
Výročná správa o činnosti v Seniorálnom archíve GES ECAV 

v Revúcej za rok Pánov 2019 

 

 Vďaka požehnaniu Pánovmu a láskavosti zborovej farárky, pani Mgr. Ing. Danice 

Hudecovej, pokračuje deviatym rokom moje katalogizovanie Archívu Gemerského 

seniorátu v Revúcej. Na uplynulé mesiace pripadlo niekoľko výročí, z ktorých hodno 

spomenúť aspoň dve. Naplnila sa storočnica od okamihu triedenia zborových 

i seniorátnych dokumentov podľa jednotlivých matkocirkví a dcérocirkví, nie 

chronologicky, pričom do zániku monarchie sa stretávam prakticky výlučne s druhým 

spomínaným kľúčom. A uplynuli taktiež tri decéniá od momentu, kedy sa začal formovať 

fond najmladších písomností. 

 Zbierku tlačí i tento raz obohatilo niekoľko zväzkov, venovaných oduševnenými 

veriacimi. Ide o diela, hlásiace sa dátom vzniku do polovice 20. storočia. Ich hodnotu teda 

zvyšuje fakt, že uzreli svetlo sveta v čase neprajnej, ateisticky zameranej diktatúry. 

Dobrodincom týmto vyslovujem najhlbšiu vďaku za prejavenú dôveru i úctu v mene 

svojom i v mene celého nášho zboru. 

 Nesmierne ma potešil i fakt, že aj vďaka seniorátnym vizitáciám zo 17. a 18. storočia 

sa mladému nádejnému historikovi, pánu Očkaikovi, pošťastilo vyhrať celoslovenské kolo 

stredoškolskej dejepisnej olympiády. Srdečne mu gratulujem a želám do budúcnosti 

z úprimnej duše len to najlepšie. 

 Chvalabohu, úspešne pokračuje katalogizovanie periodík - predovšetkým novín 

a časopisov. Hoci viaceré ročníky, žiaľ, nie sú kompletné, celkovo konštatujem, že 

v zbierke možno nájsť viacero hodnotných tlačovín, prevažne z obdobia po roku 1918 

(napríklad Bible a kalich, Evanjelický posol spod Tatier či Stráž na Sione). Zabudnúť sa 

nepatrí ani na niekoľko anglicky alebo nemecky písaných teologicky ladených občasníkov. 

S uvedeným súvisí i splnenie sľubu, daného posledne: pošťastilo sa mi prekročiť siedmu 

tisícku a v katalógu sa už hlási celkovo 7153 položiek. 

 Vďaka archívnym dokumentom mi bolo dopriate nadviazať spoluprácu s RTVS, 

konkrétne s pánom Menzlom. Na jeho prianie vyslovil som sa ku každodennému životu na 

Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej (predovšetkým v období 1862 - 1864). V týchto 

chvíľach by už podľa mojich poznatkov mala byť ukončená postprodukčná fáza a ustaľuje 

sa termín vysielania.  



 Po rôznych peripetiách došlo aj k vydaniu kolektívnej monografie, týkajúcej sa 

stredoveku a novoveku na území Uhorska, kam sa mi pošťastilo prispieť kapitolkou 

o dejinách Gemerského seniorátu v 18. veku (presnejšie 1681 - 1792). Ujala sa jej napokon 

prestížna oficína Peter Lang, konkrétne pobočka v Berlíne. No keďže vo všetkom sladkom 

nachodí sa i kvapôčka blenu, inak sa situácia nejaví ani v tomto prípade. Ministerstvo 

školstva zvažuje, že by dielo zaradilo do nižšej - nie vedeckej, lež odbornej - kategórie. 

Slovom: „iba“ medzi zborníky. 

 Spracoval som takisto dejiny zboru v Chyžnom (za epochu 1920 - 1924) a oslovila ma 

pestrosť „každodenného“ života členov miestnej komunity veriacich. Nastal čas, kedy mi 

neostáva iné, ako čakať, či spomínanú materiálovú štúdiu správcovia zaradia do 

celoeurópskej databáze SCOPUS, alebo nie.  

 A k tomu polemickému ešte do tretice: už vyše roka a pol roka hotovú monografiu 

o pôsobení gemerských evanjelikov počas „dlhého“ 19. storočia (1802 - 1918) sa stále 

nedarí publikovať. Dôvod tkvie v chýbajúcom druhom posudku - no nádejám sa, že 

i v tomto ohľade sa všetko na dobré obráti. 

 Napokon ešte čosi, čo ma takisto rozhodne neteší: za posledných 12 mesiacov sa počet 

bádateľov, zaujímajúcich sa o dokumenty, uložené v revúckom seniorátnom archíve, 

značne znížil. Objavujú sa už ale žiadosti na najbližšie obdobie, nuž zrejme šlo iba 

o dočasnú komplikáciu.  

 Klasik kedysi pripodobnil bibliotéku k rajskej záhrade - a v prípade archívu to platí 

dvojnásobne. Bude mi cťou i potešením venovať sa naďalej jeho zveľaďovaniu a ešte raz 

srdečne ďakujem za prejavenú dôveru.  

S úctou a srdečne  

PhDr. Ján jakubej PhD.       Revúca, 2.2.2020 

  


