľuďmi, ktorí sa priznávali k 

maďarskému národu, lež bez najmenších šovinistických chúťok, ako ľudia pokrokoví aj po 

vedeckej stránke. S niekoľkými ideovými prívržencami tvorili v Prešove akoby uzavretý úzky 

krúžok osôb, ktoré s nemaďarskými národmi v Uhorsku zmýšľali dosť úprimne. Boli to 

napospol členovia budapeštianskej vedeckej spoločnosti [...] založenej roku 1901... S 

takýmito ľuďmi nadviazal Jožko Gregor v Prešove slušný osobný styk. Boli to menovite dr. 

Eduard Hebelt, profesor právnickej akadémie, a dr. Béla Obál, – profesor teologickej 

akadémie. Oboch zoznámil s Gregorom jeho švagor Ivan Lilge, poslucháč teologickej 

                                                 
14

 MARKOVIČ, Pavol. Poetologické parametre prozaických textov Jonáša Záborského. In: Špecifiká kultúrneho 

a spoločenského vývoja východného Slovenska. Zost. Makky, Lukáš – Migašová, Jana – Haško, Štefan. Prešov : 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 215.  
15

 MARKOVIČ, Pavol. Poetologické parametre prozaických textov Jonáša Záborského. In: Špecifiká kultúrneho 

a spoločenského vývoja východného Slovenska. Zost. Makky, Lukáš – Migašová, Jana – Haško, Štefan. Prešov : 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 215.  
16

 GREGOROVÁ, Hana. Spomienky. Bratislava : Tatran, 1979, s. 139.  
17

 Ivan Thurzo spomína na prvé stretnutie Tajovského s Tesnoskalským v: THURZO, Ivan. Ako pozerám na 

profil Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo 

krásnej literatúry, 1956, s. 96-98. 
18

 TAJOVSKÝ, Jozef, Gregor. Spomienky na Prešov. In: Šariš. 1934, roč. V., č. 42, s. 2-3.  
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akadémie (známy slovenský predvojnový novelista a spolupracovník „Národných novín“ 

tragicky zahynuvší v prvej svetovej vojne). Gregor, spravidla veľmi pozapínaný voči 

maďarským intelektuálom, ich spočiatku chladne prijal, nedôverujúc im. No pri ďalšom 

osobnom styku s nimi sa ľad tejto jeho nedôvery prelomil a Gregor potom už neváhal byť 

otvoreným voči nim, najmä keď sa v debate s nimi nastoľovala národnostná otázka. V 

takýchto debatách sa rozdielne myšlienky vzájomne vymieňali, náhľady sa tríbili a rozličné 

názorové rozpory sa vyrovnávali.“
19

 

Hana Gregorová provokovala maďarskú spoločnosť i úrady svojimi návštevami po 

dedinách, avšak s najväčším nepochopením sa stretla jej návšteva divadelného predstavenia, 

na ktoré so sebou vzala sedliačku v kroji, čo bolo spoločnosťou považované za urážku stánku 

umenia.
20

  

I keď svoj pobyt v Prešove prirovnali Gregorovci k pobytu na spoločenskej púšti,
21

 

v ich tvorbe sa toto prostredie prejavilo ako tvorivý impulz. J. G. Tajovský napísal v Prešove 

kritickorealistickú jednoaktovku Hriech (1911), v ktorej prostredníctvom tém emigrácie, 

alkoholizmu, národnostnej a politickej situácie priblížil spoločensko-politické pomery vo 

východoslovenskom regióne v predvojnovom období. Nad pomaďarčovaním východného 

Slovenska sa zamýšľal v cestopisnej autobiografickej črte Z Prešova do Ujheľa. Úroveň 

národného povedomia Slovákov na východnom Slovensku analyzoval v próze z neskoršieho 

obdobia Keď som ja bol v Prešove (1933). Viazala sa k Prešovu a Šarišu a okrem cenných 

biografických údajov poskytla obraz o vtedajšom Prešove a východnom Slovensku.
22

 

V poviedke Ťažký boj opisuje Tajovský prípad zámožného prešovského gazdu Drobného, 

ktorý pod nátlakom mestského kapitána odhlásil slovenské noviny, ba prišiel do slovenskej 

banky odvolať aj svoj vklad. Tajovský teda spájal ideu národnú s ozajstným demokratizmom, 

nadväzoval priamy kontakt s východoslovenskými roľníkmi, remeselníkmi a robotníkmi, 

ktorí sa potom stali hlavnými postavami jeho textov.
23

  

Literárne pôsobenie Hany Gregorovej začalo práve v Prešove prekladom románu 

Dáždnik sv. Petra od Kálmána Mikszátha a zároveň pracovala na svojom knižnom debute 

Ženy (1912), ktorý je považovaný za literárny dokument. Práve osvetová činnosť v Prešove 

                                                 
19

 THURZO, Ivan. Ako pozerám na profil Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach. 

Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 96. 
20

 GREGOROVÁ, Hana. Spomienky. Bratislava : Tatran, 1979, s. 139. 
21

 GREGOROVÁ, Hana. Spomienky. Bratislava : Tatran, 1979, s. 171.  
22

 FRANKOVÁ, Libuša. K osobnostiam literárneho a spoločensko-osvetového života v Prešove v kontexte 

prelomových udalostí v roku 1918. In: Annales historici Presoviensis 9/2010. s. 160.   
23

 Bližšie: BOLEK, Anton. Východné Slovensko v živote a tvorbe Jozefa Gregora-Tajovského. In: Jozef Gregor 

Tajovský v kritike a spomienkach. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 813-824. 
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ovplyvnila nazeranie Hany Gregorovej na ženskú otázku. V poviedke Slečinka a slúžka 

autorka veľmi presne opisuje zážitok viažuci sa k Prešovu: „Pre tento cieľ, totiž vzdelanie, 

navštevujem ľud v našom mestečku. Snažím sa vzbudiť vôľu a chuť k čítaniu, vôbec lásku ku 

knihám, aby naše ženy i dievčatá neboly vždy viazané k čiernej zemi a vedely sa od nej aj 

odtrhnúť.“
24

 Podobné motívy môžeme nájsť v celej knihe. Okrem toho pôsobila v redakcii 

novín Slovenský východ s literárnou prílohou Nedeľné čítanie.
25

  

Hoci boli manželia Gregorovci rôznych konfesií, práve na východe Slovenska sa 

zastávali vo veciach evanjelickej cirkvi. Jozef Gregor Tajovský sa ako katolík snažil roku 

1911, keď sa v Obišovciach uprázdnila farárska stanica v evanjelickom zbore, dosadiť na toto 

miesto Slováka. Fedor Ruppeldt tieto snahy popisuje takto: „Nuž milý Jožko Gregor prišiel 

schválne k nám do Mikuláša so slovom, že do Obišoviec musí sa dostať Slovák-národovec; že 

ja, kaplán Janoškov, musím sa uchádzať o túto stanicu, že je to významná vec pre celý Šariš 

— a že tamojší národovci v Prešove zasadia sa o vec, majú vraj dobrých ľudí i v Obišovciach 

a pôdu pripravenú, nuž, že to pôjde. Veľmi sme krútili hlavou, že je to vec beznádejná. Slovák 

za farára do Šariša, a to do bezprostrednej blízkosti Košíc a Prešova! Kdeže by to úradné 

cirkevné i štátne kruhy dopustili! Ale Gregor stál na svojom, on, nie evanjelik, horlil za vec s 

takou húževnatosťou, akú sme zriedka nachodili u mužov vo vlastnom svojom cirkevnom 

tábore. „Ruppeldt musí ta ísť!“ udrel Jožko Gregor päsťou na stôl. Musel som sa mu 

sľúbiť.“
26

 Z týchto slov môžeme usudzovať, že pre manželov Gregorovcov bol národný 

záujem na prvom mieste, dokonca predbiehal i konfesionálne presvedčenie, čo na začiatku 

20. storočia bolo viac výnimkou ako pravidlom. O pozitívnom vzťahu Tajovského 

k evanjelickej cirkvi nesvedčia len spomienky Fedora Ruppeldta, ale i uznanie, ktorému sa 

mu dostalo od horlivého evanjelika, švagra Ivana Thurza.  

Ervín Lazar si vo svojej štúdii venovanej rozpomienkam Šarišanov na Tajovského 

kladie otázku, prečo Gregorovci odišli z Prešova po takom krátkom pôsobení. Odpovedí sa 

núka hneď niekoľko. Mohlo to byť kvôli vtedajším pomerom v Šariši alebo kvôli malému 

platu v banke.
27

 Počas pobytu Hany Gregorovej v Čechách sa 29. 6. 1912 rozhodol J. G. 

Tajovský definitívne opustiť Prešov. V liste manželke z tohto dňa opisuje celú udalosť, ktorá 

ho viedla k tomu, aby dal v banke výpoveď. Pravdou však ostáva, že najväčšmi na neho 
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vplývala práve jej neprítomnosť. Rozhodol sa písať a odísť žiť do Prahy. Ich cesta však 

viedla do Martina, kde Tajovský prijal miesto tajomníka Slovenskej národnej strany a kde 

Gregorovci žili od roku 1912 až do roku 1921.  

V očiach cudzincov vedel Prešov na začiatku 20. storočia pôsobiť aj omnoho 

pozitívnejšie ako to naznačujú niektoré výroky manželov Gregorovcov a ich súčasníkov. 

Marie Dvořáčková Tajovskému odpovedala na inzerát, v ktorom hľadal vzdelanú českú 

spoločníčku pre svoju manželku na letné prázdniny a strávila nejaký čas v Prešove, pričom 

svoj pobyt opísala takto: „Prešov, Jméno krásného starožitného města, u nás málo známeho. 

A stálo za poznaní se svou zajímavou Kalvarií, krásnym a bohatým okolím, obydleným 

svéráznym lidem, mezi jehož jmény jsem našla mnoho českých. Také v Šarišském Potoku 

působil kdysi Jan Amos Komenský, což nám tento kraj učinilo ještě bližším a dražším.“
28

  

O tom, že na Prešov manželia Gregorovci nezanevreli a že na neho dokonca i s láskou 

spomínali okrem iného svedčia plány, ktoré si robil tesne pred smrťou Tajovský, píšuci 

bratovi nasledovné: „Keď záhradu svoju oriadim, pôjdem k Jankovi a keď Vaša mamka príde 

k Vám, prídem i ja a budeme chodiť do toho potoka (Sekčov, pozn. L.) na ryby, rybičky, ktoré 

som ja tam po nociach s istým starým tesárom či murárom do siete chytával už pred 30 

rokmi...“
29

  

Dvojročný pobyt v Prešove priniesol Gregorovcom zreálnenie pohľadu na sociálnu, 

kultúrnu a národnostnú situáciu v Šarišskej župe, ktorá sa neskôr stala odrazovým mostíkom 

k ich literárnej koncepcii slovenského realizmu, ktorého základným znakom je snaha 

o realistické a hodnoverné stvárnenie spoločnosti. Obaja manželia sa rozhodli na základe 

pobytu v Prešove literárne zachytiť vážnu situáciu na slovenskej dedine i v meste. Hana 

Gregorová sa aj po návrate do Turčianskeho Svätého Martina a hlavne neskôr počas pobytu 

v Prahe venovala praktickej ľudovýchovnej činnosti. Obraz Prešova zo začiatku 20. storočia 

sa stal neoddeliteľnou súčasťou tvorby manželov Gregorovcov a väčšmi ovplyvnil ich pohľad 

na slovenskú dedinu.  
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Summary 

The cultural and educational activities of the Gregors in the first half of the 20th century with the 

emphasis on eastern Slovakia  

 

Aim of this paper is to describe the work of intellectual couple Jozef Gregor Tajovský and Hana Gregorová in 

Prešov between 1910 – 1912. In 1910 they moved to Prešov, where Jozef Gregor Tajovský worked in an 

affiliated company Tatra banka. Their two-year stay in Prešov with a particular national and emancipatory 

efforts deals with the themes like Magyarization in  Šariš region, widespread alcoholism etc and it has relevant 

documentary value. The effort encouraged slovak women in education. The paper analyzes the source consisting 

of memories from Prešov (personal recollections , as well as articles published in contemporary newspapers) 

and their mutual correspondence, and illustrates the contemporary atmosphere of Prešov of years before the 

emergence of the Republic. Literary activity of Hana Gregorová started right in Prešov with translation of the 

novel Umbrella of St. Peter from Kálmán Mikszáth. Also, just in Prešov environment was created her first 

collection of short stories where we can find many references to contemporary emancipatory efforts of women 

and analysis of social status. Jozef Gregor Tajovský wrote during this short stay critical realistic one-act drama, 

in which he describes some social conditions in eastern Slovakia in the pre-war period. The intention of this 

paper is to bring the image of Prešov in the years 1910 – 1912 from the perspective of two Slovak intellectuals 

Jozef Gregor Tajovský and Hana Gregorová. 

Mgr. Nina Kollárová 

 


