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Vážený Pán Opát! 

 

Prosím o prehodnotenie Vášho rozhodnutia sláviť Veľkonočné  obrady v Kostole 

Najsvätejšej Trojice v Košiciach v slovenskej reči. Ako je známe, pandémia COVID-19 

poznačila život nás všetkých, už vyše roka bojujeme s všetkými jej dôsledkami, vrátane 

našich medziľudských vzťahov. Kostol  Najsv. Trojice bol v roku 1962 pri menovaní Vdp. 

Štefana Onderka za Kapitulného vikára označený za dominantný kostol slúžiaci vtedy ešte 

maďarsky hovoriacej väčšine obyvateľov Košíc ako ústupok voči Arcibiskupovi v Jágri. 

Tento precedens zostal aj po pričlenení Košickej diecézy do cirkevnej provincie so sídlom 

v Trnave v roku 1977. Od začiatku 90. rokov sledujeme opakované a postupné kroky 

smerujúce k zmene zloženia veriacich, nedá sa nespomenúť zvyšovanie počtu sv. omší 

v slovenskej reči. Gymnázium Rádu Premonštrátov v súčasnosti slúži ako zámienka k 

arteficiálnemu zakladaniu slovenského farského spoločenstva, ktoré ako vidíme, si už druhý 

rok nárokuje tento priestor na slávenie Veľkonočných obradov. Toto gymnázium malo pred 

anexiou vtedy drvivou väčšinou dvojjazyčne hovoriacich obyvateľov Košíc Československou 

štátnou mocou maďarský vyučovací jazyk, v roku 1919 bolo zatvorené práve týmito úradmi, 

v jeho priestoroch sa otvorilo Československé štátne gymnázium. Môj starý otec Dr. Eugen 

Fraenkel, profesor matematiky, bol jedným z mála maďarsky hovoriacich pedagógov, ktorým 

sa po dobu dvoch rokov čiastočne podarilo držať kontinuitu maďarského gymnázia vo forme 

„tajnej školy“, článok dokumentujúci túto skutočnosť a jej detaily uverejnený v týždenníku 

Košický Večer z novembra 2020 Vám prikladám. Môj otec, ktorý bol profesorom matematiky 

a chémie, v tejto škole opäť otvorenej v roku 1938 ako Premonštrátske gymnázium aj 

maturoval ako študent jedného z posledných ročníkov, v rámci rodinných tradícií som jeho 

pohreb nechal celebrovať Vašim predchodcom. Ak sa Vám podarilo nadviazať na tradície 

pôvodnej školy, tak som nesmierne rád. Ak má táto škola slovenský vyučovací jazyk a na 

stene pred zborovňou visí portrét Ľudovíta Štúra, tak nie som rád, ale beriem to ako realitu 

vyplývajúcu z kontextu histórie. Ak si však táto škola uzurpuje pod touto zámienku kostol, 

tak to považujem za výzvu, ktorej musím čeliť. Problém tkvie v skutočnostiach, za ktoré 

v podstate nemôže ani jeden z nás. V 90. rokoch sa mečiarovská moc v mene národnoštátnych 

záujmov potrebovala zbaviť jednotného a početného maďarsky hovoriaceho spoločenstva, 

preto využila pozostatky bývalej socialistickej ŠTB, ktorá mala dobré skúsenosti s ovládaním 

cirkvi.  Váš predchodca bol za totality dekanom Bohosloveckej fakulty, čiže bol ovládateľný, 

o Vás ako o čerstvom absolventovi teológie sa zase vedelo, že ste ambiciózny, preto sa na 

tieto zámery dáte využiť. O detailoch týchto okolností by vedel povedať viac pán István 

Tarnóczy, s ktorým ste mali nadštandardné vzťahy najmä v poslednom období jeho života aj 

Vy, ale žiaľ, pokiaľ viem dobre, už nie je medzi nami. Na tieto zámery politickej moci sa 

využívali aj komplikované rodinné vzťahy Vášho predchodcu, osobný život Vašich 

spolubratov a sčasti aj odlišná sexuálna orientácia niektorých spolubratov. Problematika 



expanzie zámerov politickej moci do osobného života ľudí ma žiaľ sprevádzala počas celého 

detstva a mladosti, keďže otec bol učiteľ na vysokej škole, učil aplikovanú matematiku 

v rámci metodológie vedy pre filozofické odbory. Na jeho kolenách si urobilo docentúru 

a profesúru veľa jeho študentov, napriek tomu on sa ním nikdy nestal, pretože nebol 

komunistom ani eštebákom. Otec ma však na základe svojich skúseností s mocou v útlej 

mladosti naučil na to, aby som žil spôsobom nikomu za nič nebyť zaviazaný a nikým nebyť 

vydierateľný. 

Vážený Pán Opát, sledujem často Vaše kázne a spoločenské aktivity na sociálnej sieti, 

z ktorých vyplýva, že sa rád stretávate s ľuďmi, ktorí majú v určitom zmysle slova maďarské 

pozadie, či je to už svadobný obrad, pobyt na letisku alebo bežecká disciplína v centre mesta. 

Žiaľ z môjho pohľadu, ktorým je ochrana maďarského spisovného jazyka v dominantnom 

slovenskom prostredí veľkomesta, ma tieto aktivity nevedia dostatočne presvedčiť, pretože 

títo ľudia nepreukázali vo svojom rodinnom živote svojich detí, že to s udržiavaním 

spisovného maďarského jazyka myslia vážne. Kritérium z môjho pohľadu je to, aby dieťa 

hovorilo Otčenáš maďarsky a učilo sa predovšetkým v maďarskom jazyku. Žiaľ z môjho 

pohľadu používať jazyk doma pri práci v kuchyni je iná dimenzia, ako dokázať čítať odbornú 

literatúru prinajmenšom vo vlastnej profesii.  Nie som nacionalista, pretože svojich spojencov 

som si nikdy nevyberal na základe rodnej reči a vytváranie spojenectiev na základe  jazykovej 

príslušnosti, resp. religiozity na pracovisku mi vôbec nie je komfortné. Ak sa ma predsa len 

niekto pokúšal ovládať na princípe etnicity, vždy to bolo len na škodu veci. Medzi Maďarmi 

je princíp etnickej segregácie skôr výnimkou, nič podobné ako u našich starších bratov vo 

viere vo forme svetového cionizmu neexistuje, ba dokonca to nie je typické ani 

v podmienkach diaspóry ako to bolo medzi Slovákmi, ktorí sa takto za čias Československa 

vzopreli voči pohŕdaniu zo strany bratov Čechov. Z príkladov histórie, ale aj politickej reality 

sa dá vyčítať skôr polarizáciu až do krajnosti. Medzi Maďarmi platí skôr pravidlo, že sme si 

buď absolútni spojenci, alebo prebieha bratovražedný boj, čiže ambivalentný vzťah výlučne 

na etnickom princípe veľmi neexistuje, čo vidíte aj na Vašich skúsenostiach z vzťahu Vášho 

predchodcu a svojich spolubratov. Ak mám byť úprimný, moji nepriatelia, ak som takých 

mal, pochádzali vždy z maďarského prostredia, či už mali aj maďarsky znejúce meno alebo 

hovorili iba maďarským akcentom, ako to bol môj prvý nadriadený a náš spoločný známy, 

istý Prof. Dušan Trejbal, ktorý svojim bývalým podriadeným v poslednom čase robí iba 

hanbu. Mám ten talent od Boha, že po niekoľkých vetách viem určiť materinský jazyk nielen 

danej osoby, ale aj jeho matky, keďže fonetika jazyka sa v mozgu vytvára v útlom detstve. 

Samozrejme svoje zistenia ponímam intelektuálne, občas so zhovievavým úsmevom, 

a využívam iba vtedy, keď to vyslovene zapadá do mojich zámerov.  

Slováci a Maďari majú dnes už po stáročiach spoločného života v jednom 

geografickom priestore takmer spoločných predkov, vyrastali po stáročia v identickom 

kultúrnom priestore, nič iné nás okrem jazyka nerozdeľuje, jediným atribútom národnej 

príslušnosti je jazyková dominancia toho ktorého jazyka v danom regióne. Túto jedinú 

odlišnosť si však musíme vážiť. Bolo nám súdené žiť vedľa seba 1000 rokov a som 

presvedčený o tom, že existencia dnešného Slovenska ako štátoprávneho útvaru je dnes 

realitou práve vďaka tomuto susedstvu. Spisovná slovenčina, ako ju poznáme dnes sa pred 

niečo vyše sto rokmi hovorila iba asi v troch z dnešných slovenských krajov. Ak by územie 

Slovenska nepatrilo k Uhorsku, podstatne viac by sa prejavil asimilačný tlak niekoľkonásobne 

väčšieho poľského etnika. O tom, či je šariština foneticky bližšia spisovnej slovenčine alebo 

juhopoľskému nárečiu, si netrúfam urobiť závery, keďže nie som lingvista. Dlhodobé snahy 

bratov Čechov a Moravanov o vytváranie jednotného jazyka sú tiež známe. Čiže dovoľujem si 

tvrdiť, že práve jazyková odlišnosť medzi nami zaručila Slovákom schopnosť existencie ako 

jazykovej entity. Ak sú moje vedomosti dostatočné, tak štyria Ostrihomskí arcibiskupi mali 

slovenský materinský jazyk.  



Problematika maď. spoločenstva sa nedá študovať mimo kontextu dejín Košíc a okolia. 

Maďarom je vytýkané, že prinajmenšom v období po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 

1867 tu prebiehala maďarizácia, často ju spomínal aj páter Anton Hlinka, ktorého rád citujete 

vo svojich kázňach. Paradoxne práve v tomto období sa však jazyková hranica posunula 

smerom na juh od Košíc, keďže po epidémii cholery sa niektoré územia Východného 

Slovenska vyľudnili a na územie v páse južným smerom od Barce došlo organizovanému 

sťahovaniu obyvateľstva zo severu. Táto tendencia pretrváva  aj dnes, ale už na opačnej strane 

štátnej hranice. Napriek tomu si Košice pri mnohonárodnostnom charaktere zachovali 

dominanciu maďarčiny, ako bežného jazyka, ktorým sa hovorilo na ulici. Košice, podobne 

ako Bratislava nepatrili k územiu tzv. „Slovenského okolia“ spomínaného v Memorande. 

Pojem „košickí Maďari“, ktorý je dnes zaužívaný neexistoval, pretože všetci obyvatelia mesta 

hovorili viac-menej plynule oboma jazykmi. Dá sa z toho vyvodiť, že Slováci dostali Košice 

ako bonus od prezidenta Masaryka. Pri anexii Košíc 28.12.1918 Československých 

legionárov nikto nevítal, títo prišli vlakom do vojensky vyľudneného mesta do prázdnych 

kasární, keďže vojsko RU Monarchie bolo demoralizované. Za Košice nikto nebojoval, na 

požiadanie sa odovzdali kľúče od magistrátu, Košičania boli zaskočení. Skutočný odboj proti 

okupácii cudzím vojskom sa začal až neskôr, čo si vyžiadalo aj viaceré obete na životoch. 

Detaily si môžete prečítať v knihe „Potrianonské Košice“ vyd. SAV od slov. historika 

Ondreja Ficeriho. Oproti tomu v roku 1938 pri príchode Regenta Horthtyho trikolórami 

vyzdobené mesto burácalo od radosti, čo dokazujú aj zachované snímky na kanáli youtube. 

V máji 1944 bolo deportovaných takmer 10 tisíc ľudí židovského vierovyznania, neskôr 

dôsledkom Benešových dekrétov bolo z Košíc deportovaných vyše 10 tisíc Maďarov najmä 

z majetnejších rodín, zvyšok obyvateľstva prežilo doslova jazykovú genocídu, keďže sa 

zatvorili všetky maďarské školy. Gustáv Husák spomína v Košickej čítanke od Milana 

Kolcuna, že v januári 1945, potom ako so svojimi kamarátmi násilne vysťahoval biskupa 

Istvána Madarásza, im na defilé novej moci v divadle spočiatku nemal kto zahrať 

Československú hymnu.  Napriek tomu si do polovice 60. rokov a výstavby VSŽ mesto 

zachovalo maďarský jazyk ako reč ulice. Viem sa oprieť o spomienky nár. umelkyne Ľuby  

Blaškovičovej, ktorá v jednom z rozhovorov uvádza, že mala pri prvom príchode do Košíc 

pocit, akoby vystúpila z vlaku v Maďarsku. Podobne už nebohý psychológ Doc. Andrej 

Stančák, rodák zo Zborova a osobný priateľ môjho nebohého otca.  

Napriek tomu v kontexte slovensko-maďarských vzťahov nemám problém s tým, že Košice 

pripadli Československu, ale s tým, že sa Slováci, ktorí nemajú svoje rodinné korene v meste 

sa správajú, ako keby tu bolo homogénne slovenské prostredie minimálne od čias 

Veľkomoravskej ríše, táto sebareflexia mi chýba bohužiaľ aj u Vás. Štátne hranice určujú 

veľmoci, etnické prostredie však štát. Ako analógia mi poslúži príklad severovýchodnej časti 

Slovenska, ktoré dnes v ukrajinskej terminológii nesie názov „Zakarpatská Ukrajina“. Táto 

oblasť padla za obeť sovietskej okupácii ako „dar“ Eduarda Beneša a nič nebránilo tomu, aby 

sa podobným spôsobom s argumentáciou na existenciu rusínskeho etnika hranica medzi ČSR 

a ZSSR tiahla v oblasti Podolínca, či dokonca v Hranovnici. Dnes čelí táto oblasť masívnej 

Ukrajinizácii a ktokoľvek z nás by dnes ako vojak v zálohe so samopalom v ruke musel 

bojovať proti ruským separatistom na východe krajiny. To, či máte právo na slávenie omše vo 

vlastnej reči by Vám diktoval niekto z Ľvova či Kyjeva. Chcel som touto analógiou len 

naznačiť, že Košice svojim kultúrnym dedičstvom nemôžu byť vnímané analogicky s Vašim 

rodným mestom, ktorým je Spišská Nová Ves. 

V Košiciach je 19 r.k. kostolov, z toho v širšom centre Košíc ich je 10, spolu s okolitými 

mestskými časťami vidieckeho charakteru je ich 29. Ak si v pomere k tomuto počtu Maďari 

nárokujú dominantné miesto, kde sa modlievala aj Bl. Sára Salkaházy, tak to prosím 

nepovažujte za nadnesenú požiadavku. Ak sa poprední slovenskí politici kresťanskej 

demokracie ako Ján Čarnogurský a Mikuláš Dzurinda oháňali pojmami ako „národnoštátne 



záujmy Slovenska“, tak si kladiem rečnícku otázku: Som ja vari horší kresťan ako títo páni? 

Keď sa minimálne počas prvých 20 rokov od Nežnej revolúcie schvaľovali rôzne verzie 

jazykového zákona na ochranu slovenčiny, tak som ja vari horší kresťan, ak bojujem aspoň 

o minimum toho, čo v meste z maďarského jazyka zostalo? O akej tolerancii my hovoríme, 

keď v Košiciach na rozdiel od obdobia totality nie je ani jediná ulica pomenovaná po 

maďarskom básnikovi alebo dejateľovi a na žiadnej pohľadnici nie je maďarská verzia názvu 

mesta? O oficiálne neexistujúcom fenoméne sa nedá hovoriť, či ho tolerujeme alebo nie.  

Vážený Pán Opát, mám takmer 45 rokov, popri svojich troch deťoch 99% svojho času 

venujem svojej profesii, pracujem priemerne 14 hodín denne, pretože publikácie píšem do 

neskorej noci, keď už naše deti spia, všetko čo som napriek svojmu kádrovému profilu 

vrátane štyroch atestácií dosiahol, ďakujem Bohu a svojim rodičom. Do politiky ma to 

nevábi, pretože na to som už priveľa času investoval do svojho povolania a snažím sa jej 

asertívnym spôsobom vyhýbať. Do konca dôchodku mi chýba už len 25 rokov, ktoré musím 

ako dar od Boha využiť efektívne a funkcionárčenie sem teda rozhodne nepatrí. Žijem 

asketicky, 20 rokov som ako lekár chodil autami značky Škoda Fabia. Ak bojujem za 

podmienky spoločenstva, v ktorom som vyrastal, tak to prosím neberte osobne. Nakoľko 

nemáme rovnaké povolanie, nepovažujem Vás za svojho súpera, pretože  nemám na to dôvod. 

Mám na Vás jedinú prosbu: Ak budete kvôli pandémii predsa len sláviť Sv. Veľkonočné 

trojdnie opäť v Kostole sv. Trojice, tak dajte prosím Vašim slovenským veriacim na Kvetnú 

nedeľu aj počas Sviatkov oficiálne vedieť, že sa nerodí nová tradícia Veľkej noci 

v slovenčine, ale je to len na dobu nevyhnutnú počas pandémie a nie je to precedens pre 

budúcnosť. 

  

Želám Vám požehnané sviatky! 

     S kresťanským pozdravom 

          Emil Fraenkel 

 

 

V Košiciach dňa 23.3.2021 


