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Trnavský samosprávny kraj
Záhorská knižnica Senica

Ferdinand JURIGA

Ferdinand Juriga sa narodil 12. októbra 1874 v Gbeloch. Študoval na
gymnáziách v Ostrihome a v Skalici, teológiu v seminári v Ostrihome a ako chovanec
Pázmánea na univerzite vo Viedni. Tu sa stretával s členmi slovenského
akademického spolku Tatran a Národ, najmä s Pavlom Blahom. V r. 1898 bol
vysvätený za kňaza (ThDr.) a ako kaplán pôsobil vo Veľkej Mani, v Budaörsi
(Budapešť), Leviciach a Slovenskom Mederi (Palárikove). V r. 1901- 1905 pôsobil v
Blumentálskom kostole v Bratislave, v r. 1905 sa stal farárom vo Vajnoroch pri
Bratislave, kde sa usiloval o výstavbu slovenskej cirkevnej školy. Založil tu aj
„Spolok striezlivosti“ a stal sa veľkým propagátorom vajnorského folklóru. Jeho
verejné účinkovanie sa začína v r. 1902 v Bratislave v čase, keď do politického života
Slovenska nastúpila mladá generácia dejateľov – Andrej Hlinka, Milan Hodža a iní.
V r. 1905 vstúpil Ferdinand Juriga do vysokej politiky. V stupavskom okrese bol
zvolený za poslanca vo farbách „Slovenskej ľudovej strany“ a spolu s ďalšími šiestimi
národne orientovanými Slovákmi (P. Blaho, M. Kollár, F. Jehlička, F. Skyčák, M.
Hodža, M. M. Bella) zasadol do uhorského parlamentu. Poslancom bol až do r. 1918.
V r. 1906 bol za národnobuditeľské články v „Katolíckych novinách“ odsúdený na dva
roky väzenia vo Vacove, v r. 1910 bol opäť zvolený za poslanca. V čase prvej
svetovej vojny hlásal tézu, že „vzhľadom na hrdinstvo a obete“ slovenských vojakov
na frontoch, si Slováci zaslúžia niektoré ústupky v národnostnom a sociálnom
ohľade. V parlamentných prejavoch i v článkoch v Slovenských ľudových novinách
žiadal o zavedenie slovenčiny ako vyučovacieho jazyka na školách, volebné právo
pre vojakov na frontoch a ženy, podpory rodinám vojakov. Pôvodne stál na pozíciách
uhorského vlastenectva, no priebeh udalostí prvej svetovej vojny v medzinárodnej
politike, neschopnosť uhorských vládnucich kruhov riešiť narastajúce problémy, ho
priviedli k zmene stanoviska. Dňa 19.10.1918 v prejave v uhorskom sneme žiadal
pre slovenský národ právo na sebaurčenie, odmietol snemu právo hovoriť a konať
v mene slovenského ľudu s tým, že toto právo prislúcha jedine SNR ako politickej
reprezentantke slovenského národa. Bol účastníkom zasadnutia výboru Slovenskej
národnej strany v Turčianskom Sv. Martine dňa 30. októbra 1918, na ktorom bola
prijatá Deklarácia slovenského národa. Od roku 1918 pôsobil ako poslanec a
podpredseda HSĽS v česko-slovenskom parlamente. V čase odstránenia vyššieho
katolíckeho kléru zo Slovenska v r. 1919 – 1920 mal Ferdinand Juriga snahu získať
biskupský úrad, k čomu však Vatikán odmietol dať súhlas. Jeho dlhotrvajúce spory s
Andrejom Hlinkom, F. Jehličkom, Vojtechom Tukom postupne narastali a v čase
vypuknutia tzv. „Tukovej aféry“ v r. 1928 spolu s F. Tománkom a ďalšími vytvorili v
HSĽS opozíciu "československých vlastencov", ktorá však neuspela proti
"maďarónom, ktorí sa votreli do Hlinkovej priazne". Následne bol z HSĽS 15.februára
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1929 vylúčený. Založil Jurigovu slovenskú stranu ľudovú, ktorá však vo voľbách v r.
1929 neuspela. Komentoval to svojim charakteristickým štýlom: "Juriga, ranený
nepriateľmi, zradený priateľmi, 27. októbra 1929 na bojisku padá z koňa
parlamentného mandátu". Vzápätí ho cirkevná vrchnosť suspendovala a zbavila
kňažstva. Od r. 1930 býval Ferdinand Juriga v Karlovej Vsi ako penzionovaný
katolícky farár. Venoval sa aj publicistickej a žurnalistickej práci, autor politických,
ideových a náboženských článkov v novinách, časopisoch a niekoľkých
samostatných prác, najmä memoárov.
Zomrel 23. novembra 1950 v Bratislave. Bol pochovaný v Karlovej Vsi. Jeho telesné
pozostatky aj s pomníkom premiestnila (bez vedomia rodinných príslušníkov a
predstaviteľov obce) Matica slovenská v roku 1996 na Národný cintorín do Martina.
Bibliografický leták vydáva Záhorská knižnica pri príležitosti 65. výročia úmrtia
Ferdinanda Jurigu, slovenského kňaza, národného buditeľa, politika a svojrázneho
predstaviteľa slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia.
Pri tvorbe záznamov sme čerpali z celoslovenskej databázy kníh a článkov,
spracovaných v systéme Virtua.
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