
Dňa 22.6.1849, presne pred 164 rokmi bol v Kremnici popravený Juraj 

Langsfeld. 

 
Kto to vlastne bol? Prečo si zaslúžil toľko pozornosti a úcty? 

Ďurko Langsfeld sa narodil 16.10. 1825 v Sučanoch v rodine krajčíra ako 

prvorodený. Mal dve sestry a troch bratov. Matka chcela mať z neho kňaza. 

Študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na evanjelickom  kolégiu v Prešove, 

ale chudoba rodičov mu znemožnila dokončiť štúdiá. Potom pôsobil ako učiteľ 

v Žabokrekoch a v Martine.  

Po vypuknutí revolúcie v roku 1848 sa stal prívržencom štúrovského hnutia. Pre 

národnú buditeľskú prácu už v roku 1848 bol s mnohými Turčanmi v Banskej 

Bystrici väznený. Neskôr vstúpil medzi slovenských dobrovoľníkov v Martine 

s cieľom pomôcť rakúskej armáde v boji proti maďarskému povstaniu v roku 1849, 

keď maďarská vláda na čele s Ľudovítom Kossuthom, ktorá neuznávala v Uhorsku 

iné národy okrem maďarského, vyhlásila Habsburgovcov za zbavených uhorského 

trónu. V hodnosti poručíka slovenskej dobrovoľníckej armády si získal veľké 

uznanie pri obrane Šútovskej úžiny. 

Po rozpustení jeho jednotky sa Ďurko Langsfeld sprvoti skrýval v kľačianskych 

horách Kriváňskej Malej Fatry, neskôr v šope svojho ujca Andreja Čabjaka, ktorý ho 

však zradil za odmenu 300 zlatých. Ďurka Langsfelda spolu so sučianskym 

richtárom Gallom, notárom Chorváthom, prísažným Brveníkom a ďalšími aktívnymi 

účastníkmi odvliekli do Kremnice a postavili pred vojenský súd. Žaloba znela:  

„ Búril slovenský ľud, volal ho do zbrane a i sám so zbraňou v ruke povstal proti 

zemským pánom, proti Maďarom, zákonom i krajine Uhorskej.“ Do dnešných dní 

znejú Jurajove nezabudnuteľné slová pred súdom:  

Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť aj Slováci a u tých by som 

nechcel prepadnúť!“  Týmito slovami odmietol milosť ponúknutú za zrieknutie sa 

revolučných ideálov a potvrdil vernosť slovenskému národu. Bol odsúdený na trest 

smrti obesením, popravený pred svojimi spolubojovníkmi a obyvateľmi Kremnice 

22.6. 1849.  Mal len 23 rokov. 

Juraj Langsfeld patrí nepochybne medzi osobnosti, ktoré významným spôsobom 

ovplyvnili revolučné dianie v Turci. Ostal bojovníkom do posledných chvíľ svojho 

života a jeho krátky život je skutočným príkladom vlastenectva a úprimných citov 

k svojmu národu. 


