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

Hudecovej, pokračuje desiatym rokom moje katalogizovanie Archívu Gemerského 

seniorátu v Revúcej. Uplynulých 12 mesiacov takisto hodno spomenúť v súvislosti 

s podnetnými výročiami. Spomeniem aspoň, že prešumeli štyri storočia od okamihu, kedy 

gemerskí duchovní pamätným zápisom potvrdili, že plne uznávajú autoritu seniorátu. 

 Aj moju činnosť, žiaľbohu, veľmi nepriaznivo ovplyvnia situácia, vyvolaná súčasným 

morom, za čo sa z hĺbky duše ospravedlňujem. K zdravotným ťažkostiam a novým 

pracovným povinnostiam, súvisiacim s prevzatím ďalších dvoch predmetov, sa pridružila 

i nemožnosť presunúť sa z univerzity do rodného kraja. Ako vždy doposiaľ, ani teraz som 

sa neodhodlal porušiť pravidlá, čakal svedomito na rozhodnutie vedenia a keď padlo, pre 

mňa prišlo neskoro. Bolo mi tak dopriate prežiť celých 12 týždňov v úplnej samote, no 

nereptám, len ma súži, že som daný čas nemohol využiť na katalogizovanie – inak by som 

sa o ňom ani nezmienil. 

 Napriek spomínaným komplikáciám som sa však nehodlal vzdať a zameral svoju 

pozornosť predovšetkým na pomoc paniam bádateľkám a pánom bádateľom. Išlo 

o podnetné požiadavky, priznávam čestne a ak smiem, tri i uvediem. Pán Šváč z hlavného 

mesta pátral nielen po poznatkoch zo života seniora Ľudovíta Hozneka (1861 – 1930), ale 

taktiež po mieste jeho posledného odpočinku. Tu vyjadrujem svoju najhlbšiu vďaku i úctu 

pánu Ing. Marošovi Detkovi, ktorý ochotne a nezištne navštívil revúcky „starý“ cintorín 

a vyhotovil fotografie hrobu, ktorý považoval za rov spomínaného dušpastiera. Mne 

osobne sa totiž spomínaná lokalita kvôli zdravotnému stavu už dávno stala nedostupnou – 

no k umeniu života patrí tiež umenie zvážiť svoje možnosti, nuž daný fakt prijímam 

s pokorou.  

 Pani Rogosová, matrikárka mestečka Štítnik, ma požiadala o vyhľadanie informácii 

k pôsobeniu Ondreja Bartóka – Grébecza (1858 – 1918) z Gočaltova. Konkrétne prejavila 

záujem o zápis v sobášnej matrike, pojednávajúci o sobáši menovaného s istou Zuzanou 

Maczkovou (mal sa konať roku 1881). Skúmajúc fascikel z daného obdobia, neprišlo mi 

objaviť ničoho, až na zmienku o Michalovi Bartókovi, ktorý však žil v Papči (dnes časti 

Drienčan). Poprosil som v tomto ohľade o pomoc i pani farárku a oboznámila ma, že 

matriky spomínanej obce neopatrujeme, preto som požiadavke, žiaľ, nemohol vyhovieť.  

 Pán Očkaík, víťaz celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v dejepise (z 

roku 2019) pripravil na vydanie svoju prvú rozsiahlu prácu ohľadne kaplnky v Štítniku 



a mne bolo cťou i potešením smieť ju pre vydavateľa recenzovať. Práve pracujem na 

vyhľadaní zmienok o uvedenom sídle v protokoloch zo 17. a 18. storočia, keďže tento 

nádejný mladý historik hodlá prehĺbiť svoje poznatky pramenným výskumom. Dohodli 

sme sa, že ho uskutoční v najbližšom čase – ak sa nič nečakané nestane, pravdepodobne k 

jeho zrealizovaniu dôjde už v júni.  

 V časopise Historia ecclesiastica, publikovanom Katedrou histórie Prešovskej 

univerzity, sa mi pošťastilo publikovať štúdiu o dejinách zboru v Chyžnom v rozpätí rokov 

1920 – 1924. Správcovia švajčiarskeho portálu SCOPUS navyše uznali, že ju zaradia do 

tejto celoeurópskej databázy, čo si nesmierne vážim. Doposiaľ uzrelo síce svetlo sveta 

spolu takmer 40 výstupov, pod ktorými sa nachádza môj podpis, no na tejto úrovni ide ešte 

len o tretí. Taktiež som sa po istom zdržaní dočkal i druhého posudku na svoju prvú 

plánovanú monografiu, vyslovujúcu sa k životu gemerských evanjelických veriacich 

v epoche 1802 – 1918 a mám už k dispozícii aj vyjadrenie vedeckého redaktora. Ešte 

načim osloviť jazykového korektora a poprosiť o doplnenie technických údajov do 

súvisiacich dokumentov pána vedúceho katedry, no smiem sa nádejať, že po siedmych 

rokoch od začiatku bádania sa vydanie tejto publikácie snáď predsa len o krôčik priblížilo 

k finalizácii.  

 Ak ma Najvyšší ponechá pri zdraví a nevezme mi zrak, vďačne i rád budem 

pokračovať v katalogizácii archívneho fondu. Veď on ostáva krásnym predovšetkým 

svojou tajuplnosťou – a aspoň trošku jej porozumieť prináša nesmierne obohatenie 

i povznesenie. 

 

 S úctou a srdečne  

 PhDr. Ján Jakubej PhD.    Revúca, 18.5.2021 


