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Predhovor. 

ieľom tejto Pamätnice je upozor-
ni f aspoň čiastočne a čo len zlom-
kovite na tie trvalé duchovné hod-
noty, ktorými pred tristo rokmi v 
Trnave založená univerzita za svoj-

ho 142-ročného trvania na Slovensku prispela do pokladnice 
katolíckych, slovenských a všeobecne kultúrnych činov. Ná-
ležíte predstavif zovňajšie i vnútorné dejiny tejto univerzity 
a zistif všetky vzťahy jej ústrojného zapojenia sa do ideo-
vých prúdov XVII. i XVIII. storočia bude vďačným štúdiu-
mom pre nové slovenské pokolenie, ktoré vysvetlí nám raz 
posiaľ iba veľmi málo známe účinky tejto vysokej školy na 
vývin Slovenska i Slovákov vo všetkých odvetviach intelek-
tuálneho, sociálneho a náboženského života. 

Keď zakladala sa táto univerzita, národnostnej otázky 
v dnešnom smysle slova nebolo, preto ako v každej latin-
skej vysokej škole, uplatňoval sa i na nej každý občan vte-
dajšieho Uhorska podľa svojich schopností. Šľachetný za-
kladateľ, ostrihomský arcibiskup a kardinál Peter Pázmány, 
sídliaci v Trnave, umožnil založif toto ústredie vedeckého 
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bádania a učenia zo svojich majetkov na Slovensku a z ho-
spodárskeho zisku obrábateľov slovenskej zeme, tej zeme, 
ktorej bytným stvárňovateľom bol po vždy Slovák. Trnavská 
univerzita založená bola vo sfére slovenskej etnickej jedno-
ty, ktorá svojou živelnou vitalitou každému duchovnému po-
hybu v bývalom severnom Uhorsku vtlačila príznačnú pečaf 
osobité vlastného svojrázu. A to preto, že slovenský národ 
v nadpriemernom počte rodil vždy nadaných synov, ktorí 
svoje Bohom im sverené talenty ochotne dávali do služieb 
vyšších ideálov. 

V časoch predprevratových, keď programové budova-
ný slovenský národný duch, hoc ubíjaný k zemi, jednako ne-
pristaviteľne razil si cestu k slobode, Slováci nemali ani sti-
hu ani spôsobu zahĺbiť sa do svojej minulosti a vyzvedieť z 
nej, čo všetko vykonal ich rod na poliach svetovej osvety, 
a aký podiel im patrí na výstavbe štátneho, cirkevného i 
kultúrneho sriadenia v bývalom Uhorsku, kde oni pristavili 
Turka vo víťaznom napredovaní na Západ a blahovoľne pri-
jali aj bránili všetkých, ktorí pred ním zutekali. Trnava leží 
na rovine, a jej hradby neboly vojensky najmocnejšou pre-
kážkou pred tureckými útokmi; no tieto nedostatky prírodnej 
obrany doplňoval smelý, povedomý duch tamojšieho i oko-
litého slovenského obývateľstva, a tak sa stalo, že v tomto 
starodávnom meste našla bezpečné prístrešie aj uhorská 
hierarchia, keď r. 1543 presídlila sa sem z Ostrihoma, pone-
chaného na korisť tureckým pohanom. 

Arcibiskupi, bývajúci od tých čias v Trnave, môhli z 
priamej, vlastnej skúsenosti poznávať veľké duchovné i 
mravné kvality, ktorými vynikala „natio slavonica" — ako 
nás menuje kardinál Pázmány vo svojich písmach. Nedivíme 
sa preto maďarskému historikovi F. Acsádymu, keď vo svo-
jich Dejinách Uhorska, vydaných pomocou maďarského mi-
nisterstva školstva a národnej osvety, píše o Pázmányovi ako 
o človekovi, ktorý mal srdečný pomer ku Slovákom, lebo 
videl ich statočnú oddanosť ku tradíciám a hrdinskú bojov-
nosť za sväté veci viery. 

Ako by sme teda vďačným srdcom nespomínali na čin-
nosť trnavskej univerzity, najmä na jej profesorov a poslu-
cháčov Slovákov i Čechov, ktorí svojou učenosťou povzná-
ša/i S/ovensko a v ňom náš národ k viere o lepšej budúc-
nosti! A či to boli trnavskí rodáci Handerla, Helesfeni, Lancs-
már, Nádasi, alebo Chtelničan Martin Palkovich, traja vý-
tečníci z Rožindola Cseles, Lusich a Tapolcsányi, alebo 
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Trenčania Prileszky, Topos, Timon, Martin Szentiványi z Lip-
tova, Anton Gabon z Banskej Bystrice, Ján Pirolt z Banskej 
Štiavnice, alebo Ondrej Zachar z Teplej — všetci plne si 
zasluhujú našu spomienku tak, ako vďačne pamätáme s nimi 
aj na ich českých kolégov-profesorov, medzi nimi napr. na 
Františka Brumovského, Gabriela Graffa, Juraja Škodu, Vá-
clava Trnku alebo Bartolomeja Zarúbala. 

Slovenské národné obrodenie, osnované Antonom Ber-
nolákom, zabezpečené Jánom Hollým a zavŕšené Ľudovítom 
Štúrom, koreňmi svojho literárno-vedeckého programu sia-
ha nesporne do učeného ovzdušia trnavskej univerzity a jej 
myšlienkových odchovancov, ktorí onedlho po presťahovaní 
univerzity do Budína (r. 1777) uspeli založiť r. 1793 prvú 
slovenskú národnú spoločnosť, pomenovanú ,,Slovenským 
Učeným Tovaryšsfvom." 

Spolok Sv. Vojtecha, keď v tomto duchu predkladá 
prítomnú knihu slovenskej a českej verejnosti, pevne verí, 
že v nej nastolené otázky, vystupujúce z hodnotenia orga-
nizačných, vedeckých a umeleckých dejín trnavskej univer-
zity, dajú plodné podnety k zovrubnej výskumnej práci, kto-
rú Slováci právom očakávajú predovšetkým od nového po-
kolenia svojich odborníkov. 

Ján Pôstényi, 

správca SSV. 

Trnava, 1. novembra í 935. 



Dr. Štefan Zlatoš: 

Z dejín trnavskej univerzity. 



"V 

uantae molis erat slovacam con-
dere gentem! — koľko námahy 
vyžadovalo utvárať národ slo-
venský! — možno povedať pri-
spôsobenými slovami starori-
manského básnika Vergiliusä. 
Lebo slovenský život, prejavu-
júci sa v pružnom povedomí a v 

kultúrnej vyspelosti, nie je výsledkom chytro 
zrejúcich dejinných skutkov. Stáročia sú potreb-
né k tomu, aby spiace sily národa prebudily sa vó 
výslní, ktoré zahreje na oblohe pokročilého ľudstva, 
a musí príjsf pálčivosť leta, aby uzrelo, čo pripravo-
vané bolo už v zime a najmä v jari kultúrneho žitia. 
Ako v prírode niet neočakávaného skoku, niet ho ani 
vo vývoji národnej kultúry a národného povedomia. 
I tu je najprv potrebné, aby sily boly sbierané, energie 
hromadené, ktoré neskôr môžu sa náležíte uplatniť. 

Takto nám prichodí usudzovať aj o rozvoji slo-
venského kultúrneho života, keď zamýšľame sa nad 
jeho skromnejšími rozmermi, ktoré zabraňovaly mu 
v kolektívnej viditeľnosti zúčastňovať sa na závodení 
s ostatnými veľkými národmi vzdelaného európskeho 
západu. Naši predkovia neviedli len tuhú borbu vo 
vyhľadávaní každodenných potrieb životných, ale po 
stáročia bolo im treba bojovať o udržanie holého žitia 
proti viacnásobným protivníkom a nežičníkom. V dobe 
XVI. a XVII. storočia temer ani na chvíľu neprestáva 
krvácanie nášho národa: vonkajší nepriateľ mečom 
a ohňom sa približoval k našim krajom, aby v mestách 
i v osadách pohltil usiloivnou prácou (nahromadené 
poklady; vnútri zas, v obyvateľstve samom, vzniklý 
ťažké roztržky, najmä rozbroje náboženské. 9; 



Bitka pri Moháči (29. augusta 1526), kde zahynul 
kráľ a s ním najmä cirkevní hodnostári, mala osudný 
význam nielen pre štát, ale i pre katolícku vec, veď 
po nej otvorená bola cesta pre turecké vojsko až po 
naše kraje, a Turci, obsadiac Budí,n (r. 1541), utvorili 
si v ňom stredisko pre svoje ďalšie výbojné výpravy. 
Krajina rozdvojená bola od toho času politicky, majúc 
dvoch kráľov, ktorí neprestali proti sebe bojovať. Čo 
horšie, ľud rozdvojený bol aj nábožensky, lebo učenie 
proteštantských kazateľov našlo ozvenu aj u nás, 
najmä u Nemcov banských miest, ktorí akoby za 
národnú povinnosť si pokladali šíriť myšlienky svojho 
krajana Martina Luthera. 

Každá vojna prináša za sebou biedu, úpadok, 
spustlosť, a to na poli hospodárskom práve tak ako aj 
na kultúrnom; musela teda príjsť začiatkom XVI. veku 
chlebová i duchovná núdza aj k nám. Na biskupských 
stolcoch zasadli nehodní ľudia, ktorým nešlo nijako 
o náboženské záujmy, ba svojím životom sami dávali 
príležitosť na pohoršenie a boli na príčine ešte väč-
šieho náboženského úpadku. Pomery dostatočne osvet-
ľuje napr. osud nitrianskeho biskupstva v tých časoch. 
Ján Zápoľský r. 1527, daroval biskupský hrad i nitrian-
ske biskupské majetky svojmu oddanému pomocníkovi 
Valentovi Torokovi, a po smrti biskupa Podmaniczkého 
cisársky vojvodca Katzianer zaujal hrad, katedrálny 
chrám olúpil, odvezúc jeho poklady a rúcha do Viedne. 
R. 1534 prechádza biskupstvo do rúk Aleksa Thurzu, 
ktorý naklonený bol proteštantom, takže jeho vply-
vom šírilo sa novotárstvo na rozsiahlych cirkevných 
majetkoch od Bratislavy hore cez Trenčín. Biskupstvo 
prevzal od svojho strýka František Thurzo, ktorý hoci 
kňazom ani nebol, ani ifechcel ním byť, jednako bol 
r. 1550 potvrdený za biskupa. Onedlho, r. 1556, 
F. Thurzo zriekol sa bispupstva, oženil sa, i stal sa 
proteštantom- Neporiadky v takýchto okolnostiach 
pravdaže rástly, veď nebolo pastiera, a apostázia 
„biskupova" len napomáhala zmätok medzi katolíkmi.1 

Ostrihom mal vtedy svojho veľpastiera v osobe 
Pavla Várdaiho (1526—1549). Menovaný Jánom Zápoľ-

1 Š. C s e r e n y e y : Pamätnosti z dejín nitrianskeho bi-
_ skupstva od roku 1500. Dejiny biskupstva nitrianskeho. 1933, 

1 0 str. 182—90. 



ským do Ostrihoma, čoskoro prešiel na stranu Ferdi-
nandovu. Jeho kapitula je tiež Tozdvojená: časť je za 
kráľa Jána Zápoľského, časť za Ferdinanda. Veru, bolv 
to veľmi smutné časy': na jednej strane reformátori 
a Turci, na druhej spor o panovníka, takže zvrátený 
bol všetok poriadok v krajine. Y takýchto pomeroch 
padol r. 1543 do tureckých rúk aj Ostrihom (španielske 
najaté vojsko vydalo do rúk Turkov). Arcibiskup 
a kanonici uchýlili sa boli už predtým do Bratislavy, 
odkiaľ r. 1543 prešli do bezpečnejšej Trnavy, prinesúc 
so sebou i archív. Doba nijako nebola priaznivá pre 
Várdaiho, aby plniť mohol svoj ťažký arcipastiersky 
úrad. Po Slovensku zakotvila sa nová viera, ktorá 
odhodlala sa čoskoro i verejne vypovedať, že neuznáva 
arcibiskupa za svojho pána vo veciach viery. 

Nový arcipastier ostrihomský Mikuláš Oláh 
(1553—68) už nevládal zastaviť rozkladný pochod, 
ktorý na poli náboženskom sa ukazoval, hoci snažil sa 
o to všetkými silami. V nedostatku vlastného kňaž-
stva obzeral sa po pomocníkoch, i našiel ich v učených 
členoch Spoločnosti Ježišovej, ktorých r. 1561 povoláva 
do Trnavy, sveriac im do rúk katedrálnu školu. 

* 

Trnava od dávna mala svoju mestskú školu, ktorá 
za Štefana Pannonského r. 1549 mala veľa žiakov, takže 
ich budova ani prijať nevedela. Nové sriadenie tejto 
školy privodily nové pomery, ktoré vzniklý v meste 
po r. 1543 príchodom ostrihomskej kapituly. Hoci 
v tom čase nebol ešte známy názov „seminára" ako 
ústavu pre výchovu kňazského dorastu (o tom rozhodol 
až snem tridentský v dekréte z 15. júna 1563: sessio 
XXIII, 18 de reformatione), jednako inštitúcia sama 
vlastne už prv jestvovala, lebo veď pri katedrálnych 
chrámoch a pri kláštoroch už dávnejšie boly zariaďo-
vané internáty ,na vyučovanie a vychovávanie kandi-
dátov pre kňazské povolanie. Je teda prirodzené, že 
po presťahovaní sa kapituly do Trnavy čoskoro sria-
dená bola tu kapitulská škola, povolaná predovšetkým 
k tomu, aby v nej vyučení a vychovaní boli mladíci, 
súci na kňažstvo. 

* M e m o r i a basilicae Strigoniensis. 1856, str. 85. 1 



Organizácia tejto školy upravená je na spôsob 
stredovekého vzoru: vyučujú v nej členovia kapituly 
(canonicus lector, cantor a iní kanonici-magistri), ich 
pomocné sily (sublector, succentor, rector, magistri) 
a pomáhači týchto pomocníkov (scholares). Od roku 
1551 pôsobil na tejto škole znamenitý pedagóg, talian-
sky rodák Peter Illicinus zo Sieny, člen ostrihomskej 
kapituly. 

Oláh ako tajomník vdovy Ľudovíta II., Márie, 
v jej službách pochodil až Belgicko, prišiel do styku 
s vynikajúcimi učencami, ktorí požívali vysokú úctu 
tej doby, a svoje skúsenosti, získané na európskom 
západe, vedel veľmi dobre aj využiť. V XVI. storočí 
otvorila sa nad Európou nová doba, ktorá potrebovala 
všade nové prostriedky a hľadala nové metódy. Pro-
testantizmus preto napredoval víťaznou cestou, lebo 
zdôrazňoval svoju novotu a kriticky si počínal so 
všetkým, čo upamätovalo na staršie časy. Najmocnej-
ším takýmto novým propagačným prostriedkom na 
šírenie nových ideí bola tlač i škola: im venovala sa 
nová viera celou silou, aby ich postavila do svojich 
služieb. 

Arcibiskup siahol tiež k takýmto reformám, a po-
rady o nové sriadenie trnavskej školy započaly sa v 
jeho dome na Nový Rok 1554. Y rokoch 1555—1558 
na čele školy stojí Juraj Veliký (Velikious). Keď veľ-
ké hmotné ťažkosti prekážaly väčšiemu výsledku, Oláh 
zaopatril pre školu niektoré nprázdinené cirkevné 
benefícia (Széplak, opátstvo v Bini, i z trnavského 
tridsiatku týždenné 2 zlaté), a r. 1558 sostavil podrobné 
stanovy pre školu i pre ústav mladíkov, ktorých úmy-
slom bolo venovať sa kňazskému povolaniu. Z tohoto 
štatútu poznávame asi približný hmotný stav a vnútor-
ný život prvej školy trnavskej. Smer jej výchovy má 
byť náboženský, preto chovanci zúčastňujú sa na litur-
gických úkonoch katedrálneho chrámu. Dozorcom 
školy stal sa už spomnutý Peter Illicinus, a jeho 
povinnosťou bolo predčítavať Písmo Sväté i katechiz-
mus. Na vyšších triedach náuka náboženská podávaná 
má byť vo forme dišputy, aby chovanci privykli si 
podvracať útoky nevercov. Učitelia mali byť vyberaní 
z jednotlivých národností. Trnava i horné slovenské 
kraje dostaly v tých časoch veľa maďarských utečen-
cov, čo utiahli sa sem pred Turkami; nijako nás preto 



neprekvapuje ustanovenie, že od správcu Oláhovej 
trnavskej školy žiadalo sa, aby vedel i maďarsky. Učil 
latinskú gramatiku, a v jeho prvej triede čítaný mal 
byť Cicero, Terentius, Vergilius alebo Caesar. Iný uči-
teľ vyučoval grécku reč a dialektiku, tretí rétoriku, 
grécku i latinskú reč a keď vedel, aj hebrejčinu. Škol-
ské predpisy žiadajú i to, aby jedon z týchto troch 
učiteľov bol pôvodom Slovák, iný Nemec, alebo aspoň 
aby obidve Teči vedel. Štvrtý učiteľ bol hudobník (mu-
sicus), ktorý vyučoval spev i hudbu. Škola mala právo 

Južná časť najstaršieho seminára y Trnave (pri kostole sv. 
Mikuláša). 

udeľovať svojim žiakom aj akademické tituly (bacca-
laureus a magister). 

Tretia časť Oláhových školských štatút rokuje 
o žiakoch, a to najprv o mladíkoch, ktorí venujú sa 
kňazskej dráhe (bolo ich 24). Tri roky majú chodiť 
do školy, nosia predpísaný oblek a povinná je pre 
nich účasť na bohoslužbách. Štatút nakladá osobitú 
pozornosť v tom smere, aby žiaci potajomky nenaka-
zili sa kacierskymi spismi; preto dozorca preskúmať 
mal každý mesiac ich príbytky, a keď našiel by bol 
podozrivý spis, ten mal byť 'hneď spálený a jeho 
uchovávate!' náležíte potrestaný.3 

3 Z. H o r v á t h : A nagyszombati kath. érseki fôgymná-
zium torténete. 1895, str. 10—7. 



Nie je možné určite stanoviť, kde mala svoju 
budovu táto kapitulská škola v Trnave, Podľa jednej 
domnienky istý čas účinkovala na mieste terajšej 
katolíckej chlapčenskej ľudovej školy (Pod Vežou); 
no jej najpravdepodobnejšie prístrešie hľadať treba 
v blízkosti samého farského kostola (ktorý slúžil i 
kapitule), pri dnešnej „starej fare", smerom k Jeru-
zalemskej ulici, asi tam, kde má dom terajší správca 

Chodba na poschodí najstaršieho seminára v Trnave. 

chóru vo farskom kostole. Veď tu stojí i najstarší 
seminár strednej Európy. 

Ťažkosti, ktoré zakusoval arcibiskup Oláh s trnav-
skou školou, prinútily ho k tomu, aby ohliadol sa po 
nových učiteľoch, ktorí oddali by sa celkom význam-
nej a dôležitej pedagogicko-didaktickej službe. Už 

1 4 roku 1559 prichodí do Bratislavy páter Peter Vitto-



ria,* predstavený viedenského jezuit. kláštora, poradiť 
sa o uvedení Spoločnosti Ježišovej k nám. Ťažké pod-
mienky na ten čas síce prekazily ich príchod na naše 
kraje, no r. 1561 listina Ferdinandova z 21. januára ude-
ľuje už kráľovské potvrdenie kolégiumu jezuitov 
v Trnave, založenému príčinlivosťou a starostlivosťou 
arcibiskupa Mikuláša Oláha. Podľa dátumu tejto listi-
ny možno by bolo azda usudzovať, že jezuiti uvedení 
boli do Trnavy už predošlý rok; ale to by bola mýlka, 
lebo F. Kazy5 za rok ich príchodu označuje určite rok 
1561. Kráľovská listina dáva jezuitom majetky nie-
ktorých cirkevných benefícií, pripojené predtým ku 
kapitulskej škole trnavskej. Toto darovanie vychádza 
zo zásady, že náboženský život vzmáha sa i pričinením 
sa zbožných panovníkov, a preto je i Ferdinando-
vou snahou, aby uprázdnené cirkevné majetky slúžily 
predovšetkým na podporu školstva; ale keďže búrlivé 
roky na rumy obrátily chrámy opátstva „de Zeeplak 
in Abaujvariensi ac Praeposituram de Been", a ich 
majetky na dlhší čas dostaly sa do rúk svetských 
osôb, teraz; nastáva tu náprava v tom smysle, že všetko, 
čo k týmto benefíciám prináležalo, so súhlasom Sv. 
Stolice dáva sa na večnosť kláštoru jezuitov v Trnave; 
noví majitelia pritom zaväzujú sa, že v ich dome sídliť 
bude dostatočný počet rehoľníkov na vykonávanie 
bohoslužieb a na vyučovanie mládeže vo vede i vo 
zbožnosti. Na stavbu trnavského kláštora prispel Fer-
dinand aj inými podporami z dôchodkov cirkevných 
benefícií v tom očakávaní a presvedčení, že privolaní 
členovia Spoločnosti Ježišovej svoju vychovávateľskú 
úlohu konať budú čo najvernejšie a najsvedomitejšie." 

Stavba príbytku pre 12 došlých jezuitov započala 
sa v jeseni r. 1561. Prví jezuiti, posiati do Trnavy, 
boli Peter Vittoria a Ján Seidel; ich obsluhe pridelený 
bol súčasne i laik Anton. Prišli ako cudzinci, nemajúci 
svojho miesta. Vtedajší mestský farár prijal ich do 
svojho domu, a tu otvorila sa i prvá jezuitská škola, 
na čelo ktorej za správcu postavený bol Hurtadus 

4 Z. H o r v á t h. v u. d. (str. 2i) uvádza Jána Vittoriu, v 
knihe F. K a z y h o (História universitatis Tyrnaviensis, 1737. 
str. 5) spomínaný je „Petrus Yictoria, Provinciae Austriae S. 
J. praeses." 

6 F. K a z y: U. d., stT. 5, 
• Z. H o r v á t h: U. d., str. 177. 1 D 



Perez, privolaný z Ríma. Profesori boli traja: Tomáš 
s-prímenom Sclavus, Gerard Hero, rodom z Flandrie, 
a Teodorik Canisi'us, brat svätca Petra Canisiusa. Na 
farskom dome vyvesený tlačený oznam hlásal, že 
prednášky v novej škole započnú sa z gramatiky, z 
poetiky a z rétoriky, neskôr i z filozofie a z teológie. 
Školské miestnosti boly onedlho priúzke, preto posta-
vená bola pre jezuitov osobitá budova; a keď v krát-
kom čase prihlásilo sa až priveľa žiakov, arcibiskup 
žiadal prideliť im nových a nových profesorov. 

Jezuiti ďakovať mohli svoje veľké úspechy vlast-
nej, novej pedagogickej metóde, ktorá síce budovala 
ešte na základoch humanistickej školy, ale naplnená 
bola už novým duchom, láskou ku študentom a odu-
ševnením za ich duchovný pokrok. Táto takzvaná 
jezuitská metóda v tomto čase ešte nie je celkom 
rozvinutá a ustálená, lebo každý profesor odkázaný 
bol predovšetkým na svoje osobné skúsenosti; no vý-
sledok bol i tak prekvapujúci, takže nielen1 priatelia, ale 
aj odporci svorne uznávali neobyčajný význam jezuit-
skej školy. Členovia Spoločnosti Ježišovej začínali 
dávať katolicizmusu už teraz množstvo učených teolo-
gov i plodných spisovateľov, takže na poli cirkevnej 
vydobyli si prvenstvo. 

Ťažkostí bolo hojne hneď zpočiatku; tak r. 1562 
na našich krajoch rozšírený mor citeľne zahatil aj túto 
školu v jej pôsobení. No najväčší úder zastihol tento 
sľubný pokus katolíckej obnovy v Trnave a na Slo-
vensku r. 1567, v ktorom požiar zničil časť mesta, asi 
150 domov, a medzi nimi aj príbytok jezuitov. Sám 
požiar nebol by býval azda ani natoľko katastrofálny, 
keby už prv neboly vzniklý nedorozumenia medzi 
jezuitmi a ostrihomskou kapitulou, ktorá žiadala, aby 
žiaci zúčastňovali sa na bohoslužbách kapituly, a aby 
jezuiti vypomáhali alebo nahrádzali aj učiteľov na 
nižších školách, čo jezuiti odmietali ako vec, ktorá 
protiví sa stanovám i poslaniu Spoločnosti Ježišovej. 

Nedorozumenia odtiahly jezuitom ich doterajších 
ochrancov, preto požiarom zničený svoj dom ani ne-
pokúsili sa opraviť. Im darované majetky prišly 
do rúk svetských osôb, takže jezuitom nedostalo sa 
pomaly •ani najpotrebnejšej pomoci pire živobytie. 
I neostala im iná cesta ako odchod z Trnavy, tým-
viac, že už prv trpeli veľkou biedou, v ktorej nemohol 



ich ničím napomáhať ani kráľ, lebo jeho pokladnica 
bola vyčerpaná, ani arcibiskup Oláh; a okrem týchto 
najvyšších priaznivcov nebolo iného patróna, ktorý 
bol by miernil a uľavoval ich nedostatky. Na generál-
nej schôdzi za Františka Borgiasa rozhodnuté bolo 
preto zrušiť trnavský dom Spoločnosti Ježišovej do 
tých čias, kým zlepšia sa pomery. 

Y jeseni r. 1567 rozdali svoje náradie medzi chu-
dobných, vrátili pozemky predošlým majiteľom, a od-
chádzajúc z Trnavy, neodnášali so sebou nič okrem 
svojich nádejí.7 

Nasledujúceho roku (14. jan. 1568) umrel aj arci-
biskup Oláh, a tým padla i nádej na skorý návrat 
jezuitov, takže uplynulo až 47 rokov, kým usadiť sa 
môhli znova v Trnave. Na arcibiskupský stolec vyme-
novaný bol veľký diplomat Anton Yrančič (Verantius), 
ktorý oddávna konal rozličné služby najprv kráľovi 
Štefanovi Zápoľskému, potom Ferdinandovi. Na svojej 
ceste na ďaleký Východ do Kappadócie za sultánom 
Solimanom dostal sa do žalára, odkiaľ navrátil sa do-
mov po mnohých útrapách až o päť rokov. Ale to 
neodstrašilo ho v úmysle, aby nevykonal novšiu cestu 
na dvor tureckého panovníka Selima, pri ktorej pri-
ležitosti získal medzi dvoma nepriateľskými stránkami 
prímerie na 8 rokov. Za odmenu týchto diplomatických 
služieb a iných jeho zásluh dosiahol napokon hodnosť 
ostrihomského arcibiskupa. Vrstovníci chvália jeho 
vynikajúce osobné vlastnosti, medzi ktorými, žiaľ, 
chýba práve kňazská horlivosť,8 takže katolícky 
cirkevný historik K. Lányi neváhal o ňom vysloviť 
mienku, podľa ktorej Vrainčič nebol natoľko činný 
v cirkvi, ako v politike, ani toľko nekonal za ňu, 
koľko mohol.0 Hoci dosiahol postupne rozličné cir-
kevné tituly ako prepošt, opát, ostrihomský kanonik, 
od r. 1553 pätikostolský a od 1557 jágerský biskup, 
jednako nebol v tých časoch ani len za kňaza vysvä-
tený. Za kňaza a hneď i za biskupa ho vysvätil až 
arcibiskup Oláh r. 1561. Vrančič bol veľkým štátni-
kom a diplomatom, no nemal náležitého porozumenia 
pre potreby, ktoré boly veľmi pálčivé a vyžadovaly 

7 F. K a z y : U. d., str. 7. 
8 M e m o r i a basilicae Strigoniensis. 1856, str. 87. 
9 N. K n a u z : Lányi Károly Magyar egyháztôrténelme. . _ 

II. 1879, str. 125. 17 
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človeka pravého apoštolského izápalu. Podľa slov 
K. Lányiho bol slobodného smýšľania, nie horlivo 
nábožný, ba voľačo i ľahostajný.10 Uspokojoval sa tým, 
že svoje diplomatické služby vysoko si cenil, ako uka-
zuje na to napr. jeho odpoveď zagrebskému biskupovi 
Draškovičovi, ktorý vytýkal Vrančičovi jeho jedno-
stranné a výlučne len politické pôsobenie, keď pritom 
cirkevné veci hynú: „O mojom kňazskom úrade 
a konaní omše mal si skôr mlčať — píše mu Yran-
čič —, lebo nepočínam si ani tu lenivo a bez osohu. 
Posledné posolstvo na portu prijal som v pokročilom 
veku nie bez sebazapretia, aby vlasti a kresťanským 
národom získal som pokoj i odpočinok, pričom vlast-
nému zdraviu pritiahol som si len skazu. Či toto nie 
je tiež obeť, to nech posúdi, kto nie je predpojatý."11 

Pri takejto pastoračnej opatere rozsiahleho ostri-
homského arcibiskupstva neprekvapuje teda, že na 
Slovensku, ba i v samej Trnave udomácnilo sa práve 
v tento čas medzi prisťahovavšími sa sem Maďarmi 
učenie Kalvínovo, a medzi Nemcami aj Slovákmi 
učenie Lutherovo. Roku 1570 zaujali proteštanti pri 
dolnej mestskej bráne malý kostol, takzvaný špitálsky; 
v ňom dlhší čas kázal potom kalvínsky pastor Peter 
Bornemisza, proti čomu r. 1576 pozdvihol žalobu mest-
ský ľarár Mikuláš Telegdi u samého pápeža Gre-
gora XIII.12; 

Keď v Trnave i na Slovensku vôbec katolícka vec 
očividome nebezpečne upadala, ujal sa jezuitov hor-
livý zagrebský biskup Juraj Draškovič, ktorého zá-
sluhou rehoľa Spoločnosti Ježišovej usadila sa u nás 
natrvalo. J. Draškovič r. 1586 stal sa arcibiskupom 
kalocsským (pravda len titulom, keďže jeho cirkevné 
územie bolo celé v rukách tureckých) a viedol spolu 
i správu biskupstva rábskeho. Ako kardinál vyžiadal 
si od panovníka Rudolfa II. povolenie, aby na uprázd-
nené prepošstvo P. Márie v Turci (v Kláštore pod 
Znievom) usadení môhli byť jezuiti. Stalo sa tak 
v prítomnosti vacovského biskupa Martina Pethôa 
a Ladislava Kubmiho ešte v júni toho istého roku, lebo 
cisár vysoko si cenil služby Spoločnosti Ježišovej, 

10 T a m ž e. 
11 Tamže. 
12 J. M a r t o n : Nagyszombat. Magyarország vármegyéi és 

városai: Pozsony vármegye. 1903. 



a čím ďalej bolo jasnejšie, že zmätky na poli nábožen-
skom šťastlivo odstrániť možno len pomocou horlivého 
kňažstva, ktorého žalostne veľký nedostatok odstrániť 
sľubovali práve jezuiti. 

Novotári využili každú príležitosť, aby nenávide-
ných cudzincov dostali za hranice krajiny, aj usilovali 
sa ich preto v práci čo najviac znepokojovať. Na vo-
lanie o pomoc cisár nariadil svojim verným ľuďom, 
aby, prijmúc jezuitov v Turci pod svoju ochranu, hájili 
ich proti akýmkoľvek krivdám. Za takýchto ochrancov 
vyzvaní boli nitriansky biskup Štefan Fejérkovy 
(1587—1596), vesprémsky biskup František Forgách, 
bratislavský župan Mikuláš Pálffi i hontiansky župan 
Mikuláš Dersffy; no z nich jediný Forgách odvážil sa 
i verejne zastať sa svojich chránencov. 

Jednako pôsobenie jezuitov v Turci nemalo oča-
kávané výsledky. Planý kraj a ešte planšie mysle 
tamojšieho obyvateľstva13 žiadanú žatvu odďalovaly, 
preto jezuiti preniesli svoju školu z Turca r. 1598 
do Šaly n. Y. Yo svojom kláštore v Turci pre boho-
služby a iné pastoračné úlohy nechali niekoľkých svo-
jich členov, a všetku svoju pozornosť obrátili k juhu, 
zaiste nie bez návodu nitrianskeho biskupa Forgácha 
(1596—1607). Cieľom tejto šalanskej jezuitskej školy 
bolo vychovávať dobrých a spôsobilých kňazov, preto 
Forgách k 10. mladíkom, vtedy na kňazský stav pri-
pravovaným, pripojil nových 12, aby ich jezuiti na 
oltárnu službu pripravovali.14 Vôbec, horlivý biskup 
stal sa nielen štedrým patrónom ústavu, ale i jeho 
láskavým a starostlivým otcom. 

Arcibiskupstvo ostrihomské prežíva v tomto čase 
azda svoje najťažšie chvíle; po smrti Vrančičovej 
ostalo nezaplnené po 23 rokov, a jeho majetky užíval 
erár, stálymi vojnami vyčerpaný. Y takýchto okolno-
stiach proteštantizmus na Slovensku mal hojne stihu 
dostatočne zosilnieť a zorganizovať sa, veď temer nik 
mu nestál v ceste. Udalosti viedly verejný život k ta-
kým pomerom, že katolíci stali sa v nich len trpenými 
pozorovateľmi, kým rozhodujúce slovo na sneme i vo 
verejnosti mala proteštantská šľachta. 

Príkrosť takéhoto ovzdušia ešte viac zostrovaly 

13 F. K a z y: U. d., str. 11. 
" T a m ž e , str. 12, 19 



politické nepokoje. Ku koncu XVI. storočia rozpútaná 
vojna medzi tureckým a cisárskym vojskom neprinie-
sla podstatné mocenské zmeny, hoci šťastie zprvu 
akoby bolo lichotilo kresťanským zbraniam. Ostri-
hom, oslobodený po dvojmesačnom dobývaní (júl-
august 1595) na čas, r. 1605 dostal sa znova do rúk 
Turkov, strachom plniacich naše slovenské kraje, lebo 
nebolo skoro nikoho, kto by sa bol postavil lúpežníc-
kym tureckým výpravám na odpor. Veľvezír Ibra-
him, spojený s tatárskymi vojskami, napadol r. 1599 
stredné Slovensko, usilujúc sa Pohroním vniknúť do 
banských miest. Turecká dobýjačná výprava medzi 
Novými Zámkami a Levicami vrútila sa do Tekova, 
prešla až pod Nitru po Urmín, a odtiaľ vracala sa 
s bohatou korisťou. Zaiste týchto rokov sa týka pri-
pomienka Kazyho,15 že pod dojmom znepokojujúcich 
zvestí čiastka jezuitov spolu s chovancami utiahla sa 
do Turca, iná časť utekala smerom k Bratislave. Ša-
lanské kolégium malo vtedy asi 16 jezuitov, a nebyť 
veľkej biedy i tureckej pliagy, život by bol býval pre 
nich znesiteľný; najmä keď videli zdarilý rozvoj 
svojho gymnáziumu, ktoré časom malo až na 400 žiakov. 

Sotva pominul mor, pustošiaci r. 1602, už strhly 
sa nové vojny povstaním sedmohradských kniežat 
Juraja Bocskaiho, Gabriela Bethlena a Juraja Rákóczi-
ho. Tieto nepokoje maly príčiny nielen politické, ale 
predovšetkým náboženské, preto inešlo v nich len 
o lúpežné pochody, ale aj o privedenie proteštantského 
živlu k vládnej moci. Všetky boly ohnivami v reťazi 
protikatolíckeho boja, ktoré hlavné strediská svoje 
malo v Carihrade a v Paríži. Skrsol tak boj proti 
Habsburgom, namierený v podstate proti katoliciz-
musu. 

Tieto ťažké zápletky uhorského politického vý-
voja v XVI. storočí zjavne dokazujú nesmierne obete, 
ktoré prinášané boly u nás v tomto čase na záchranu 
katolíckeho mena. 

Keď František Forgách menovaný bol 4. júla 
1607 arcibiskupom, zavládol na Slovensku veľmi rušný 
život. Bocskai bol síce už mŕtvy, ale platnosť vieden-
ského mieru trvala, i pripravovaly sa pre proteštantov 
ešte väčšie privilégiá. Katolícka strana nemala moci 

15 T a m ž e, str. 13. 



sprotiviť sa prevažnej väčšine na sneme, a tak zákon 
z r. 1608 každému zemanovi a šľachticovi prisúdil 
právo slobodne vykonávať náboženstvo (liberum reli-
gionis exercitium), a priznal mestám, mestečkám i de-
dinám náboženskú slobodu. 

Arcibiskup Forgách v takýchto pomeroch nevládal 
zachrániť ani jezuitov, ktorí podľa krajinského zákona 
vykázaní mali byť aj z turčianskeho kláštora. Ale tu 
našla sa formula, ktorá soslabila nápor aspoň do istej 
miery. Arciknieža Matej daroval totiž prepozitúru 
v Turci arcibiskupovi, ktorý zas môhol venovať jej 
dôchodok jezuitom. Benefícium dostalo od arcibiskupa 
správcu, ktorý ustanovený bol z vôle jezuitov a im mal 
aj účtovať. Týmto úradom arcibiskupského dozorcu 
nad turčianskou prepozitúrou poverený bol rehoľník 
Peter Pázmány, ktorý vynikol svojím obranným 
spisom v záujme jezuitov už na povestnom sneme 
r. 1603.16 

Nezlomná bola arcibiskupova vytrvalosť, ktorou 
zachovať a udržať usiloval sa Spoločnosť Ježišovu 
u nás, i písal preto do Ríma pápežovi Pavlovi V. 
(1605—1621), aby jeho pomocou naklonil si panovníka 
v záujme jezuitov a ich šalanskej školy. Y novembri 
1609 pápež požiadal panovníka, aby príležitostne po-
staral sa o vrátenie šalanského majetku do vlastníctva 
jezuitov, ktorí od 4. rokov boli odtiaľ vyhnaní a ich 
majetok privlastnil si Illésházy. Ale na stave vecí 
v tom čase nebolo možné meniť. 

Keď prepozitúra v Turci r. 1615 prešla na korunu, 
arcibiskup Forgách žiadal vrátenie benefíciumu 
predošlým majiteľom, a podľa vtedy uzavretej dohody 
arcibiskup stal sa prepoštom v Turci s tou podmien-
kou, že kláštor i jeho majetky užívať budú i naďalej 
jezuiti. 

Tým nadišla chvíľa, v ktorej bolo treba rozhodnúť, 
či jezuiti udržia i svoju školu v Šale, alebo či nebolo 
by osožnejšie pre nich usídliť sa v niektorom meste. 
Sala vystavená bola tureckým útokom, Turiec neuka-
zoval sa zodpovedným miestom na školskom poli, a tak 
padla voľba na tretiu stanicu jezuitov, na Trnavu, 
odkiaľ odsťahovali sa boli pred 48. rokmi. Arcibiskup 
Forgách i po tomto rozhodnutí naliehal opätovne, aby 

le T a m ž e : str. 18—22. 21 



Spoločnosť čím prv zaujala svoje miesto a započala 
svoju činnosť. 

Teodór Busaeus, predstavený rakúskej provincie 
S. J., vyslal r. 1615 do Trnavy jezuitov Martina Kál-
diho a Františka Szeghiho. Bývali tam ako hostia 
v dome Káldiho rodiny, neskôr pridelená im bola na 
bývanie časť diecéznej bibliotéky („extremus angulus 
bibliothecae-nulli invidendum hospitium."17 Ich prvou 
starosťou bolo získať a pripraviť pre školu vhodnú 
budovu, za akú ponúkal sa najmä starobylý a porú-
chaný dominikánsky kláštor pri kostole sv. Jána 
Krstiteľa, do ktorého presťahovaly sa boly mníšky 
dominikánky z Margitinho ostrova pri Budíne, keď 
utekaly pred ľurkom do kláštora sv. Jána v blízkosti 
Varadína, odkiaľ pred zlosťou a nenávisťou novotárov 
utiahly sa napokon v Trnave s tou nádejou, že tu 
nájdu bezpečnú ochranu. No budova trnavského klá-
štora sv. Jána, poškodená najmä posledným požia-
rom, nemohla im poskytnúť primeraného príbytku, 
a keď pre isté disciplinárne neurovnalosti pri nich 
nedostávalo sa im ani žiadanej podpory a záštity 
so strany cirkevných predstavených, v nedostatku 
najpotrebnejších vecí každodenného živobytia nútené 
boly opustiť Trnavu, odstúpiac kláštor pátrom je-
zuitom. Ale tak sa zdá, že ani oni nenašli hneď sym-
pátie v meste, lebo okolnosť, že dominikánky musely 
prenechať svoje miesto pre synov sv. Ignáca, vzbudila 
nevôľu, ba odznely aj také poznámky, že už i biskupi 
Ignácom nahrádzajú Dominika.18 Táto nespokojnosť, 
podnietená zdanlivou krivdou proti mníškam-domini-
kánkam, bola zámienkou neskôr i pre nekatolíckych 
členov snemu, keď na sneme r. 1622 zo stranníckych 
dôvodov zastávali sa mníšok proti jezuitom. 

Ale arcibiskup Forgách usporiadal vec s panov-
níkom, lebo chcel mať v Trnave pevnú baštu proti 
všeobecnej nevedomosti a najmä proti odporcom kato-
líckej viery. Návrh arcibiskupov našiel plný súhlas 
u panovníka, čo neskôr schválené bolo i v Ríme. 
Mníšky čiastočne pridelené boly ženskému kláštoru 
v Trnave, čiastočne prešly do Bratislavy. Pápež Pavol 
Y. napokon udelil arcibiskupovi moc, aby kláštor do-

17 T a m ž e, str. 32. 
18 T a m ž e, str. 33. 



minikánov v Trnave navždy zrušil (a to i na vyslo-
venú žiadosť kráľa Mateja), a na jeho miesto aby 
sriadené bolo kolégium jezuitov. Tak dostalo sa Spoloč-
nosti Ježišovej po pol storočí od jej prvého od-
chodu do Trnavy trvalého príbytku, odkiaľ ako zo 
strediska šíriť sa počala požehnaná1 činnosť tejto rehole, 
ktorá nielen na rekatolizácii, ale v tej istej miere aj 
na kultúrnom povznesení našich krajov má neoceni-
teľné zásluhy. PTÍ slávnostnom uvedení synov sv. 
Ignáca do ich príbytku páter Martin Káldi prijal 
nielen kľúče od budovy, ale i kráľovské ubezpečenie 
o tom, že kláštor sv. Jána odovzdáva sa jezuitom 
natrvalo. Na opravy domu, najmä jeho krovu, arci-
biskup Forgách venoval súčasne 2000 zlatých. 

Po smrti Forgáchovej dňa 16. okt. 1015 jeho ná-
stupcom vymenovaný bol od 28. sept. 1616 Peter Páz-
mány, bývalý člen Spoločnosti Ježišovej, ktorý od 
25. apríla 1616, keď kráľ potvrdil jezuitov v majet-
koch prepozitúry v Turci, stal sa podľa mena držiteľom 
prepozitúry; 16. mája toho istého roku zas osvedčil sa,, 
že zaväzuje sa dávať trnavským jezuitom ročitých 
3000 zlatých až do toho času, kým krajinský zákon 
nedovolí im znova, aby nadobúdať mohli vlastnícke 
právo, a v takom prípade že odovzdá do rúk jezuitov 
všetko, čo k menovanej prepozitúre prislúcha. Páz-
mány ako arcibiskup • najlepšie poznal teda potreby 
jezuitskej rehole, ktorá zas našla v ňom svojho naj-
mocnejšieho zastancu. 

Jezuitmi v Trnave zariadená stredná škola, ktorú 
občania tak túžobne si žiadali, prenesená bola vlastne 
zo Šaly na svoje nové pôsobisko; mala 5 tried, v kto-
rých hneď r. 1615 študovalo 440 žiakov, a v nasledu-
júcom roku už vyše 600. Nevieme, aké boly príčiny 
tej žiadosti kapituly, aby jezuiti neučili žiactvo od 
najnižších tried, ale aby na starosti mali jedine vyššie 
triedy, a to posledný rok gramatiky a poslucháčov 
poetiky i rétoriky. Rakúsky provinciál jezuitskej rehole 
Ferdinand Alber odpovedal záporne: prílišná zaujatosť 
profesorov-jezuitov a mnohé miestne okolnosti takýto 
poriadok by síce odporúčaly, ale spoločnosť nemôže sa 
uspokojiť s neúplným gymnáziumom. Po tejto odpo-
vedi viac ťažkostí už nebolo, a jezuiti účinkovali k ta-
kej spokojnosti cirkevných činiteľov, že čoskoro na ich 
vedenie bol sverený aj seminár svetských klerikov. 



Prvý kňazský seminár založený bol v Trnave za 
arcibiskupa M. Olália v dôsledku nariadenia trident-
ského snemu (zo dňa 15. júna 1563, sessio XIII, 18 de 
ref.), a jeho základina znela na 10 chovancov s dvoma 
predstavenými. Chovancov tohoto ústavu vyučovali 
jezuiti, a po ich odchode r. 1567 členovia kapituly. 
Okolo roku 1580 ústav zaniká, ale o 10 rokov znova 
ožije, ako súdiť možno o tom i z nápisu, ktorý je po-
dnes zachovaný na budove tohoto starodávneho semi-
nára: 

DOMVS SEMINÁRU VENERABILIS CAPLI 
STRÍG RESTAYRATA PER R D MARCVM CHE-
RODI DE FYLETHINZ P(raepositum) S(ancti) G(eor-
gii) DE YIRIDÍ CAMPO ID TEMPORIS SEMINÁRU 
PRAEFECTUM. A. D. M. D. LXXXX. 

Ako prefekt seminára spomína sa Juraj Veliký 
(Velikinus) z rokov 1563—1588.16 V nápise čítaný 
kanonik Marcus Cherodi nie je uvedený v sozname 
ostrihomských kanonikov; nachodíme tam20 iba meno 
„Marcus Gerdák de Fuletincz", prepošt sv. Juraja, 
neskôr kanonik-kantor, po mnohé roky predstavený 
seminára, ktorý umrel r. 1608. (Je pravdepodobné, že 
aj pri rozdielnosti mien Cherodi a Gerdák ide o tú 
istú osobu). 

Oláhom založený seminár, pomenovaný neskôr 
seminárom sv. Štefana kráľa, za patrónku mal zpo-
čiatku blahoslavenú Matku;21 podľa inej mienky2' 
ústav nazývaný bol už od počiatku menom sv. Štefana 
kráľa. 

Po smrti Oláhovej (r. 1568) a azda vlastne po od-
chode jezuitov z Trnavy, vyučovali v tomto seminári 
členovia ostrihomskej kapituly, a medzi nimi nacho-
díme i mená literárne vynikajúce. Taký bol napr. 
trnavský farár a horlivý apologéta Mikuláš Telegdi, 
zakladateľ prvej katolíckej tačiarne v Uhorsku, z vie-
denskej univerzity do Trnavy privolaný profesor Ján 
Kutassy, neskorší ostrihomský arcibiskup (1597—1601), 
Ondrej Monoszlói a iní. 

18 M e m o r i a basilicae Strigoniensis, str. 144. 
20 T a m ž e, str. 146. 
21 Z. H o r v á t h : U. d., str. 27. 

82 F. K a z y : U. d., str. 43; Katholikus Magyarország I. 
1902, str. 197. 



Trnavské jezuitské gymnázium získavalo medzi-
tým neobyčajne dobre zvučnú povesť po širokých kra-
joch slovenských, takže katolícki veľmoži cirkevní 
i svetskí stávajú sa mecénmi a dobrodincami zname-
nitej školy. Najväčším z nich bol arcibiskup Pázmány. 
Do ústavu hrnuli sa aj žiaci zďaleka, takže r. 1618 
bolo ich už 7Ó0. Chovanci pri slávnostiach svojimi 
básňami a chválorečmi vystupovali aj verejne nielen 
v Trnave (na poctu arcibiskupa alebo jeho hostí), ale 
a j mimo nej, a s príležitosti korunovania Ferdinanda II. 
dňa 1. júla 1618 zašli aj do Bratislavy, oslavujúc tam 
čnosti korunovaného kráľa. 

Ale po dňoch prvého výslnia prišla doba skúšok, 
v ktorej vzbury bethlenovské zničily aj rozkvitať po-
čínajúcu školu trnavských jezuitov, takže v rokoch 
1619—1623 niet ani záznamu o ich školskej činnosti. 
Protikatolícka strana v Uhorsku ustavične naliehala, 
aby vykázaní boli z krajiny, ale bedlivosť a pohoto-
vosť katolíckych vodcov vedela ich na istý čas obrániť. 
No tým väčšia bola pohroma, keď Trnava padla do rúk 
bethlenovcov. Keď proteštantskí vojaci v Košiciach na 
smrť umučili ostrihomského kanonika Marka z Kri-
ževca (Crisinus) a dvoch jezuitov, zvesť o tejto smut-
nej udalosti pohla predstaveného v trnavskom klá-
štore Pavla Ferenczľiho, aby rozpustil žiakov i uči-
teľov školy. Sám s niektorými vybranými spolubratmi 
ostal v Trnave na ochranu božieho domu, ale na žiadosť 
občanov, aby pre prítomnosť jezuitov neboli vystavení 
väčšiemu prenasledovaniu, priamo pred príchodom 
bethlenovcov do mesta, zaiste pod dojmom ukrutností, 
páchaných na katolíckom kňažstve, 30. septembra 
zanechali slovenský Rím aj oni. Bethlen na vrchole 
svojho víťazstva snemovým usnesením vykázal je-
zuitov z krajiny. R. 1621 počalo sa síce vyjednávanie 
o mier medzi Bethlenom a cisárom, ale k výsledku 
neviedlo. Cisárske vojská utrpely porážky ,na Sloven-
sku, a ich vodca Buqoy padol pri hradbách Nových 
Zámkov. Kostol jezuitov v Trnave prikázaný bol pro-
teštantom, keďže farský chrám nemohol byť prisú-
dený proteštantom ako menšine. 

Po mikulovskom mieri jezuiti vrátili sa znova do 
Trnavy pokračovať vo svojej školskej činnosti. Prešiel 
rok ťažkých príprav, kým započať mohli s riadnym 
vyučovaním, ale i to vyrušené bolo novým Bethleno- 2 5 



vým útokom, ktorý pri svojom odchode z Trnavy 
odvliecť dal za sebou i jezuitov spolu s tromi kano-
nikmi, ale čoskoro ich prepustil na slobodu. 

R. 1624 trnavská škola, hoci bojazlivo, predsa 
pozdvihla hlavu. Mala už dobré meno, takže nielen 
katolíci, ale aj inoverci posielali sem svoje dietky, 
z čoho vzniká zas žiarlivosť a nová nenávisť proti 
jezuitským učiteľom. Ale obľúbenosť ich školy jednako 
len rástla, a r. 1626 navštevuje ju už vyše 1000 žiakov. 

Po piatich rokoch úspešnej práce zjavily sa na 
obzore znova vojnové mraky, keď Bethlen po tretíraz 
vtrhol na južné kraje Slovenska. Wallenstein postavil 
sa mu síce do cesty, ale treskúca zima prekážala vo-
jenčeniu. V trnavskej škole vyučovanie započať sa 
môhlo až ku koncu zimy. 

Medzi týmito vojnovými víchricami arcibiskup 
Pázmány neprestával výdatne podporovať školské po-
treby svojej Cirkvi. R. 1624 zakladá pre žiakov zo 
zemianskeho rodu pošlých i pre chudobných, konvikt. 
Rok predtým založil seminár vo Viedni, ktorý posiaľ 
nosí jeho meno ako Pazmaneum. Veľké obeti, ktoré tu 
prinášal Pázmány, náležíte oceniť možno len pri uvá-
žení tohočasových pomerov. Vojna Bethlenova zničila 
cirkevné majetky, ktoré podľa usnesenia bethlenovcov 
patriť maly „korune" na udržovanie pohraničných 
hradov. Pázmány a biskupi žijú temer v krajnej hmot-
nej núdzi, takže musia si žiadať podporu, lebo majetky 
boly im všetky odňaté a dôchodok skonfiškovaný. Sám 
Pázmány v septembri r. 1621 takto píše Ferdinan-
dovi II. o svojej biede: „Úplné dva roky už prešly, čo 
vytvorený z vlasti a z dôchodkov, tu pri Vašom Veli-
čenstve živorím. Dokiaľ bolo mi možné živiť seba 
a svoju čeľaď, hoci urobil som tým znatný dlh, uvážiac 
ťažkosti doby, v ničom nechcel som obťažovať Vaše 
Veličenstvo."23 — Dňa 9. januára 1621 píše pápežovi 
Pavlovi V., že biedi vo Viedni ako vo vyhnanstve.24 

O tejto biede svedčí i spoločná žiadosť všetkých 
z Uhorska emigrovaných cirkevných hodnostárov na 
Ferdinanda zo dňa 6. novembra 1620, aby im umožnil 
čo najskromnejšie živorenie. A Pázmány, sotva sa 

23 F. H a n u y: Pázmány Peter osszegyiijtott levelei. L 
1910, str. 245. 

" T a m ž e , str. 234. 



zotavil z tejto hmotnej súry po uzavretí mieru, už 
snášal základiny, posvätené dobru cirkvi a povzneseniu 
vzdelanosti. Tak státisíce venoval napr. viedenskému 
semináru, sveriac jeho chovancov na jezuitov, aby 
z mladíkov, vysiatych ta najmä z našich slovenských 
krajov, vychovali osvedčených kňazov pre opustené 
fary. Smýšľanie Pázmányovo v tomto smere jasne 
ukazuje zaklaclačná listina konviktu pre zemianskych 
chlapcov, v ktorej čítame m. i.: „Najčestnejšou povin-
nosťou nášho pastierskeho úradu je, aby rumy kato-
líckej viery a ctihodnej učenosti, zavinené vojnou 
a náporom inovercov, nakoľko je nám len možné, po-
mocou božou uviedli sme do predošlého lesku. Preto so 
všetkou usilovnosťou vynasnažujeme sa bedlivo vy-
hľadávať cesty a spôsoby pre znovauvedenie dávnej 
viery a vzdelanosti, a postavení uprostred vnútorných 
rozbrojov predsa chceme to vykonať podľa našej sily 
a schopnosti za pomoci božej."'25 Takéto boly snahy 
arcibiskupa Pázmánya, a ich korunou na poli školstva 
stalo sa založenie univerzity v Trnave. 

Keď v X ÍL storočí nastal neočakávaný rozkvet 
vied a vzdelaní učitelia založili slávu vysokých škôl 
v Paríži aj v Bologni — tam kvitla najmä filozofia 
a teologia, tu zasa právnické .náuky —, ich príklad 
našiel šťastnú ozvenu v bohatých mestách európskeho 
Západu. V Uhorsku spomína sa vysoká škola, zriadená 
na spôsob parížskeho vzoru, už r. 1276 vo Vespréme,26 

ale čoskoro zaniká. Po založení pražskej (r. 1348) 
a viedenskej univerzity (r. 1365) pápež Urban V. 
schválil r. 1366 vysokú školu v Pätikostoloch, kde vy-
učovaná bola teologia i právnická veda. 

Za kráľa Mateja Korvina vzniká v Bratislave 
vysoká škola, zvaná Academia Istropolitana, ktorej 
hlavným podporovateľom bol vtedajší ostrihomský 
arcibiskup Ján Yitéz de Zredna (1465—1472). Pápež-
ské potvrdenie od Pavla II. dostala r. 1465, a hlavné 
predmety jej prednášok boly: slobodné umenia, filo-

26 T a m ž e , str. 404. 
26 G. F e j é r : História academiae scientiarum Pazmaneae. _ _ 

1835, str. ľ. 27 



zofia, matematika a teologia, v ktorej hlavná pozornosť 
venovaná bola výkladu posvätných kníh a výkladu 
sentencií Petra Lombardusa, filozofa a teologa XII. sto-
ročia, od r. 1140 do r. 1160 profesora na dómskej škole 
Notre Dame v Paríži. Kancelárom tejto Academie hol 
bratislavský prepošt Juraj Schonberg. Ale škola ne-
trvala dlho, a po smrti arcibiskupa Yitéza prestala 
účinkovať.27 

Búrlivé časy tejto doby nežičily rozvoju školstva 
na našich krajoch, a z pokusov jednotlivých kapitúl 
i kláštorov o sriadenie gymnáziumu alebo iného jemu 
primeraného učiliska najviac vynikla zásluhou arci-
biskupa Oláha v Trnave sriadená škola; zlé pomery 
zaľahly i na tento ústav, ale pod vedením jezuitov 
predsa sa rozmohol a vzbudil prirodzenú túžbu po 
vyšších štúdiách, pre ktoré na našich krajoch už od 
poldruha storočia nebolo príležitosti. Mládež navšte-
vovala preto zahraničné školy, najmä v Nemecku, 
kde vystavená bola plnému prúdu protestantských 
reformačných snáh. Tak sa stalo, že študenti nemec-
kých rodín .najmä z banských miest u nás i v Sedmo-
hradsku vracali sa domov ako rozširovatelia nábožen-
ských novôt. Pázmány nemohol nevidieť strašné zlo, 
zavinené nedostatočnosťou katolíckeho školstva, preto 
jeho listy plné sú starostlivosťou o mladší kňazský 
dorast, hoci pritom nezabúda ani na povznesenie 
svetskej inteligencie. Pázmány do tohoto ovzdušia 
vyššej katolíckej kultúry chcel zatiahnuť i šľachtu, 
ktorú podarilo sa mu aspoň zväčša znova získať pre 
Cirkev. 

Na zabezpečenie všetkých týchto snáh rozhodol 
sa Pázmány založiť univerzitu, ktorej zakladačná 
listina v slovenskom preklade zneje takto28: 

„My, Peter, z milosti božej, svätej rímskej Cirkvi 
titulu sv. Jeronyma Illyrov presbyter-kardinál Páz-
mány, arcibiskup metropólnej cirkvi ostrihomskej, tej 
istej stolice stály župan, primas kráľovstva uhorského, 
rodený legát sv. Stolice, hlavný tajomník, kancelár 
i dôverný radca najjasnejšieho cisárskeho kráľovského 
Veličenstva a/ď. 

" M . C s á s z á r : Az Academia Istropolitana. 1914. 
58 Latinskú pôvodinu podáva F. H a n u y : U. d. II. 1911, 

str. 578—80. 



Často úzkostlivo sme uvažovali v sebe o tom, akým 
spôsobom by sme mohli postaraľ sa aj o dôstojnosť 
katolíckeho náboženstva o Uhorsku, aj o dôstojnosť 
šľachetného národa uhorského, a medzi inými pomoc-
nými prostriedkami vyskytoval sa vždy najmä ten, 
aby založená bola univerzita pre (vyššie) štúdiá, kde 
aj myseľ výbojného národa by zjemnela, aj vystrojili 
by sa schopní ľudia pre spravovanie Cirkvi i pre služ-
by verejné (štátne). Nechýbala u nás ani odvaha, ani 
úsilie pre túto vec, no pohroma vlasti a ešte viac po-
trebné základiny prekážaly doteraz v tom, aby sme 
túto svoju túžbu splniť môhli. Ale teraz, ked Boh 
požehnáva a svojou nebeskou priazňou sprevádza na-
še úsilia, niektoré hmotné prostriedky nám umožňujú, 
aby sme, keď aj nie primerane k veľkosti veci, ale za-
iste primerane k stavu ubiedenej našej vlasti, niečo 
vykonať môhli pri pomoci božej, ujednali sme 
s veľadôstojným pánom pátrom Múciusom Vitelles-
chim, generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej, 
aby dal súhlas na sriadenie univerzity v trnavskom 
kolégiume otcov Spoločnosti Ježišovej, a prevezmúc 
všetku starostlivosť o ňu i jej správu na Spoločnosť, 
aby ju spravovala podľa nasledujúcich podmienok 
a spôsobov. Ked teda páter generál nami za slávu 
božiu a za rozšírenie viery prinesenú obeť horlivosti 
v mene celej Spoločnosti prijal, i My okrem prv slože-
nej a vo všetkých svojich podmienkach doteraz nepo-
rušene trvajúcej základiny pre kolégium v Trnave, 
a okrem iných dôchodkov, ktoré trnavské kolégium 
doteraz malo, ctihodnému otcovi Jurajovi Dobronokimu, 
predstavenému kolégiumu Spol. Ježišovej v Trnave 
spolu, , naraz a vlastnoručne sme odovzdali 60.000 
zlatých v toliaroch. K tomu postúpili sme Spoločnosti 
skrz toho istého pp.tra (zastupovanej) cisársku 
zmenku na pohľadávku k vyplateniu 40.000 zlatých, 
aby takto vznikla suma celých 100.000 zlatých. Chceme 
predovšetkým, aby túto sumu použila Spoločnosť na 
zakúpenie úžitok nesúcich majetkov, alebo aby ulo-
žená bola na bezpečnom mieste mimo Uhorska na 
úrokovanie, aby zo zisku tejto sumy urýchlená bola 
stavba kolégiumu i škôl od základov, a aby vydržovaní 
boli z nej potrební profesori. Po dokončení stavby, 
pre kolégium a pre školy potrebnej, od toho času, ako 
všetkých stotisíc zlatých uložené bude na úroky alebo 



na zakúpenie majetkov, z úrokov jedon tisíc zlatých 
venované má byť ročite na udržovanie (na stravu) 
chudobných žiakov v dome (v burze) sv. Adalberta, 
ktorý sme v Trnave postavili (i keby spomenutá burza 
pri zámene domu do inej budovy bola prenesená). 
Táto platba, ako sme vyššie zaznačili, neviaže Spoloč-
nosť, iba ked spomnuté budovy sa ukončia, a zbýva-
júcich 40.000 zlatých (z ktorých jedine chceme posta-
rať sa o burzu sv. Adalberta po výšku 1000 zlatých) 
vyplatené bude od jeho cisárskeho Veličenstva na za-
kúpenie majetkov alebo na úrokovanie. Keby po-
stupom času — až Boh oslobodí Uhorsko od tureckého 
jarma — prišlo do úvahy pre univerzitu primera-
nejšie mesto, Spoločnosti dáva sa povolenie, aby túto 
našu základinu spolu s univerzitou na iné miesto pre-
niesla, iba že nesmie prekročiť hranice ostrihomského 
biskupstva, a pritom trnavskému kolégiumu jeho prvá 
základina neporušená ostane i naďalej; ale keby uni-
verzitu nebolo možné v Uhorsku ďalej udržať — čo 
milostivý Boh odvráti —, a prihodilo by sa, že pre 
nepriazeň vonkajšieho či vnútorného nepriateľa otco-
via Spoločnosti mali by sa vzdialiť tak, žeby nebolo 
nijakej úfnosti na ich návrat v kratšom čase, Spoloč-
nosť v takomto prípade je povinná úrok a výnos spo-
mnutej istiny vynaložiť na ciele uhorských klerikov 
za hranicami Uhorska, aby vychovávaní boli z nej na 
kňažstvo schopní ľudia, ktorí po kňazskej vysviacke 
povinní sú vrátiť sa do Uhorska. V prípade, že je 
nádej, aby neprítomnosť otcov Spoločnosti mimo 
Uhorska len niekoľko rokov trvala, žiadame, aby za-
držané boly všetky bežné úroky, a po návrate nech 
sú opravené škody na kolégiume (ktoré v nepokojoch 
obyčajne sa stávajú), alebo z úrokov nech sú zaopa-
trené osoby, ktoré donútené boly inde sa odsťahovať. 
Keby po koľkokoľvek rokoch nebolo možné Spoloč-
nosti navrátiť sa do Uhorska a univerzitu ďalej viesť, 
žiadame, čo má ostať nezlomené, aby otcovia Spoloč-
nosti, ak nebudú klérus vychovávať, úžitok nami po-
loženej sumy venovali na ciele univerzity, a v činnosti 
univerzity aby ďalej sa pokračovalo. 

Spoločnosť povinná bude ešte v tomto roku Í635 
otvoriť filozofický kurz (ročník), a v postupných troch 
rokoch nech sú otvorené tri filozofické ročníky spolu 
s etikou a s matematikou, s dvoma profesormi schola-



stickej teológie. Okrem toho nech má táto univerzita 
vykladača Písma Sv., iného profesora pre kazuistiku, 
tretieho pre kontroverzie, a profesora pre posvätnú 
reč (hebrejskú). Promócie k akademickým stupňom 
(k doktorskej hodnosti) nech sa konajú podľa zvyku, 
inde užívaného. 

Svojim nástupcom, ostrihomským arcibiskupom 
a za uprázdnenia tohoto stolca ostrihomskej kapitule, 
hoci nemienime vyhradiť iné právo na túto nami za-
loženú univerzitu, okrem toho, čo všeobecné právo 
zaisťuje miestnym biskupom (ordinúriusom), týmto 
istým našim nástupcom a v prípade uprázdnenia sa 
biskupského stolca ostrihomskej kapitule, dávame po-
verenie dohliadať na to, aby záväzky, v tejto našej 
listine uvedené a od otcov Spoločnosti prijaté, usilovne 
boly plnené a zachované. Nedotknutá má pritom 
ostať nezávislosť (pokoj) profesorov, podobne poria-
dok prednášok a spôsob Spoločnosťou zavedený, 
akého pridržiava sa podľa svojich stanov pri správe 
vysokých škôl. 

Svojim, nástupcom a pri uprázdnení biskupského 
stolca ostrihomskej kapitule túto univerzitu vrele 
odporúčame, a im jej rozkvet i jej povznesenie vždy 
k väčším úlohám s úprimným citom na srdce kladieme. 

Ako nás pritom vedie čistá a úprimná myseľ po-
máhať katolíckemu náboženstvu a poskytnúť pomoc 
i predrahej vlasti, tak prosíme vrúcne všemožúceho 
Boha, nech príjme toto všetko ako príjemnú obeť 
úprimnej vôle a našej základine nech udelí hojného 
svojho požehnania, aby Jeho veľké Meno chválené 
a zvelebované bolo na veky. 

V Bratislave, dňa 12. mája roku tisícšesťstotri-
dsiateho piateho. 

Peter, sv. rím. Cirkvi presbyter-kardinál Pázmány, 
arcibiskup ostrihomský." 

O prípravách na ustrojenie trnavskej univerzity 
zmieňuje sa sama zakladačná listina, keď pripomína 
Pázmányovo ujednanie s jezuitským generálom Mú-
ciusom Vitelleschim (túto hodnosť zastával od 15. XI. 
1615 do 9. II. 1645); a hoci o vyjednávaniach s gene-
rálom jezuitov pred vydaním zakliadačnej listiny 
v korešpondencii Pázmányovej niet nijakej stopy, 31 



jednako je isté, že v takýchto poradách s generálom 
boly určečné všetky podrobnosti o správe univerzity, 
keďže aj profesorov k nej mala dať rehoľa jezuitská. 
Pázmány nielen ako bývalý člen Spoločnosti Ježišovej 
sveroval na jezuitov svoje veľké a dôležité diela, za-
ložené pre výchovu kňažstva i mládeže (viedenské 
Pazmaneum, už predtým trnavské gymnázium, kon-
vikt pre zemianskych chlapcov, seminár sv. Štefana 
a napokon univerzita), ale robil tak aj z prinútenosti, 
lebo nebolo vôbec iných schopných osôb, ktoré s dosta-
točným zdarom boly by vyplnily tieto úlohy. V Páz-
mányovej korešpondencii prvý záznam o zamýšľanej 
univerzite nachodíme už v liste na cisára Ferdinanda 
z 20. marca 1635 20, ktorý je príznačný pre diploma-
tické vlastnosti svojho písateľa. 

Pázmány z poverenia cisárovho počiatkom r. 1632 
ako jeho posol cestoval do Ríma. Keďže pokladnica 
cisárskeho dvora bola v tých časoch vyčerpaná, Páz-
mány zo svojho dal na túto reprezentačnú cestu, 
na ktorej sprevádzala ho početná spoločnosť. Podnik 
nedosiahol síce svoj diplomatický cieľ, ale cisár zaviazal 
sa hradiť trovy, ktoré dosiahly výšky 60.000 zlatých. 
Pázmány žiadal iba 40.000, ale ani tieto nemohol do-
stať, preto pomýšľal na zakúpenie niektorých majet-
kov, ktoré pripadly na panovníka, aby konečne uspo-
riadaná bola táto dlžoba. Ale tu narazil na ťažkosti, 
preto v liste zo dňa 20. marca 1635 na vedomie dáva 
panovníkovi, že zrieka sa plánov kúpiť majetok Re-
gecz, a svoju peňažnú pohľadávku že prenáša na 
univerzitu, ktorá práve v tom čase sa rodila, a pri 
predaji Regeeza len toľko si žiada, aby pri tomto 
obchode pamätané bolo i na trnavské jezuitské kolé-
gium. „Keďže v Uhorsku nikdy nebola univerzita — 
píše Pázmány v tom liste —, kde by boli učili filozofiu 
a teologiu, a pre duchovnú i svetskú správu Uhorska 
veľmi je potrebná, svoju pohľadávku na výlohy rím-
skej cesty postúpil som tomuto kolégiumu s tým uiste-
ním, že doplním zo svojho, čo bude ešte chýbať na 
založenie univerzity.30 

29 T a m ž e , str 560. — Zakladačná listina bola v terajšej 
forme až koncom augusta 1635 vystavená, dotiaľ Pázmány už 
vec vyjednal s jezuitským generálom. Porov. list Pázmányov 
z 28. aug. 1635. F. Hanuy: U. d. II, str. 602—3. 

30 T a m ž e , str. 561. 



Pázmány začiatkom r. 1635 nazdával sa ešte, že 
na založenie nádejnej univerzity dostačí dlžobný úpis 
cisárov, vystavený na 40.000 zlatých, počítajúc, že 
k tejto sume sám v hotovosti pridá do 20.000 zlatých. 
V tom čase zdržoval sa práve na sneme v Šoprone, 
kde prítomní boli aj dvaja prednejší členovia Spoloč-
nosti Ježišovej z Trnavy, Juraj Dobronoki a Juraj 
Forró, a im ako svojim dávnejším dôverným spolu-
pracovníkom oznámil arcibiskup svoje plány'1, hoci 
predpokladať možno i takú domnienku, že jezuiti azda 
sami prišli so smelým návrhom pred kardinála, aby za-
ložená bola čo najskôr katolícka univerzita. Na 6. ja-
nuára Pázmány pozval ich k sebe za hostí, a tu nad-
väzujúc na sviatok Troch Kráľov, ktorí priniesli do 
Betlehema zlato, kadidlo i myrhu, takto sa osved-
čil: „Hľa, pri pomoci otcov Spoločnosti Ježišovej 
chcem obetovať Bohu svoje zlato, kadidlo a myrhu. 
Vezmite dlžobný úpis a spolu i záväzok, že budete 
vymáhať zaplatenie 40.000 zlatých. K tejto sume pri 
sviatku sv. Juraja pripojím svojich hotových 20.000 
zlatých, a týchto 60.000 zlatých nech tvorí večnú zá-
kladinu pre jezuitskú vysokú školu v Trnave." " 

V marci toho samého roku Pázmány dvarazy 
pripomína cisárovi Ferdinandovi svoju poslednú veľkú 
základinu; dňa 29. marca píše: „Jedine o to prosím 
čo najvrúcnejšie..., nech ráči Vaše Veličenstvo v zá-
ujme takého svätého a potrebného diela, ako je sria-
denie univerzity v Uhorsku, výlohy mojej rímskej 
cesty venovať..., aby týmto Bohu milú službu pre-
ukázalo." 35 

Pázmány v posledných rokoch svojho života už často 
chorľavel, aj cítil preto, že nebude dlho nažive. A úloh 
ešte vždy toľko! Vojna v Nemecku trvala, doma zas 
znepokojovala ho veľká potreba kňažstva a nedosta-
statočná vzdelanosť katolíckej inteligencie. Pázmány 
v týchto neistých politických pomeroch zaistiť chcel 
teda svoje doterajšie námahy, aby jeho pominutím sa 
neklesla spolu i stavba, ktorú po celý svoj život bu-
doval. Tak prišiel na myšlienku katolíckej univerzity, 
k upevneniu ktorej prispela zaiste i mienka cisárskeho 

31 Y. F r a n k l : Pázmány Péter és kora. III. 1872, str. 156. 
" Tamže. 
33 F. H a n u y : U. d., str. 563. 



spovedníka jezuitu Viliama Lamormaina vo Viedni, 
kde Pázmány podľa zprávy Dobronokiho34 liečený 
bol cisárskymi lekármi, a pri ktorej príležitosti páter 
Lamormain opätovne ho odrádzal od kúpy majetkov, 
pripomínajúc mu, aby namiesto toho posledné svoje 
peniaze venoval na vzácny cieľ vysokého školstva. 
Z Viedne písal kardinál do Trnavy dňa 6. mája 1635 
pátrovi Dobronokimu: „Keďže z milosti božej v utorok 
alebo vo stredu sám sa ponáhľam ztadiaľto do Brati-
slavy, máme isté veľké veci, o ktorých s Vami a s pá-
trom Forróm treba nám pohovoriť. I pátra Lamormaina 
privedieme so sebou, aby sme spoločne rozhodli o tých-
to dôležitých veciach. Preto hneď, ako dostanete tento 
náš list, spolu s pátrom Forróm ponáhľajte sa do Brati-
slavy, lebo páter Lamormain nemôže tam dlho čas 
tráviť."36 

Pázmány vo sprievode pátra Lamormaina došie! 
dňa 12. mája 1635 do Bratislavy, kde čakali ho už 
dvaja trnavskí dôverníci. Dobronoki na kolenách ďa-
koval kardinálovi za jeho veľkodušnosť, keď počul 
jeho rozhodnutie o ustanovení univerzity, na ktorý 
cieľ Pázmány vedľa cisárskeho dlhopisu vyčítal hneď 
38 tisíc strieborných toliarov a 1000 zlatých (v zlate). 
Peniaze, sprevádzané ozbrojencami, dopravené boly 
vozmo do Viedne, aby ich za čas tamojší jezuitský 
kláštor opatroval. 

12. máj 1635 je teda vlastným dňom zrodenia sa 
trnavskej univerzity. í^akladačné listiny vystavené 
boly až neskôr ku koncu leta, lebo listom zo dňa 
28. augusta Pázmány pozýva k sebe do Turca alebo 
do Kremnice pátra Dobronokiho, ktorý doniesť má 
so sebou pergamenové blany (membrány), aby tu hod-
noverne môhly byť vystavené zakladačné listiny pre 
kolégium, pre provinciu a pre generála."3' Vyjedná-
vanie s jezuitským generálom o prevzatí univerzity 
stať sa môhlo teda až po 12. máji 1635, ako nasvedčujú 
tomu viaceré okolnosti. 

Po riešení finančnej stránky treba bolo uvažovať 
o mieste, kde mala byť sriadená nová univerzita. Istý 
čas nerozhodne tanula kardinálovi na mysli Trnava 

M V. F r a n k 1: U. d., str. 160, pozn. 2. 
>5 F, H a n u y: U. d., str. 573. 
38 T a m ž e , str. 561. 



i Bratislava, ale na porade 12. mája určené bolo, že 
univerzita úzko spojená bude s trnavským domom 
jezuitov, lebo oni prevezmú jej vedenie i spravovanie, 
a oni dajú k nej i potrebných profesorov. Pázmányovi 
šlo predovšetkým o to, aby vychovať môhol doma do-
statočný počet vzdelaných kňazov, preto potreboval 
hlavne filozofickú a teologickú fakultu; na ostatné 

Portál biskupského domu, bývalý Pázmányov palác v Trnave. 

odbory v tom čase nepomýšľal, maly byť zakladané 
postupom času. 

Dňa 23. júna 1635 dostali jezuiti od svojho generála 
schválenie, aby prevziať mohli univerzitu na svoju 
starosť. Ešte v máji alebo najneskôr v júni toho roku 
píše Pázmány do Ríma pápežovi Urbanovi VIIL, 
oznamujúc mu radostnú zvesť o založení univerzity: 
„Pohroma katolíckeho náboženstva v Uhorsku najmä 
v tom mala príčinu, že podnes nebolo v kráľovstve 
uhorskom nijakej univerzity, ktorá bola by dostatočne 
vzdelávala vo filozoii a v teologii pastierov, súcich 3 5 



11a spravovanie Cirkvi. Práve preto, aby vzdelávala 
sa myse! tohoto národa, ktorý nie je bez nadanosti, 
a aby vychovávali sa súci kňazi vo väčšom počte, 
sriadil som v kráľovskom meste v Trnave univerzitu 
cirkevného rázu (religiosam) pod správou otcov Spo-
ločnosti Ježišovej... Aby táto moja skromná základina 
našla pevnosť a dôstojnosť (vážnosť), ako som dosiahol 
od cisársko-kráľovského Veličenstva potvrdenie a výsa-
dy univerzity, tak aj od Vašej Svätosti ponížene prosím, 
aby podľa najvyššej moci, ktorou po Kristovi na zemi 
vládne, ráčila toto úsilie svojho poníženého služobníka 
otcovským požehnaním a výsadami, Svätej Stolici 
prislúchajúcimi, podoprieť podľa normy, ktorú na 
pripojenom spise pokorne označujem. Bude to — ako 
úfam — osožné i pre katolícku cirkev a na slávu Vašej 
Svätosti u Boha a ľudu." 37 

Pázmány zaslal list súčasne i Kornelovi Montman-
novi, audítorovi Roty v Ríme, a v ňom takto odôvod-
ňuje potrebu univerzity v Uhorsku: „Je podivné, že 
v takom kvetúcom a bohatom kráľovstve, ako je Uhor-
sko, po toľké storočia nebolo ani jedinej univerzity... 
Tento nedostatok pokladám za hlavný prameň toho, 
že kacierstva u nás tak chytro a mocne vzrástly, lebo 
nebolo ani veľa učených kňazov, keď okrem prvkov 
gramatikálnych nič neštudovali. Myslieval som už od-
dávna na založenie univerzity, aíe vyskytnuvšie sa 
vojny vždy prekážaly v jej uskutočnení. K prvotnej 
základine trnavského kolégiumu zakúpil som už po-
platky mesta Augsburgu, vynášajúce ročitých 3600 
zlatých. Iných 40.000 zlatých odovzdal som pátrom 
V hotovosti, aby ich uložili na úrok. Tak som založil 
univerzitu, na ktorej vyučovať sa budú tri kurzy filo-
zofie, a okrem kazuistiky i kontroverzistiky bude 
mať dva ročníky scholastickej teologie. Jeho Veličenstvo 
svojou autoritou už potvrdilo túto základinu. Ale aby 
Vec podopretá bola silnejšími koreňmi, predovšetkým 
za potrebné pokladám potvrdenie Jeho Svätosti. Pro-
sím teda Vašu Dôstojnosť, aby ste sa tejto veci zaujali 
a dosiahli potvrdenie i výsady od Jeho Svätosti. O čom 
som písal Jeho Svätosti, poznáte z pamätného spisu. 
Aké privilégiá si vyprosujem, podobne poznáte z pri-
pojeného spisu.— Jeho Eminencii kardinálovi Barberi-

3 6 T a m ž e , str. 561. 



nimu len odporúčal som túto vec, ktorú Vaša Dôstoj-
nosť má Jeho Svätosti predostrieť. Písal som i pátrovi 
generálovi, aby svojou radou a podporou bol Vám 
na pomoci." 38 

V Ríme robili Pázmányovi ťažkosti, keďže zamý-
šľaná univerzita nebola úplná, a v dohľadnom čase ani 
nemohla pomýšľať na sriadenie právnickej i lekárskej 
fakulty; Pázmányova základina nedostala1 preto v Ríme 
na kúri i schválenie. Tento nedostatok viedol akiste 
zakladateľa, keď dňa 29. júla 1635 súčasne žiadal i 
cisára, aby potvrdil jeho dielo, aj viedenskú univer-
zitu, aby v Trnave založenú vysokú školu teologickú 
prijala do svojej ochrany; obidva listy udávajú aj 
príčinu, ktorá pohla Pázmánya k založeniu univerzity. 
„Nedostatok gymnáziumu a vysokého (generálneho) 
učiliska — píše konzistóriumu viedenskej univerzi-
ty —, na ktorom okrem všeobecného vzdelania (huma-
niora studia) prednášala by sa aj filozofia a teologia, za-
vinil v Uhorsku veľké škody náboženstvu i politickej 
správe. Preto, aby podľa svojich síl pomohol som 
predovšetkým náboženskej otázke, potom vlasti na 
česť, postarajúc sa o dostatočné hmotné zaopatrenie, 
založil som v Trnave bohovednú univerzitu pátrov 
Spoločnosti Ježišovej."3" 

Páter Dobronoki poverený bol Pázmányom všetko 
pripraviť tak, aby s vyučovaním na trnavskej univer-
zite započalo sa 1. novembra 1635. Koncom augusta 
nalieha na túto vec v liste, v ktorom píše: „Čas je už 
krátky, a nielen moja fundácia (vystavenie fundaonej 
listiny), ale aj súhlas cisárov musí byť vyhotovený 
do 1. novembra.40 — Y liste na cisára zo dňa 29. júla 
Pázmány obšírne vysvetľuje význam ním založenej 
univerzity, žiadajúc, aby ju cisár potvrdil a vystrojil 
obvyklými privilégiami: 

„Často som v sebe uvažoval o tom, že pre vzrast 
katolíckeho náboženstva i pre vzdelanie nadaných 
osôb v Uhorsku veľmi by sa žiadalo založiť univerzitu, 
kde otcovia Spoločnosti na spôsob univerzity v Grázi 
vyučovali by teologické a filozofické predmety. Hlav-
nú príčinu rozvráteného náboženstva v Uhorsku videl 

" T a m ž e , str. 583. 
" T a m ž e , str. 586. 
40 T a m ž e , str. 561. 



som vždy v tom, že náš národ v nedostatku univerzity 
nemohol mať ani schopných kňazov, ktorí by Cirkev 
spravovali. Zadržovala ma dlhý čas veľkosť nákladu, 
k take j veci potrebného. Teraz, keď božím požehnaním 
shromaždil som so všetkých strán toľko, koľko pozdáva 
sa za dostatočné na založenie univerzity, ponížene a s 
patričnou úctou prosím od Vášho Veličenstva dve veci: 
Zaprvé, aby Vaše' Veličenstvo svojou autoritou zákla-
dinu moju potvrdiť, schváliť, a ju obvyklými privilé-
giami univerzít ozdobiť ráčilo, a to takým spôsobom, 
ako to v podrobnostiach rektor trnavských jezuitov 
Vášmu Veličenstvu prednesie. — Zadruhé, aby milosti-
vým zakročením a rozhodnutím Vášho Veličenstva pri 
starodávnej a slávnej univerzite vo Viedni milostivo 
vykonať ráčilo, aby slávna univerzita túto jedinú a 
prvú univerzitu uhorského národa za dcéru prijala, 
a akoby za svojho člena privtelila." 41 

Generálny predstavený jezuitov v Ríme páter 
Múcius Vitelleschi súhlasil s podmienkami založenia 
trnavskej univerzity, a upovedomil o tom Pázmánya 
v liste zo dňa 23. júna 1635, ktorý došiel za kardiná-
lom do Turca len 27. augusta. Akési ťažkosti mal ešte 
provinciál páter Forró, spomínajúc vo svojom liste 
„pokoj a zaistenie Spoločnosti". Kardinál preto ozna-
moval rektorovi trnavských jezuitov pátrovi Dobrono-
kimu, aby objasnil všetko s provinciálom, a potom 
osobne aby ho vyhľadal v Kremnici alebo vo Sv. Kríži 
pri Hrone. Zakladačná listina vystavená mala byť 
aspoň vo troch ekzemplároch, a to pre archív kolégiu-
mu v Trnave, pre provinciála a pre generála rehole. 

Vec univerzity dlho preťahovala sa i vo Viedni. 
Pázmány na naliehanie jezuitov upustil od žiadosti, 
aby viedenská univerzita inkorporovala ním založenú 
školu v Trnave,42 preto týmviac súri potvrdenie u 
cisára svojím listom z 27. septembra 1635: „Pre vzrast 
katolíckeho náboženstva a pre vzdelanie Uhorska vždy 
za najpotrebnejšie som pokladal, aby na spôsob školy v 
Grázi založená bola univerzita vied (škôl), na ktorej 
pátri jezuiti prednášali by] filozofiu a teologiu. Toto mo-
je úsilie zadržované bolo nepokojmi minulých čias, ale 

41 T a m ž e, str. 597. 
42 F. H a n u y: U. d., str. 546, pozn.; Y. F r a n k l : U, d. 

str. 163. 



teraz pomocou božou mám nejaký majetok pre sriade-
nie prvej a doteraz jedinej univerzity v Uhorsku; vše-
tko, čo mám, venoval som Cirkvi božej, a utvoril som 
základy pre fundáciu univerzity. Po Bohu jedine Vaše 
Veličenstvo žiadam, aby ste túto moju skromnú zákla-
dinu potvrdili u ju cisársko-kráľovskými privilégiami 
ozdobili podľa spisu, ktorý rektor trnavských jezuitov 
Vášmu Veličenstvu predloží. O to, aby táto milosť 
udelená bola mne, ktorý už na konci svojej staroby 
zápasím, osobité prosím." 43 

Čo bolo na príčine tomuto odďaľovaniu pri po-
tvrdení univerzity, nemožno zreteľne povedať; zaiste 
vplývala tu aj okolnosť, že Pázmány v radosti nad 
týmto dielom, ktoré vo svojich počiatkoch v porovnaní 
s inými školami bolo síce dosť skromné, ale pre vtedaj-
šie pomery v Uhorsku jednako neobyčajne významné, 
zadovážiť chcel trnavskej univerzite hrdý titul „apo-
štolskej, pápežskej" vysokej školy. Túto predstavu 
kardinálovu jezuiti miernili, a preto písal ich provin-
ciál z Grázu: „Titul .pápežskej akadémie' budil by 
závisť, a neviem, či pridať by sa mal takýto titul, keď-
že ho mnohé iné akadémie nemajú, a menovite nemá 
ho ani viedenská." O veci zmieňuje sa r. 1635 aj páter 
Dobronoki, keď píše: „V cisárskom liste nesúhlasili 
s titulom ,pápežskej univerzity'... preto ani cisár ho 
nepridal vo svojej zlatej bule." 44 Cisárovo potvrdenie 
menuje trnavskú univerzitu „arcibiskupskou", a sám 
Pázmány, keď vyzdvihuje príležitostne jej ráz, na-
zýva ju (napr. v liste pápežovi Urbanovi VIII.): „Uni-
versitas religiosa Patrum Scietatis J esu"45 . 

Pápežské potvrdenie v Ríme sprostredkovať mal 
predovšetkým jezuitský generál, ktorý dňa 1. septem-
bra 1635 písal Pázmányovi: „List spolu s formulou 
pápežského potvrdenia dôstojnému pánu Montmanno-
vi (audítori Rotae) som odovzdal. . . . aby som Jeho 
Emin. pánu kardinálovi Barberinimu nahovoril, že 
vyučovanie zákonov a medicíny v tej krajine nie je 
zvyklé, nemyslím, žeby som sa musel veľa namáhať."48 

— Ako z tejto zmienky vysvitá, pápežskému schvá-

43 F. H a n u y: U. d., str. 605. 
44 V. F r a n k 1: U. d., str. 164, pozn. 
45 F. H a n u y: U. d., str. 581. 
4« Y. F r a n k l : U. d., str. 162. 



leniu na prekážke bola neúplnosť trnavskej univerzity. 
Ešte viac potvrdzuje to výrok jezuitského generála 
z 3. novembra Dobronokimu, že pápežský diplom ne-
môže byť vyhotovený prv, kým nebude do Ríma za-
slatá zakladačná listina"; keď sa tak stalo, generál 
dňa 2. febr. 1636 znova oznamoval, že o potvrdzujúcu 
pápežskú bulu usiluje sa všetkými prostriedkami.*8 

Mnohé úsilie, vynaložené v tomto smere, ostalo 
jednako bez výsledkov, a ešte po dvochl rokoch, 25. aug. 
1637, píše o tom páter Dobronoki vo svojom denníku: 
„Došlo sem písmo pátra provinciála, ktorým zakazuje 
promóciu bakalaureusov na našej akadémii. Príčina to-
ho je, že ešte za života zakladateľovho žiadané bolo pre 
našu akadémiu pápežské potvrdenie, ale odopreté bolo 
preto, lebo na nej niet lekárskeho a právnického od-
boru; páter provinciál bál sa preto, aby sme sa nedo-
stali do ťažkých nepríjemností ako pražská aka-
démia." 48 

Zakladateľ musel sa teda uspokojiť i s tým, že 
cisár dal svoje potvrdenie pre trnavskú univerzitu. 
Listom, písaným v Šale dňa 20 októbra 1635, kardinál 
prikazuje pátrovi Dobronokimu ísť do Viedne a do-
zrieť tam na to, aby listiny riadne boly vystavené a 
pečaťou opatrené; keby vraj nešiel, kto vie, ako dlho 
by sa vec univerzity preťahovala.50 Vec univerzity 
odporúčal arcibiskup i dvornému tajomníkovi Vavrin-
covi Ferenczffymu, pripomínajúc mu, že potvrdzovaciu 
listinu univerzity bolo by treba opatriť slávnostnou pe-
čaťou/1 

Medzi takýmito starosťami zasvitol 13. november 
1635, deň slávnostného otvorenia Pázmányovej univer-
zity. Do Trnavy prišli cirkevní a svetskí hodnostári 
Uhorska, zástupcovia viedenskej univerzity a rehole 
jezuitskej. 

Študenti v skupinách zadelení prišli pred dom 
arcibiskupov, aby ho odprevadili do chrámu sv. Miku-
láša. Na čele sprievodu niesol pedel univerzity strie-
bornú berlu, ktorej hodnota odhadovala sa na 500 zla-
tých, za ním kráčali rektor a profesori. Po sv. omši, 

) 

47 Tamže. 
48 Tamže. 
49 Tamže. 
30 F. H a n u y: U. d., str. 610. 
51 T a m ž e , str. 610. 



slúženej arcibiskupom, odovzdané boly rektorovi Do-
bronokimu univerzitné listiny (zakladačná a cisárske 
potvrdenie), pričom Pázmány jadrne vyložil svoje 
úmysly, ktoré ho viedly k založeniu vysokej školy 
v Trnave. 

Profesor morálky a dekan filozofie Tomáš Jász-
berényi povedal s kazateľnice k tejto slávnostnej prí-
ležitosti reč, v ktorej vyzdvihol význam udalosti. Po-
ďakujúc sa najprv Bohu za dobrodenie, pochvalne 
vyzdvihol zásluhu P. Pázmánya a hovoril o ňom, že 
mnohé sú jeho zásluhy, ktoré preukázal cirkvi a vlasti 
zakladaním škôl, kláštorov, ale v poslednom diele 
nebude mať spoločníka, ktorý môhol by ho nasledovať 
alebo v zásluhe deliť sa s ním; potom rétoricky porov-
návajúc Pázmánya k niekdajšiemu dobrodincovi Cir-
kvi v Uhorsku, ku sv. Štefanovi, zvolal: „Také mnohé 
a veľké sú Tvoje zásluhy, prinášané za cirkev a za 
vlasť, že vzniká vo mne pochybnosť, či Tvoja ruka 
to bola, ktorou sv. Štefan utváral svoje veľké diela, 
alebo či ruka veľkého kráľa ožila v Tebe, aby si za-
hrnul našu vlasť toľkými dobrodeniami." 

Na druhý deň, 14. novembra, vo veľkej sieni pred 
shromaždenými študentmi prednášal profesor logiky 
Martin Palkovich o hodnote filozofie, čím formálne 
otvorené boly aj univerzitné prednášky. Školský rok 
s pravidelnou prednáškovou činnosťou profesorov za-
počal sa až v prvom týždni januára 1636. Žiakov nebolo 
hneď veľa; na prednášky z morálky chodilo 10 poslu-
cháčov, prednášky z logiky navštevovalo 54 žiakov. 
Medzi nimi bolo 12 jezuitských kandidátov a len 5 
klerikov ostrihomskej diecézy. Na počiatok, keď univer-
zita mala len dve triedy a troch profesorov, dostačoval 
i tento skromný počet. Otvorenie trnavskej univerzity 
stalo sa akoby neočakávane °2, preto nebolo ani prí-
ležitosti, aby zvesť o takej dôležitej udalosti náležíte 
rozšírila sa po krajine. V nižších gymnáziálnych trie-
dach mali jezuiti v tomto školskom roku 556 žiakov. 

Žiaci jezuitského gymnáziumu zahrali dňa 23. no-
vembra 1635 na počesť zakladateľa univerzity divadel-
nú hru „Benjamín"; hra o poslednom synovi patriarchu 
Jakuba zvolená bola úmyselne preto, že Pázmány 
rád menoval trnavskú univerzitu akoby svojím po-

v. F r a n k 1: U. d. III., str. 166. 



sledným dielom — Benjamínom. Pri divadelnej hre 
usporiadaná bola i slávnostná akadémia, pri ktorej 
znova i znova vyzdvihnutá bola veľkodušnosť i štedrosť 
kardinálova a poukazované bolo už i na to, aké nádeje 
prechováva katolicizmus k novému ústavu. Slávnostný 
rečník páter Ján Rho prirovnával Pázmánya k iným 
zjavom súčasnej Európy a vravel: ak má Španielsko 
svojho slávneho kardinála Ximenesa5* i complutenskú 
akadémiu, tak v tomto smere ani Uhorsko nemusí 
ustupovať, keď sa odvolá na svojho Pázmánya a na 
univerzitu, ním v Trnave založenú. 

Z týchto prejavov zjavne vysvitá, aké bolo posla-
nie novej univerzity. Pázmány, maďarský národovec 
šľachetného smýšľania, v súvislosti s trnavskou uni-
verzitou spomína skoro výlučne len záujmy katolícke 
a kultúrne, lebo jeho presvedčenie bolo, že povznesením 
vzdelania a mravnou výchovou dostane dobrých mužov 
i cirkev, i vlasť, i štát. On sám neraz poukazuje na 
skutočnosť, že medzi hlavné príčiny nepokojov a voj-
nových zmätkov v krajine patrí nevzdelanosť a zdivo-
čelosf mravov. Ako cirkevnému hodnostárovi šlo 
predovšetkým o záujmy katolícke, preto proti nie-
ktorým školám protestantským postaviť chcel dôstojný, 
reprezentačný príbytok vede, kde učilo a vychovávalo 
by sa v prísnom katolíckom duchu. Vôbec celý život 
Pázmányov svedčí o metóde, ktorú takto možno vy-
jadriť: katolizácia len vtedy sa podarí, keď budeme 
vedieť postaviť knihu oproti knihe a školu oproti 
škole! Dejiny dosvedčujú, že na poli náboženskom 
páchané násilenstvá nemalý nikdy a nikde trvalého 
účinku. V Čechách a na Morave rekatolizácia pod-
porovaná bola svetskou vrchnosťou miestami až neprí-
stojným spôsobom, a tak i jej dejiny ukazujú veľké 
vlnenie, lebo mnohí pridali sa tam ku katolíckej veci len 
zovňajškom, aby pri najbližšej príležitosti odvrhli ju od 
seba. Jezuiti nikdy neschvaľovali taký postup; Páz-
mány bol jedon z nich, preto cieľ rekatolizačný chápal 
reálne, a tak aj pri jeho uskutočňovaní statočne 
i múdre si počínal. Ním založená univerzita v tomto 
smysle vychovávať mala nielen dobrých kňazov, ale 

63 František Ximenes de Cismeros (1436—1517) vyvinul 
veľmi bohatú a blahodarnú činnosť pre Cirkev, vlasť a vedu; 
r. 1500 založil vysokú školu v Alcale. 



aj katolícky vzdelaných svetských mužov, ktorí vedeli 
by rovnako pracovať za vlasť i za Cirkev. 

Skutočnosť, že Pázmányova univerzita neslúžila 
národnej myšlienke v takej miere, ako by sa to dnes 
od nej žiadalo, je v plnom súhlase s duchom doby, 
ktorú nepreformovaly ešte udalosti, aké stály sa 
v Európe až po francúzskej veľkej revolúcii koncom 
XVIII. storočia. Rečou vzdelania bola u nás dlho latin-
čina, no jednako nemožno tvrdiť, žeby táto latinská 
vzdelanosť utlačovala bola národnú myšlienku. Už 
stredoveké univerzity maly svoju správu založenú 
na národnostnom princípe, a na trnavskej univerzite 
volili predstavených i rektora tiež na národnostnom 
základe aspoň od r. 1770.64 

Pázmány svoj vysoký vedecký ústav založil pre 
všetkých katolíkov, nebolo by teda správne, keby si 
jeho školu prisvojovala výlučne jediná národnosť. 
V profesorskom sbore i v žiactve trnavskej univerzity 
zastúpené boly všetky národnosti Uhorska, ktorým 
za cieľ ich školy pripomínaná je vždy: česť božia 
a dobro vlasti. 

Zakladateľ ako cítil hlbokú radosť nad tým, že 
dávna túžba o vysokom učilisku v jeho vlasti ide sa 
splniť, v tej istej miere mal aj úzkostlivú starosť o 
budúcnosť tohoto ústavu. Sám bol už na pokraji hrobu, 
keď univerzita sa zrodila, preto pribral si na pomoc 
mužov, ktorí stáli v popredí vtedajších udalostí u nás; 
takí boli palatín Mikuláš Eszterházy, biskup Juraj 
Lippay a prednosta kráľovskej komory v Bratislave 
Pavol Pálffi. 

Pázmány prv ako klesol do hrobu (19. marca 1637), 
dožil sa ešte, že vidieť mohol sľubný rozvoj jezuitskej 
reholeunás. Veľkým mecénom jezuitov v Trnave bol 
palatín Mikuláš Eszterházy. Hoci v posledných rokoch 
s Pázmányom nevedel dlho nažívať v takom dobrom 
pomere, ako by bolo očakávať po toľkých rokoch pria-
teľstva za ich mladších čias, jednako v podporovaní 
trnavských jezuitov popri kardinálovi nechcel ostať 
o nič menším. Jemu možno napr. ďakovať, že jezuiti 
dostali v Trnave veľkolepý kostol, ojedinelý u nás. 
Namiesto staršieho menšieho kostola Eszterházy stavať 
počal pri kolégiume jezuitov „baziliku" sv. Jána, pri 

54 G. F e j é r: U. d., str. 98—9. 43 



ktorej nijako nešetril výlohami. Po deväťročnej práci 
povstal tak r. 1637 velehný chrám nákladom 80.000 
zlatých.65 Tým väčšia škoda, že chrám a jeho vý-
zdoba v neskorších časoch, najmä začiatkom XIX. sto-
ročia, veľa utrpel na svojej pôvodnej oslňujúcej vý-
zdobe (jeho vzácna maľba okrem niektorých fresiek 
zastretá bola vápenným náterom). Posviacku nového 
univerzitného chrámu vykonal koncom augusta 1637 
Juraj Lippay, jágerský biskup a nástupca Pázmányov 
na arcibiskupskom stolci (1642—1666). I táto príleži-
tosť priviedla do Trnavy vybranú spoločnosť, aká 
prišla na slávnosť pokochať sa vo vysokej kráse novej 
budovy, ktorá účastníkom privábila na oči slzy rado-
sti.58 Slávnostnú sv. omšu poprvé slúžil v chráme 
nový arcibiskup Imrich Lósy. 

Je príznačné pre dobu, že bazilika sv. Jána stala 
sa podstatne doplňujúcou súčiastkou trnavskej uni-
verzity, keďže nielen sem sa shromažďovala univer-
zitná mládež na bohoslužby, ale tu sa konaly i sláv-
nostné promócie na akademické hodnosti. 

Práca prvého školského roku na univerzite (1635— 
1636) bola pravdaže skromnejšia. Prvým rektorom 
univerzity stal sa predstavený jezuitského kolégiumu 
v Trnave, už spomnutý Juraj Dobronoki, na teologii 
prednášal Tomáš Jászberényi, profesor morálky, na 
filozofii Martin Palkovich, profesor logiky. Dňa 26. ja-
nuára 1636 mali bohoslovci svoje prvé kazuistické 
cvičenie, na ktorom profesor uvádzal jednotlivé prí-
pady, aké môžu sa vyskytnúť najmä pri spovedi, 
a poslucháči mali udať spôsob, ako treba postupovať 
v danom prípade. Dňa 1. februára bolo prvé filo-
zofické dišputovanie z logiky; program dišputy a jej 
problematické otázky boly i tlačou uverejnené. 

Sám kardinál Pázmány, keď bol v Trnave, rád 
prišiel na tieto mesačné dišputy vo sprievode niektorých 
kanonikov; často sám zaujal miesto profesorovo, a hoci 
chorľavý starec, predsa vzbudil v poslucháčoch obdiv 

55 Hrdo poznamenáva aj F. K a z y (História universitatis. 
1737, str. 93.): „Annos novem augusta haec Basilica, majestate, 
arte, decore, tota Hungaria celeberrima, aediles fatigavit, oc-
toginta millia florenorum exhausit, moecenati suo aeternam me-
moriam comparavit." 

69 Tamže. 



svojou neobyčajnou pohotovsfou, ostrovtipnosťou a 
presnou pamäťou. 

Y nasledujúcom školskom roku (1637—1638) po-
čet žiakov vzrástol už na 772: na bohosloví študovalo 
14, v triede pre metafyziku 48, pre logiku 58, a v šie-
stich gymnáziálnych triedach 652 žiakov. Medzi žiakmi 
boli aj cudzozemci, ba i nekatolíci.07 Y profesorskom 
sbore vzniklý zmeny: rektorstvom poverený bol 
páter Forró, Martin Palkovich so svojimi poslucháčmi 
prešiel z logiky na metafyziku, kým logiku vyučoval 
nový profesor páter Fr. Gosztonyi. R. 1638—9 pribúda-
jú dvaja noví profesori: Matej Bastiansich prednáša 
teologiu speculativu (podrobnú vierouku) a František 
Pizzoni kontroverzistiku čiže obranu viery katolíckej 
s polemickou tendenciou proti novotárom, pričom do 
úvahy pTichodily najmä vieroučné články, v spor uvá-
dzané protestantmi. 

Ako sa vzmáhala univerzita počtom svojich žiakov 
a rozširovaním učebných predmetov, tak bolo treba 
budovať i novšiu školskú budovu. Súbežne s chrámom 
postupovala i stavba a úprava nových tried, takže 
školská budova za pomoci dobrodincov zdvihnutá bola 
na dve poschodia. 

Po dvoch rokoch od (počiatkov trnavského univer-
zitného učenia vykonaná bola na filozofickej fakulte 
prvá promócia dňa 18. februára 1637 ®8, ale — ako 
už bolo spomnuté — provinciál jezuitov ju neschva-
ľoval, keďže trnavská univerzita nemala pápežského 
potvrdenia, ktoré odopreté jej bolo preto, lebo nemala 
všetky fakulty, to jest lekársku a právnickú.5' 

Ak robili ťažkosti v Ríme, tým naklonenejší uka-
zoval sa panovník Ferdinand III.; tak keď po smrti 
kardinála Pázmánya otázne bolo, či jezuiti znova do-
stanú majetky prepozitúry v Turci (beneficiátom 
podľa mena bol sám Pázmány), ujal sa veci arcibiskup 
Imrich Lósy a vyjednával s Ferdinandom, ktorý otázku 
aj priaznivo riešil. 

Po príklade Pázmányovom veľkú pozornosť veno-
val univerzite aj arcibiskup Imrich Lósy, ktorý 
i sám zúčastnil sa vo sprievode viacerých cirkevných 

" V. F r a n k l : U. d., str. 164. 
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hodnostárov na prvej teologickej dišpute.60 Z po-
slucháčov v tomto školskom roku jedonadvadsiati do-
siahli prvý akademický stupeň (prima laurea) a vyše 
tridsiati najvyšší stupeň slobodných umení a filozofie 
(suprema laurea)." 

Nižšie triedy gymnáziálnej jezuitskej školy vy-
nikaly usporiadaním rozličných pestrých slávností, aké 
baroková doba tak veľmi pestovala. Príležitosť k tomu 
zavdal najmä rok 1640, keď Spoločnosť Ježišova spo-
mínala na prvé storočie svojho trvania. Yo veľkej 
univerzitnej sieni vedené boly verejné dišputy, svia-
točným spôsobom udeľované boly akademické hodnosti, 
najmä keď medzi promovaných vstúpil i mladý Ferdi-
nad Pálffi, ktorý za prítomnosti svojho otca a mnoho 
iných vysokých hostí umne obraňoval vybrané tézy 
z filozofie. 

V rokoch 1639—1641 uvádzaní sú ako profesori 
alebo vedúci činitelia na univerzite: Peter Bellecius 
ako rektor a Martin Palkovich ako kancelár; filozofiu 
prednášali František Lipai a Tomáš Grasser. Medzi 
vyučovacie predmety pristupuje štúdium Písma Sv., 
ktoré vysvetľoval Michal Tani. — Arcibiskup Lósy 
navštevoval univerzitu často; tak prítomný bol, keď 
traja mladí jezuitskí kňazi, Ondrej Helesfeni, Franti-
šek Topos a Matej Jazgai verejne obhajovali pred-
ložené im teologické otázky, inokedy zas so záujmom 
sledoval, ako mladý člen rehole sv. Pavla František 
Winckler a šľachtic Mikuláš Pálffi obhajovali tézy 
z logiky, proti ktorým námietky staval Adam Forgács. 

Dňa 19. novembra 1642 úrad arcibiskupský pre-
vzal J u r a j L i p p a y de Zombor. Na jeho slávnostnom 
uvedení do mesta zúčastňuje sa aj univerzita na čele 
s rektorom Belleciusom. V decembri nový arcibiskup 
navštívil univerzitu, seminár, a prítomný bol na diš-
pute poslucháčov filozofie. Z profesorov František 
Lipai a P. Tomáš Grasser dosiahli doktorát slobodných 
umení a filozofie, pričom ich promotórom bol kancelár 
Martin Palkovich; akademická hodnosť bola udelená 
aj profesorovi Michalovi Tanimu. 

Rok 1643 priniesol veľa úzkosti do univerzitného 
života. Keď švédske vojsko po Torstensonovom víťaz-
stve pri Leipzigu r. 1642 zaplavilo moravské kraje, 
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panovník Sedmohradska Juraj Rákóczi bol týmito 
udalosťami priamo ťahaný k tomu, aby zúčastnil sa 
aktívne na boji. Ale Trnavu tieto pohyby ušetrily 
od väčších pohrôm, ba nepriateľ prispel ešte ku zväč-
šeniu počtu poslucháčov, nakoľko mnohí olomouckí 
univerzitní študenti odišli na trnavskú bohosloveckú 
fakultu pokračovať vo štúdiách. S nimi prišiel i pro-
fesor Ján Wejer, ktorý v školskom roku 1643 štyrom 
majstrom slobodných umení a filozofie udeľoval prvé 
hodnosti teologické.82 

Rok 1644 už nebol taký pokojný, lebo vojna pre-
valila sa i na naše kraje. Rákóczi doteraz len pripra-
voval sa k vojne, a tohoto roku už vyzval slovenské 
kraje, aby sa pripojily k nemu a povstaly do boja 
proti Habsburgom. Arcibiskup a palatín Eszterházy 
všemožne usilovali sa zachrániť pokoj i mier, no proti 
prudko rútiacim sa udalostiam už ničoho nezmohli. 
Vojnové šťastie žičilo Švédom, podporovaným Fran-
cúzmi, ktorí na nemeckom západe pod vedením mar-
šala Turennea i Condeho obsadili Porýnsko. Pri takejto 
priaznivej situácii Rákóczi vtrhol na východné Slo-
vensko a vošiel do Košíc. Zachytené listy arcibiskupa 
naplňovali strachom, lebo Rákóczi Švédom sľuboval pre-
pustiť mestá Trnavu i Bratislavu. 

Začiatkom r. 1644 podarilo sa Švédom dostať do 
boja Juraja Rákócziho proti Ferdinandovi III. Vojen-
ská rada viedenská, ustrnutá až nad beznádejným 
stavom v Nemecku, pokúsila sa postaviť proti sedmo-
hradským vojskám insurekciu zemianstva, ale táto 
inštitúcia v tomto čase už stratila svoj význam, tým-
viac, že veľká časť zemianstva sympatizovala s po-
vstaním i s odbojom proti cisárovi, a na Slovensku 
nič neprekážalo tomu, aby nepriateľ bez väčšej pre-
kážky vnikol až po banské mestá. V marci Rákócziho 
oddiely, vedené jeho synom Žigmundom, Pavlom Bor-
nemiszom a Jánom Keményom, stály už na hraniciach 
Tekova. Banské mestá prijaly vojská bez ťažkostí, 
keďže ich obyvateľstvo bolo zväčša proteštantské. Iný 
oddiel sedmohradského vojska pod vedením Juraja 
Kapronczayho vtrhol cez Spiš na Považie a lúpežil 
tam nemilosrdne. Koncom zimy 1644 tak sa zdalo, 
že nepriateľským vojskom zaplavené bude aj okolie 
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Trnavy. Viedeň nevedela postaviť nijaké mocnejšie 
vojsko proti víťazovi, preto zasielané boly listy na 
jednotlivcov, najmä na katolíckych veľmožov, aby 
vytrvali vo vernosti k cisárovi a nepripojili sa k ne-
vďačnému kniežaťovi sedmohradskému. Ale tieto listy 
málo osožily, lebo nálada bola roztrpčená. Arcibiskup 
Lippay v tom čase prísne vystupoval proti protestant-
ským kazateľom, ktorých najmä so Žitného ostrova 
hľadel odstrániť, povolájúc na ich miesto jezuitských 
misionárov. 

Kým Rákócziho vojská nerozhodne sa pohybovaly 
po našich krajoch, hľadajúc všade len výdatnú korisť, 
za ten čas cisárske vojsko pohlo sa pod vedením Pu-
chaima od Skalice, a Csáki s Homonnaim viedli zas od 
severu najatých poľských žoldnierov smerom na Nitru. 
Od Hlohovca postupoval na juhovýchod proti rákó-
cziovcom generál Gotz i L. Révay, a pri Tekove roz-
prášili povstalecké oddiely už začiatkom apríla 1644, 
takže v lete Rákóczi ustúpiť musel na východ. 

Vojnovým ruchom pravda veľa trpelo i trnavské 
školstvo, veď nepriateľ v marci 1644 dostal sa až do 
priamej blízkosti mesta. Na radu a rozkaz arcibisku-
pa i palatína univerzitné študentstvo rozposlaté bolo 
domov do tých čias, kým Trnava nebude bezpečná. 
Keď o mesiac povolali ich do školy, pre neisté časy 
prišlo z nich len málo. V Trnave okremtoho vysky-
tla sa nákaza, ktorá koncom leta študentstvo znova 
rozohnala. Pred zimou r. 1644 po utíšení zákernej 
choroby a bojov, študenti začali sa sbierať do Trna-
vy. Ale keďže ich počet nebol plný, prednášky na 
filozofickej fakulte konaly sa len z logiky, a na teolo-
gickej fakulte učili tiež len dvaja profesori (polemiku 
a sväté zákony). No nebolo pokoja ani teraz, lebo so-
tva prešla zima, Trnava dostala sa už do vojnového 
víru. Začiatkom r. 1645 Švédom podarilo sa vytisnúť 
cisárske vojská zo Schleswig-Holsteinu, ba na ďal-
šom ústupe pri Magdeburgu celkom ich rozbili, takže 
Torstenson vnikol do Čiech, a 6. marca 1645 vybojo-
val veľké víťazstvo pri Jankove.63 Všetko to pohlo i 
Rákócziho, aby obnovil svoj útok proti cisárovi. Tor-
stenson čakal na svojho najnovšieho spojenca, aby 
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spoločne podnikli útok a obľahli Viedeň. Ale neprišlo 
k tomu pre udalosti pri nevydarenom obliehaní Brna 
v lete 1645, kde 19. júla dorazilo Torstensonovi na 
pomoc asi 8—10.000 Sedmohradských. 

Schodisko vnútri bývalej univerzitnej budovy v Trnave. 

Trnavská univerzita roku 1645 pre poplašné zve-
sti ukončila svoju činnosť už v apríli. Začiatkom leta 
stúpenci Rákócziho so spojeneckými Švédmi už vni- 49 
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kli clo Trnavy, ktorá ani nepomýšľala na odpor, preto 
ochotne otvorila brány. Ale toto obsadenie netrvalo 
dlho, lebo novozámsky veliteľ Adam Forgách pomo-
cou niektorých oddielov cisárskeho vojska dobyl 
Trnavu pre cisára. Po odchode cisárskych vojsk me-
sto, všetkej posádky zbavené, znova bez odporu pa-
dlo do rúk Rákócziho stranníkom na čele s jeho sy-
nom, takže Trnava starať sa musela o početné, v me-
ste ubytované sedmohradské vojsko. 

Jezuiti neutrpeli doteraz väčšej škody, keďže za 
predošlého vpádu cisárskych vojsk ujali sa protes-
tantských zajatých z Rákócziho ľudí, preto sám Rá-
kóczi nariadil, aby jezuiti boli šetrení, čo žiadal nie-
len od svojich, ale aj od Švédov. Ani svetskému 
kňažstvu nestala sa vtedy väčšia krivda, iba že dom 
arcibiskupov bol úplne vyplienený. 

Neúspech Švédov pri Brne, ako aj znepokojujúce 
zvesti zo Sedmohradska nútily Rákócziho k mieru, 
ktorý uzavretý bol v Linzi (r. 1645). Cisárova strán-
ka nestavala pri ňom nijaké ťažkosti, ochotne prij-
múc podmienky, ktoré pre katolíkov boly trpké a 
neprijateľné, keďže proteštantom odstúpiť museli na 
90 kostolov. Rákóczi, meškajúci 23. augusta pri Vrá-
bľoch, rýchlym pochodom vrátil sa domov, a tak 
zbavila sa nepriateľa i Trnava. Torstenson, keď sa 
dozvedel o ústupe Rákócziho, znechutený nezdarom 
pri Brne zastavil ďalšie obliehanie hlavného mesta 
Moravy a ustúpil. 

Hoci Trnava ku koncu 30-ročnej vojny nebola 
stihnutá osudom, aký pritlačil vtedy Prahu, predsa u-
trpenia v meste bolo i tak dosť nielen pre cudzie voj-
sko (Rákóczi vyrubil r. 1645 na mesto veľký popla-
tok), ale najmä pre mor. V takýchto pomeroch vy-
učovanie na univerzite započalo sa len začiatkom r. 
1646. Príchod študentov najmä kolégiumu slúžilo na 
veľké potešenie.64 Na sneme v r. 1646—7 rokované 
bolo totiž o podmienkach linzského mieru, ktoré roz-
nietily veľkú búrku medzi katolíkmi a protestantmi, 
takže mnohí žiadali odstrániť jezuitov z krajiny. 
Zastali sa ich menovite Hrvati, prítomní na sneme, 
ktorí na čele so svojím bánom a novozvoleným pala-
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íínom Jánom Draškovičom siahli až k meču; palatín 
pritom slávnostne vyhlásil každého za svojho osobné-
ho nepriateľa, kto odvážil by sa napádať nábožen-
stvo jeho otcov i jezuitov, a preto že je hotový radšej 
vylievať i svoju krv, ako svojím podpisom potvrdiť 
krivdu, páchanú na viere vynesením protikatolíc-
kych zákonov.65 Ale nároky protestantov na sneme 
neboly zmiernené, lebo vedeli dobre, že cisár v záuj-
me pokoja na všetko pristane. 

Jezuiti v tomto čase našli na katolíckej strane 
mnohých ochrancov, ktorí nešetrili nijakou hmotnou 
obeťou, ba priamo závodili medzi sebou, aby jezuitov 
uviesť môhli na svoje kraje. Medzi nimi vynikal i 
sám arcibiskup Juraj Lippay, ktorý na provinciálnej 
cirkevnej synode v Trnave r. 1648 navrhol prítom-
ným biskupom, aby svojím hlasovaním prijali jezui-
tov za pravú a zákonitú spolučiastku kňažstva v u-
horskom kráľovstve. Rezolúcia osnovaná bola vo for-
me verejnej listiny, ktorá vyhlasuje jezuitov za pra-
vých a zákonitých členov cirkevného stavu v Uhor-
sku i v krajinách jemu pripojených.66 

Počet bohoslovcov, ktorí navštevovali univerzitu, 
v takýchto nádejach postupne rástol. Keď starodávny 
seminár sv. Štefana už nemohol ich prijať do svojich 
miestností, trnavská synoda z r. 1648 zaoberala sa o-
tázkou nového seminára, kde našli by ubytovanie 
nielen klerici ostrihomskej diecézy, ale aj študujúci 
bohoslovci iných biskupstiev. I bolo rozhodnuté, že 
v Trnave pod vedením jezuitov sriadený bude nový 
seminár, ktorý slúžiť bude všetkým diecézam v U-
horsku (Generale cleri Hungariae collegium). Je-
zuitský generál Vincent Caraffa zreteľom na arcibi-
skupa a na jeho oddanosť k reholi povolil, aby nové 
seminárium spravovali jezuiti. Domáci poriadok nové-
ho ústavu ustrojený bol celkom podľa rímskeho vzo-
ru (Collegium Germanico-Hungaricum), takže jeho 
chovanci nosili tiež červený oblek, odkiaľ vzniklo 

66 F. K a z y : U. d., str. 110—11; V. K n a u z : U. d., str, 
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preň i pomenovanie Seminarium rubrorum (seminár 
červených). Seminár sv. Štefana v tom čase už asi nie 
je v rukách jezuitov, lebo spravuje ho arcibiskup a 
kapitula. Nový seminár dňa 31. júla 1649 sverený bol 
pátrovi Štefanovi Keresztesovi, ktorý dostal 6 cho-
vancov na výchovu, a to 4. zo seminára sv. Štefana a 
2. z konviktu zamianskych mladíkov.67 

Scholastická teologia, ktorá od počiatkov rákóczi-
ovských nepokojov až do r. 1652 osem rokov nebola 
prednášaná na trnavskej univerzite, príchodom po-
kojnejších čias znova oživla, a r. 1653 na teologickej 
fakulte uvedené bolo i štúdium cirkevného práva.68 

Skutočné doktorské promócie z teologie začínajú 
sa vlastne tiež len od r. 1653, keď dekan teologickej 
fakulty František Topos v akademickom chráme v 
prítomnosti viacerých biskupov za doktora vyhlásil 
Jakuba Obersteneca z rehole sv. Pavla. 

Snem, konaný r. 1655, znova ozýval sa žalobami 
pre náboženské krivdy, a proteštanti zasa žiadali, aby 
jezuiti zbavení boli práva nadobúdať vlastníctvo v 
tejto krajine. Porada, konaná s jezuitmi v Bratislave, 
usniesla sa na tom, aby otázka bola načas odsunutá, 
kým neuspokoja sa rozbúrené mysle, a snem i tak 
mal svoj program: voliť kráľa (namiesto zosnulého 
Ferdinanda IV.) a palatína. Ferdinand III. ujal sa je-
zuitov, a žiadajúc pre nich právnu obranu proti kaž-
dému, uviedol ich do Košíc. 

Roku 1656 prednášky na trnavskej univerzite 
predčasne musely byť zakončené pre mor, ktorý u-
kázal sa už na bratislavskom sneme, a teraz zjavne 
vystúpil i v Trnave. Študenti sišli sa k novému učeniu 
až v januári nasledujúceho roku. Keď pre švédsko-
poľskú vojnu medzi Karolom Gustávom a Jánom Ka-
zimírom jezuiti opúšťali Poľsko i Litvínsko, mnohí z 
nich našli dočasný útulok i na našich krajoch, nie-
ktorí aj na trnavskej univerzite. 

Ferdinand III. nariadil, aby profesori na všetkých 
univerzitách, aj kandidáti akademických hodností, 

67 Budova tohoto seminára stáJa na mieste, kde je terajšie 
gymnázium; nadpis portálu zachovaný je na novom dome a 
zneje: „Georgius Lippai archiepiscopus Strigoniensis, Primas 
Vngariae legatvs natvs VnIVerso Clero regni apostolici." 
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hoci by to bola čo len laurea prima z teologie alebo z 
filozofie, verejne a slávnostne musia sa vždy osvedčiť, 
že veria a vyznávajú nepoškvrnené počatie Matky Bo-
žej, a že túto nebeskú výsadu Panny Márie hotoví sú 
kedykoľvek brániť. Trnavská univerzita slávila tento 
sviatok od r. 1657, keď slávnostné bohoslužby s tej 
príležitosti konal arcibiskup Lippay. Palatín Wesse-
lényi veľmi ľutoval, že na tejto dojímavej slávnosti 
nemohol byť účastný.69 

Rok 1661 oslávený mal byť ako jubilárny deň 
príchodu Spoločnosti Ježišovej do Trnavy pred sto 
rokmi, ale ťažké pomery zahlušily všetky prípravy. 
Roku 1657 nastúpil Leopold I., z ktorého úsilia o zí-
skanie Sedmohradska strhla sa 5-ročná vojna s Tur-
kom, takže cisárove plány úplne sa stroskotaly a tu-
recké vojská pripravovaly sa vtrhnúť na naše kraje. 
Leopold na riešenie naliehavých zahraničných otázok 
svolal r. 1662 snem do Bratislavy, ale daromné bolo 
všetko poukazovanie na blížiace sa nebezpečenstvo, 
lebo poslanci predovšetkým chceli vyrovnať svoje 
skutočné i domnelé náboženské krivdy. A tak namie-
sto pokoja i vyrovnania prišiel turecký plen, ktorý za-
stihol južné Slovensko, nitriansku dolinu až po Tren-
čín, okolie Trnavy a susednú Moravu. 

Veľvezír Koprili Amhát na čele asi 200.000 chla-
pov počítajúceho vojska vypravil sa začiatkom roku 
1663 na naše kraje. Keď pri Ostrihome pripravili si 
most na Dunaji a veľký počet vojska už aj previedli 
na parkánsky breh, nerozmyslene napadol ich veliteľ 
posádky v Nových Zámkoch Adam Forgách, takže 
turecká presila zničila mu celé vojsko (asi na 4000 
chlapov), a on sám tiež len veľkou námahou sa vyslo-
bodil. Ostatné udalosti potom už rýchle nasledovaly, 
a v nich padlý nielen Levice, ale i Nové Zámky, čo 
úžasom naplnilo celé Slovensko. Koncom septembra 
1663 posádka tohoto dôležitého hradu vy jednala si 
slobodný odchod, a túto opravdivú baštu celého kre-
sťanského Západu po 6-týždňovom obhajovaní vydali 
do rúk Turkom.70 Dňa 18. októbra toho roku padla i 
Nitra, 3. novembra padlý Levice, takže Turkom nič 
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nestálo v ceste, a nik nešiel brániť biedny ľud pred 
dravým pohanom. 

Prirodzene, že tieto udalosti ťažko zaľahly aj na 
univerzitu. Na prvé zvesti o tom, že Turek už tak blí-
zko sa dostal k Trnave, každý pomýšľal na svoju zá-
chranu. Rektor bol vtedy práve dlhší čas v Bratislave, 
ale nedočkali ani jeho dišpozície, a na odporúčanie 
predstaveného na útek sa dali nielen žiaci, ale aj 
mnohí z profesorov. Jezuiti odobrali sa do Nemecka, 
Poľska a väčšina študentov-kandidátov odišla do je-
zuitských domov v Grazi, Leobene, Judenburgu, v 
Klagenfurte alebo v Miinchene. Len niektorí pátri o-
stali na svojom mieste hájiť rehoľný majetok a po-
skytovať duchovní! pomoc občanom vo chvíľach ťaž-
kej skúšky. Na svojom mieste ostali v Trnave i nie-
ktorí kanonici, ktorí akoby slepo dôverovali v lepší 
osud. 

Izmael, veliteľ pri Hlohovci, prešiel cez Váh so 
svojím vojskom, odhadnutým na 25 000 chlapov, a 
jednu časť vojska poslal cez Bielu Horu smerom na 
Skalicu i Moravu, inú zas na sever k Trenčínu, kým 
tretia obídením Trnavy nivočila dediny a mestečká 
pod Malými Karpátmi smerom na Modru i Pezinok. 
Na cestách a po poliach rozpŕchnuté boly nepočetné 
zástupy utečencov, v rukách Turkov obrovská ko-
risť a na 40.000 zajatých kresťanov. Ytedy ľahlo po-
polom na okolí trnavskom vyše 30 dedín.71 Jezuitov 
stíhal pritom trpký osud bezbranných vyhnancov. 
Tak páter Ján Lingoi, sprevádzaný jezuitským boho-
slovcom Mikulášom Horváthom na ceste k Bratisla-
ve, pri Báhoni zastihnutí boli Turkami. Bohoslovec 
dal sa na útek a vedel sa ešte zachrániť, no páter do-
stal sa do zajatia a na trhu v Hlohovci predaný bol 
za otroka. Na šťastie kúpil ho istý Traján Cantacu-
senus, kniežatský kancelár z Valachie, ktorý neskôr 
pátrovi daroval slobodu. Horšie sa viedlo pofesorovi 
bohoslovia Františkovi Toposovi, rodákovi z Tren-
čianskej, a jeho sprievodcovi pátrovi Jurajovi Zavat-
kajovi, ktorých podobne pri Báhoni napadli vlastní 
krajania, olúpili ich o rúcho a zbili len preto, že boli 
jezuiti. 

71 F. K a z y : História regni Hungariae. III. 1749, str. 268; 
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Strach, spôsobený pádom Nových Zámkov, na ú-
tek donútil z Trnavy aj poostavších kanonikov a je-
zuitov. Martin Juranich, rektor jezuitského kolégiu-
mu a univerzity, vyžiadal si za pomocníkov pátrov z 
Bratislavy. Pravda, o škole nemohlo byť na ten čas 
ani pomyslenia; až keď došiel do Trnavy páter Ján 
Faber, a ostatní kňazi dostačili tak zastávať povinno-
sti pastoračné, vyučoval Faber počiatočníkov v latin-
skej reči. 

Nasledujúceho roku 1664 cisársky generál de 
Souches dobyl Nitru, pri Leviciach porazil oddiel Tur-
kov, a radostné zvesti prišly aj z Hrvatska, kde na 
stráži proti Turkom postavený bol Mikuláš Zrinský. 
Y Trnave vyučujú v tom čase pátri len v najnižších 
triedach gymnaziálnych (e praeceptis Suarii et Al-
vari).72 Po smrti Martina Juranicha za rektora vyme-
novaný bol František Topos. 

Tureckú vojnú medzitým zakľúčilo víťazstvo ci-
sárskeho vojska pod vedením Montecuccoliho pri Sv. 
Gottharde dňa 1. augusta 1664 a po ňom nasledujúci 
mier, dňa 10. augusta uzavretý; a hoci mierové pod-
mienky boly pre cisára priamo nedôstojné, prijal 
ich, obávajúc sa ešte horšieho. 

R. 1665 jezuitské gymnázium účinkuje už pravi-
delným behom, hoci univerzite chýbajú ešte poslu-
cháči, takže niektoré prednášky, ako výklad Aristo-
telesovej metafyziky, pre nedostatok žiakov vôbec 
vystaly. 

Nasledujúceho roku zastihla univerzitu veľká 
strata smrťou arcibiskupa Juraja Lippayho (3. jan. 
1666), ktorý za príkladom svojho predchodcu Imricha 
Lósyho (na univerzitné ciele, najmä na sriadenie 
právnickej fakulty zanechal sumu 15.000 zlatých) 
prispel podobne veľkými sumami na zveľadenie 
trnavského vysokého školstva. Je ozaj obdivuhodné, 
koľké hmotné obete prinášali arcibiskupi tejto doby 
na duchovné ciele! Lippay bol mecénom trenčianskych 
jezuitov, kde povstalo kolégium s prekrásnym chrá-
mom, vo svojej záveti pamätal na generálny seminár 
v Trnave, zanechajúc preň 15.000 zl., jeho pričinením 
vznikol františkánsky kláštor sv. Antona na Žitnom 

72 F. K a z y : História universitatis, str. 131. Suarius a Al-
varus boli pôvodcovia učebníc latinskej reči. 



Ostrove, veľké peniaze vložil do opevnenia Nových 
Zámkov, uviedol Spoločnosť Ježišovu do Skalice, do 
Banskej Bystrice, B. Štiavnice, Kežmarku a do Rož-
ňavy. Pochovali ho v Bratislave v dóme sv. Martina 
vedľa jeho veľkého predchodcu Petra Pázmánya. 

15. januára toho istého roku za nového ostrihom-
ského arcibiskupa ustanovený bol Juraj Szelepcsényi 
-Pohronc, syn nezemianskych, poddanských rodičov, 
a tento pôvod šľachta nevedela mu nikdy odpustiť/3 

V prvom roku Szelepcsényiho arcipastierstva posti-
hnutá bola Trnava strašným požiarom. Dňa 23. júna 
vypukol oheň z neznámej príčiny, ktorý čoskoro roz-
šíril sa po celom meste, a veľké, od 4. mesiacov trva-
júce sucho i nedostatok vody znemožnily akúkoľvek 
obranu proti nemu. Od tohoto požiaru hroznejší bol 
iba ten, ktorý založili r. 1683 thôkolyovskí povstalci. 
Tak sa zdá, že ani jedon z týchto požiarov nepoško-
dil budovu jezuitského kolégiumu. 

Zásluhou dvoch už spomnutých arcibiskupov a 
prácou nového arcipastiera v školskom roku 1667—68 
otvorená bola právnická fakulta na trnavskej univer-
zite, a veľká udalosť oslávená bola sviatočným spô-
sobom. Y chráme sv. Mikuláša, kde shromaždili sa o-
krem miestnych hodnostárov najprednejší činovníci 
krajiny s palatínom v čele, príležitostnú reč o uži-
točnosti a význame civilných zákonov predniesol prvý 
profesor civilného práva Ján Adam Textor, kým v 
akademickom chráme sv. Jána páter Ferdinand Prey-
schaff, profesor cirkevného práva, hovoril o posvät-
nom zákonodarstve. Trnavská univerzita mala v tom-
to čase asi už do 20 profesorov, medzi nimi rektora 
magnifikusa, kancelára, sudcu (judex) i jeho porad-
cov, advokátov, dekanov a profesorov. F. Kazy vo 
s v o j e j Histórii74 takto opisuje správu univerzity a jej 
vnútornú organizáciu vôbec: 

Najvyššiu moc má rektor, ktorého ustanovuje 
sám generál z vážnejších členov Spoločnosti Ježišo-

75 „Bars vármegye 1680-ban Szelepcsényi Gyorgy érsek 
személyében új fôispánt kapott. De a fôispán és a rendek ko-
zôtt sohasem volt jó a viszony, mert talán a Szelepcsényben 
sziiletett jobbágyfiut látták benne." (Bars vármegye monogra-
fiája. 1903, str. 365.) 

74 F. K a z y : História universitatis, str. 135—6. 



vej; on je predstavený univerzity aj jezuitského ko-
légiumu, preto keď nastúpi tento svoj úrad, oslobo-
dený je od povinnosti vyučovať iných. — Kancelár 
je najbližší (univerzitný hodnostár) po rektorovi. Je-
ho úlohou je dozerať, aby profesori jednotlivé pred-
mety správne a podľa poriadku prednášali, a dohlia-
da i na to, aby konaly sa scholastické cvičenia (diš-
puty žiakov). — Hodnosť univerzitného sudcu udeľo-
vaná je kráľom; sudca vyberaný je zpomedzi veľ-
možov alebo prednejších zemanov, musí mať práv-
nické vzdelanie, a jeho úlohou je spolu so svojimi 
poradcami urovnávať spory a rozhodovať nad životom 
i smrťou, lebo za vrchnosť nad akademikom, dokiaľ 
študuje, nik iný ako len akademik môže byť ustano-
vený, a preto ani nik iný ako tento sudca je povolaný 
nad ním rozhodovať a tresty vymeriavať. — Sbory 
profesorov, ktoré vykladajú jednotlivé predmety, me-
nujeme fakultami :r medzi nimi vedúcim sborom je fa-
kulta teologov, druhou je fakulta právnikov (juris 
consultorum), za nimi nasleduje fakulta filozofov a 
učiteľov, náuky vykladajúcich (artes profitentium).75 

Na čele jednotlivých fakúlt stojí dekan. Do prvej fa-
kulty patria tí, čo vykladajú božie tajomstvá, zvaní 
obyčajne profesormi špekulatívnej teologie, a to poč-
tom dvaja; práve toľko profesorov vykladá o tom, čo 
slobodno a neslobodno v živote robiť, a títo dostali 
meno podľa predmetu, ktorý prednášajú, a nazývajú 
sa profesormi morálnej alebo praktickej teologie. K 
ním pripočítať treba ešte profesora, ktorý vysvetľuje 
Písmo Sv., iný zas rieši sporné (kontroverzné) otázky, 
proti náboženstvu dvíhané. Týchto 6 profesorov tvorí 
teologickú fakultu a z nich dekanom ustanovený bý-
va pravidelne profesor špekulatívnej teologie, a to 
ten, ktorý špekulatívnu teologiu prv započal vyučo-
vať. 

Druhá fakulta je právnická, a jej profesori sú 
títo: učiteľ cirkevného práva, učiteľ cisárskeho (justi-
niánskeho, rímskeho) práva, dvaja profesori pre do-
máce právo (uhorské), a to jedon z nich pre teoretický, 
iný pre praktický výklad; profesor cirkevného prá-

75 Niekdajšia artistická fakulta, podávajúca prípravu na 
vyššie odborné vzdelanie; vyššie gymnaziálne triedy. 



va (jus pontificium) je dekanom tejto právnickej fa-
kulty každý druhý rok. 

Pre logiku, fyziku, matematiku, metafyziku a eti-

Chodba vnútri bývalej univerzitnej budovy v Trnave. 

ku má filozofická fakulta po jednom profesorovi, kto-
rí prednášajú tieto predmety vo smysle Aristotelesov-
ho učenia. Títo piati profesori tvoria tretiu fakultu 
(filozofickú); dekana dostávajú pravidelne z teolo-

5 8 gickej fakulty. 



Keďže doteraz niet ešte mecéna, ktorý by udržo-
val profesorov medicíny, jediný medicíny znalý muž, 
ktorý je lekárom kapituly a kolégiumu jezuitov, po-
čítaný je medzi filozofov. 

Posvätnú reč vyučuje jedon profesor, druhý vy-
kladá pravidlá rečníctva (eloquentia), tretí poetiku. 
Na tri triedy je zadelený aj výklad gramatiky.76 Po-
čiatky, prvky vied podávajú časom dvaja, časom iba 
jedon profesor. Od najnižšej gramatikálnej triedy 
počnúc až po rétorickú triedu vyučuje sa aj grécka 
reč. Z týchto profesorov skladá sa štvrtá fakulta arr 
tistická, ktorej predstavený volá sa dekanom rečí 
(decanus linguarum). 

Dekani teologickej, právnickej a filozofickej fa-
kulty majú právo, aby vynikajúcich žiakov príslušnej 
fakulty po viacnásobných skúškach ovenčili vavrí-
nom (laurea) a dali im titul magistrov (doktorát); 
hodnosť licenciátu pred získaním titulu magistra u-
deľovať prislúcha kancelárovi univerzity. — Profe-
sori vyberaní sú väčšinou z členov Spoločnosti Ježi-
šovej; výnimku tvoria tu profesori práva civilného, 
uhorského, sudca univerzity a jeho poradcovia, advo-
kát i lekár. Vyučovanie konalo sa prednášaním látky 
a jej opakovaním. Päfráz do roka boly dišputy. 
Profesor logiky predložil žiakom tlačené otázky (the-
ses), na ktoré jednotliví žiaci povinní boli dať odôvod-
nenú, a príslušnú látku podľa možnosti celkom vy-
čerpávajúcu odpoveď. Na počiatku prednášok z fy-
ziky žiaci, ktorí chceli dosiahnuť prvú laureu (va-
vrín) z filozofie, museli sa podrobiť i skúške z logiky. 
Keď štyria ekzaminátori udelili im uspokojivú znám-
ku (albis calculis probati), stali sa bakalaureusmi. Po 
odbavení trojročného štúdiumu jednotliví kandidáti 
na vyšší vavrín magisterstva podrobili sa jednohodi-
novej skúške, každý osobité. Keď kandidát dostal i tu 
aprobáciu, viacerí z nich vo veľkej sieni univerzitnej 
verejne museli obhajovať, vysvetľovať a odôvodňovať 
celú látku filozofie, alebo je j vybrané stati (positio-
nes universae philosophiae), aby konečne môhli sa 
stať jej magistrami (doktormi). Verejné obhajovanie 
vedeckých téz (defensio alebo propugnatio) bolo zťa-

76 Žiaci týchto tried menovali sa neskôr: parvisti, principa-
listi a syntaksisti. 



žené tým, že každý z prítomných môhol vystúpiť so 
svojimi námietkami, pričom kandidát bez dlhšieho 
uvažovania o veci musel proti útokom na jednotlivé 
svoje tvrdenia podať stručné a uspokojivé vysvetle-
nie. 

Skoro podobné boly skúšky aj na teologii. Na 
treťom ročníku teologických štúdií kandidát akade-
mických hodností musel sa podrobiť osobitej súkrom-
nej skúške pred profesormi fakulty z prednášanej 
látky, a keď bol pri nej aprobovaný, verejne musel 
obhajovať tézu z Teologickej Summy Sv. Tomáša 
Aquinského, aby dosiahol bakalaureát z teologie. Vy-
beraní žiaci na teologických štúdiách ku koncu 
štvrtého ročníka museli verejne obhajovať celú teo-
lógiu v sieni univerzity pred profesormi a pred hosť-
mi, ktorí k takýmto príležitostiam — ako sme videli 
— prichádzali už dobre pripravení. Pre tých, čo do-
svedčili na tejto verejnej obhajobe lepšie vedomo-
sti, ustanovená bola osobitá dvojhodinová skúška, 
ktorej predmetom boly štyri otázky zo Summy sv. 
Tomáša, k čomu kandidát dostal deň na prípravu. 
Keď i pri tejto príležitosti podal dôkaz o dostatoč-
ných teologických vedomostiach, vyhlásený bol za 
aprobovaného na vyšší vavrín (suprema laurea) teo-
lógie, a kandidát môhol sa dať slávnostne promovať 
v Trnave, alebo kdekoľvek inde na podobnej kato-
líckej fakulte. 

Na právnickej fakulte konaly sa tiež podobné 
skúšky, na ktorých kandidáti povinní boli i tlačou 
vydanú svoju prácu predložiť, a proti útokom ekza-
minátorov verejne ju obhajovať. 

Triedy gymnaziálne nemalý takéto prísne skú-
šky, preto aj nazývané boly „mansuetiores scholae", 
kým univerzitné štúdiá menovaly sa „severiora štú-
dia." Skúšky nahradzované boly tu verejným vystu-
povaním žiakov pri slávnostiach. Žiaci najvyšších 
tried (retorickej a poetickej) povinní boli do roka 
asi päťráz verejne vystúpiť s deklamáciami, ktoré si 
sami sostavovali. Najnižšie triedy najmenej raz do 
roka zahraly divadlo, pričom žiaci ukázali, v akej 
miere si osvojili výrečnosť a pohotovosť k tomu, aby 
časom aj samostatne môhli vystupovať pred verejnosť. 

Nový arcibiskup J. Szelepcsényi, keď mu len čas 



dovolil, svojou návštevou u trnavských jezuitov hľa-
del vždy povzbudzovať ich k práci, a neraz prišiel aj 
na promóciu poslucháčov. Usilovnosť žiakov na univer-
zite zaslúžila si časom aj najvyššie uznanie cisárske. 
Tak r. 1669 dvaja šľachtickí mladíci (Štefan Nádasdi 
a Štefan Csikulini) vyznačení boli cisárom Leopol-
dom zlatou reťazou, ktorú odovzdal im sám arcibi-
biskup.77 

Proti cisárovi Leopoldovi od r. 1667 organizovať 
sa počal na strednom i východnom Slovensku odboj, 
ale po ukrutnom potrestaní jeho vedúcich účastníkov, 
Zriniho, Frangepana i Nádasdiho. udusený bol ešte v 
zárodku (r. 1 6 7 0 — 1 ) . Tak sa zdalo vtedy, že aj vy-
učovanie na univerzite bude treba načas zastaviť, no 
nebezpečenstvo pominulo sa bez väčších nepokojov. 
R. 1671 promovaní boli šiesti poslucháči bohoslovia, 
kým žiaci na prvých triedach jezuitského gymnáziu-
mu vystupovali na obvyklých divadelných predstave-
niach. Vítanú príležitosť mali k tomu najmä r. 1671, 
keď pápež Kliment X . (1670—1676) za svätého vyhlá-
sil Františka Borgiasa, tretieho generála Spoločnosti 
Ježišovej. 

Pavol Eszterházy založil v týchto rokoch základi-
nu v sume 1000 zlatých, aby z úrokov každý rok od-
meňovaní boli najlepší žiaci z nižších tried. — Iný 
mecén, čanádsky biskup Ferdinand Pálffi, vyzdobyť 
a upraviť dal univerzitnú sieň, aby v nej udeľované 
môhly byť akademické hodnosti s náležitou slávno-
sťou. R. 1673 promovaný bol ostrihomský kanonik 
Valentín Drugeth na doktora teologie sub auspiciis 
imperatoris. 

77 F. K a z y : História universitatis, str. 138—9; T. P a u-
1 e r: U. d., str. 27. — A. Z e l l i g e r (Pantheon, str. 14) uvádza 
k r, 1669 malý spis, ktorého titul spomína túto udalosť: „Ca-
tena Jarchae septem Gemmis seu Septem Heroum Illustriorum 
e Prosapia Chyculina Originem trahentium Elogiis distincta, 
quam Spectabili ac Magnifico D. Stephano Chyculini, L. B. de 
Szomszéd Vára, AA. LL. et Ph. Bac. Dum ab Augiistissimo Leo-
poldo I. Rom. Imp. et Hung. Boh etc. Rege Č a t e n a a u r e a 
donaretur ob propugnatas s u b A u s p i c i i s ejusdem, ex Uni-
versa Philosophia Theses in Universitate Tyrnaviensi Soc. Je-
su Praeside R. P. Stephanu Pominovski, e S. J. Ab Illustrissimis 
Dominis, D. Petro et Francisco Comitibus ab Erdôd etc. eidem 
affectu et sanguine junctis combinata et affectu sincero oblata." 



Počet poslucháčov na teologii medzitým stále sa 
vzmáhal, ako nasvedčuje tomu i tá okolnosť, že arci-
biskup Szelepchényi zakladá r. 1678 novší seminár 
pre bohoslovcov ostrihomského arcibiskupstva, posta-
viac ho pod ochranu Panny Márie (seminarium Ma-
rianum). Budova tohoto ústavu, zachovaná podnes 
aspoň v čiastkach (medzi terajším gymnáziumom a 
bývalým konviktom), má pôvodný portál s nápisom: 
„Honori gloriosissimae Yirginis orbis coelique Regi-
nae posuit pius princeps Georgius Szelepchéni archi-
episcopus Strigoniensis." V tomto seminári okrem kle-
rikov ubytovaní bývali aj niektorí svetskí študenti. 

Ako sa vzmáhala teologická fakulta, tak zasa bo-
lo nemilou stratou, že suma základiny, venovaná na 
udržovanie profesorov právnickej fakulty, a požičaná 
bývalému palatínovi Wesselényimu, po jeho smrti 
(28. marca 1667) zhabaná bola s ostatnými majetka-
mi bohatého veľmoža. Vyučovanie na právnickej 
fakulte prerušené bolo takto na 8 rokov, kým na pro-
sby arcibiskupa i jezuitov cisár nedostatky urovnal, 
takže môhlo byť v právnických prednáškach pokra-
čované. 

O krátky čas r. 1679 rozišli sa žiaci celej univer-
zity pre vypuklý mor, a s nimi odišla a j tá čiastka je-
zuitov, ktorá nebola potrebná v meste, aby vypomá-
hala v pastorácii. Prestávka vo vyučovaní trvala až 
do jari r. 1680, keď na ôsmy deň po Veľkej Noci mlá-
dež shromaždila sa znova, aby nahradila vo štúdiách, 
čo zameškala. 

V tomto čase na východnom Slovensku badať bo-
lo nové nepokoje, ktoré ohrožovaly všetok verejný 
poriadok. Búrlivé boly už i predošlé roky, lebo pro-
teštanti, a to nielen zemani, ale najmä pastormi stále 
povzbudzovaný ľud, počínali si čoraz výboj ne jšie. 
Tak v blízkosti Trnavy, na Turej Lúke, dňa 14. júla 
1672 udaly sa proti katolíckym kňazom výtržnosti, v 
ktorých cisársky komisár Ján Bársony bol zabitý, a 
jeho brat Juraj, váradský biskup, nemilosrdne zbitý, 
len náhode môhol ďakovať, že ostal nažive;78 na Bre-
zovej zas r. 1674 v noci z 31. októbra na 1. november 
usmrtený bol „in odium orthodoxae fidei" miestny fa-

78 F. K a z y : História regni Hungariae, str. 122. 



rár, hlohovský rodák Mikuláš Végh, bývalý chovanec 
generálneho seminára v Trnave.70 Medzi obeťmi takto 
umučených katolíckych kňazov spomína sa ešte napr. 
Pavol Silesius, jezuita Ján Simonides, zabitý na Turej 
Lúke r. 1674. Dňa 4. júna 1673 pri slávnostnom sprie-
vode Božieho Tela v Senici strhla sa tiež krvavá sráž-
ka medzi katolíkmi a protestantmi, v ktorej zabitý 
bol katolícky farár Michal Stvrteczky z Dojču, a via-
cerí utrpeli ťažké zranenia.80 Podobné ukrutnosti proti 
katolíckym kňazom boly páchané aj na iných kra-
joch Slovenska, a z tejto nálady vyrástlo potom po-
vstanie thôkolyovské, oddané skoro od počiatku až 
do konca do služieb Turkov. R. 1678 povstalci sme-
lým útokom dostali sa do banských miest, ktoré im 
ochotne otvorily svoje brány. Bitka s cisárskym voj-
skom 1. novembra pri Hronskom Sv. Kríži zatisla síce 
povstalcov na východ, ale to im neprekážalo, aby 
lupičskými oddielmi nenapádaly jednotlivé kraje. R. 
1680 nastal dočasný mier pre spomínaný už mor, kto-
rý zastavil aj vyučovanie na univerzite v Trnave. 

R. 1682 Thokoly znova počína sa hýbať; do rúk 
mu padlý Košice, potom zradou posádky aj Fiľakovo, 
íakže v auguste 1682 obsadil zas banské mestá. Pre 
nastávajúcu zimu uzavreté prímerie Thokolymu pre-
pustilo východnú časť Slovenska až po Hron, kde vlá-
dol ako nejaký panovník. Rokom 1683 dovŕšilo sa u-
trpenie nielen východného, ale aj západného Sloven-
ska, pričom pohroma stihla i Trnavu. 

Už začiatkom r. 1683 rozširovaly sa znepokojivé 
vojnové zvesti od ďalekého Carihradu, Yeľvezír Ka-
ra Mustafa chcel vojnu, preto s veľkým vojskom 
.'chytil sa k Dunaju a 7. júna previedol svoje vojsko 
cez Drávu pri Osieku, aby po kratšom odpočinku dal 
sa na pochod priamo proti Yiedni. Z tureckého tábo-
ra k svojmu vojsku navrátivší sa Thokoly súčasne 
pohol sa na západné Slovensko, a bez prekážky za-

79 Chovanci trnavského generálneho seminára s príležito-
sti storočného jubileumu založenia ústavu vydali spis tohoto 
názvu: „Venerabilis Nicolai Yégh parochi vita et mors gloriosa 
compedio data ipso Coll. Gen. Cler. Reg. Hung. anno saeculari 
M.DCC.XL.IX. ab ejusdem sodalibus." — Porov. F, K a z y : Hi-
stória regni Hungariae, str. 154. 

f,ft L. N é m e t h y : Serieš parochiarum et parochorum. Í894, 
str. 71. 267, 944. O 3 



ujal jeho kraje i mestá, keďže cisárske vojsko sústre-
ďovalo sa na ochranu cisárskeho sídla. Mládež trnav-
ských škôl rozpustená bola razom i rozutekala sa na 
všetky strany, a 5. júla na palatínovu radu vydali sa 
na cestu i profesori. Y kolégiume sotrvať mali len 
desiati pátri na pastoračnú službu, ale pre nebezpe-
čenstvá na cestách, časf na odchod pomýšľajúcich je-
zuitov ostala tiež v meste, do ktorého čoskoro vtia-
hlo vojsko Thokôlyiho. Y meste samom pri okupácii 
nestalo sa krviprelievanie, iba že v noci na 19. júl v 
blízkosti Trnavy zabili asi 200 mužov z leopoldovskej 
posádky, ktorá vyslatá bola na obranu napadnutej 
Šintavy.81 Mesto dalo sa na milosť blížiacemu sa po-
vstaleckému vojsku, ktoré síce zaručilo pokoj i po-
riadok, no jeho prvou starosťou bolo odstrániť kato-
líkov z mestskej rady. Chrámy prideľované boly e-
vanjelikom i kalvínom, a trpký osud čakal aj na je-
zuitov. 

Dňa 2. augusta asi 200 vojakov pod vodcovstvom 
Bertotiho obsadilo zemiansky konvikt v susedstve ko-
légiumu (takzvaný seminarium s. Adalberti) s tou zá-
mienkou, akoby zaistiť chceli pre seba pohodlnejšie 
bývanie. Odtiaľ pritiahli sa ku vchodom do jezuitské-
ho kolégiumu a uzavreli ich, iby nik nemohol sa von 
dostať. Čoskoro zaplavená bola celá budova vojskom, 
a traja opovážlivci, ktorí vyhlasovali sa za komisárov, 
clo rektorovho príbytku kázali shromaždiť všetkých 
jezuitov. Keď sa tak stalo, jedon z komisárov dal sa 
najprv do rečnenia, menujúc jezuitov pápežskými 
paholkami, ktorí sú vraj na príčine všetkému zlu, aké 
len krajinu privalilo; oni že nesú vinu aj za prenasle-
dovanie proteštanských pastorov, z ktorých mnohí 
pred časom cisárskou súdnou stolicou odsúdení boli na 
galeje, a oni, jezuiti, previnili sa i tým, že na vý-
smech mali košické usnesenie, ktoré vykazuje ich re-
holu z krajiny. Po reči, vyplnenej samým vypo-
čítaním jezuitských „zločinov", rektor František Ban-
ki pokúsil sa utíšiť komisárov hnev, ale nebolo mu 
dovolené ani hovoriť. Medzitým vojaci bedlivo preku-
tali celý dom a každý jeho kút, hľadajííc poklady, 
ktoré tu predpokladali. Rektor odovzdal im všetku 

81 F. K a z y : História regni Hungariae, str. 148. 



hotovosť, ktorá bola v domé, a kň: hej'vzali si okiipá-
ťôri všetko, čo sa im zapáčilo. Časťou téjtó koristi boli 
á j jezuiti, ktorých nä štyroch sedliackych vozoch od-
viezli, dajúc im na voľbu, že alebo žaplatia za nich 
50.000 (neskôr žiadali 32.000) zlatých výkupného, ale-
bo ich predajú Turkom za otrokov. Jezuitov ujali sa 
niektorí veľmoži (Adam Czobor, Žigmund Homonnai, 
Juraj Erdôdy, Štefan Nádasdi a Mikuláš Bercséni), 
ktorí zaručili sa. že do polroka složia ThokolýimU 
žiadanú sumu, alebo mu vydajú „vinníkov"; jezuiti 
dotiaľ internovaní mali byť rozdelene po hradoch jed-
notlivých pánov. Rektorovi bolo uložené, aby sa odo-
bral do Nemecka a tam s provinciálom vyjednal vý-
kupné. 

Dňa 6. augusta pri sprievode 1200 jazdcov potup-
ným spôsobom odvážali jezuitov z Trnavy do blízkych 
Smoleníc, kde Alžbeta Rákócziová, manželka Juraja 
Erdôdiho, zo strachu pred thokolyovcami nechcela ich 
ani pripustiť do hradu, kým nepresvedčila sa, že je to 
vôľa samého Thokolyho. Tri dni a tri noci zotrvali je-
zuiti pod holým nebom väznení a strážení, až prišiel 
posol, ktorý priniesol rozkazy o ich podelení do jed-
notlivých hradov. Pátri Gašpar Szarka a Štefan Ré-
nyes odvedení boli na Tematín, ktorý patril Mikulá-
šovi Bercsénimu, iných troch pátrov, Martina Csele-
sa, Jána Palcsicha a Mateja Majerhoffera Erdôdiho 
manželka po rozkaze Thokolyho pustila do smolenic-
kého hradu. V liste vodcu povstalcov čítame: „Čo sa 
jezuitov týka, nemáme s nimi nič. Páni, ktorí zaručili 
sa za nich, nech sa starajú o nich. My od nich budeme 
požadovať, čo bolo sľúbené, a úfame, že jezuiti nebu-
dú natoľko nevďační a bezočiví, aby svojich ochran-
cov oklamali."82 Páter Augustín, Pavol Pereszlényi, 
Michal Hetcei a Yavrinec Konrád odvedení boli do 
šaštína, Ondrej Sluka a Gabriel Kôrôsi na Dobrú Vo-
du, na erdôdiovský hrad; František Topos, František 
Palcsich, Frant. Tallian našli svoj strážený príbytok 
na czoborovskom hrade Ostrom Kameni, pre pátrov 
Jána Radéciho, Jána Belicaiho a pre ich dvoch po-
mocníkov Juraja Hartmana i Jána Leitingera vyká-
zaný bol za bydlisko Holič. Rektor František Banki 

82 Tamže, str. 151. 
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s dvoma pátrami prepustený bol na Moravu, odkiaľ 
odobral sa ďaľfej do Linzu hľadať pomoc pre svojich. 

Jezuiti zakúsili na miestach svojho väzenského 
internovania veľa trpkosti (výnimku tvorili len v 
Smoleniciach zadržaní pátri), lebo thokôlyovskí stráž-
nici robili im ustavičné príkoria. Páter František To-
pos, rodák z Trenčianskej, pri svojom uväznení bol 
už 70-ročný starec, ktorého utrpenie celkom zlomilo, 
takže na 13. deň svojho väzenia zbavila ho ďaľšícli 
útrap smrť. A bol to muž, neobyčajne vynikajúci ná-
božným životom, pedagogickou i vedeckou prácou, 
ktorý 14 rokov zastával kancelársky úrad na trnav-
skej univerzite. Od neho mladší, ale taktiež vynika-
júci profesor páter Gašpar Szarka umrel v 48. roku 
svojho života 18 októbra na hrade v Hrušove, kam ho 
povstalci z Tematína so sebou odvliekli. 

Len čo opustili boli jezuiti Trnavu, postihla mesto 
ťažká pohroma, pripisované vojskám thôkolyovským. 
Dňa 8. augusta totiž odrazu začalo na viacerých mie-
stach horieť. Brány mesta boly zatvorené, a za nimi 
množstvo cudzincov, ktorým temer tak sa zdalo, že od-
súdili ich na smrť upálením. Len malá čiastka mesta 
na severovýchode medzi farským a univerzitným ko-
stolom bola požiarom ušetrená, všetko ostatné ľahlo 
popolom. Y priamej blízkosti univerzity poškodená 
bola ohňom už strecha na seminári sv. Adalberta, ba 
plamene šľahaly i smerom na univerzitný kostol, kto-
rého veže zahalené boly dymom, akoby hustým mra-
kom. V obrovskom požiari zahynulo udajne do 4000 
ľudí; mnohí pohoreli alebo dymom boli udusení, iných 
vyslobodený dobytok došliapal alebo našli smrť pri so-
skakovaní s mestských hradieb do vonkajšieho bahna 
okolo mesta, ktorého brány boly po celý čas požiaru 
pozatvárané. 

Slávnym víťazstvom pri Viedni nad Turkami dňa 
12. septembra 1683 moc Thokolyho navždy zapadla, a 
zajatí trnavskí jezuiti čoskoro boli prepustení; z tých, 
ktorých nepriateľ odviedol so sebou, nažive ostal je-
dine páter Štefan Rényes na hrade Hrušove, odkiaľ 
onedlho dostal sa aj on na slobodu. Keď víťazné kre-
sťanské vojská zahnali Turkov až po Párkány, i Tho-
koly dal sa na ústup, pričom jeho vojsko rabovalo 

6 6 všetko, čo ešte zachytiť mohlo. . - V 



Do Trnavy navrátili sa postupne aj odvezení je-
zuiti, a r. 1684 znova otvorili svoje gymnázium. Na 
miesto umrelého rektora F. Bankiho nastúpil Ladislav 
Vid, ktorý pokračoval v znovuzbudovaní požiarom 
zničených seminárov, predtým jezuitmi vedených. U-

Tlačiarenská dielňa v XVI. storočí. 

niverzita započať môhla svoju činnosť až v nasledujú-
com roku 1684. Na teologii prednášané bolo cirkevné 
orávo i morálna teologia, a na filozofickej fakulte 
konaly sä prednášky z prvej časti filozofie, z logiky. 

Dňa 14. jan. 1685 odchádza z časnosti arcibiskup 
Szelepcsényi, ktorého pričinením sa uvedení boli je- 6 7 



zuiti na svoje nové stanice ako sú Skalica, Levoča. 
Žilina, a ktorý pre slovenskú národnosť vlastným ná-
kladom vystavil v Trnave kostol sv. Michala83 Sze-
lepcsényi vysoko zaslúžil sa aj pri zachránení Vie-
dne, kde uložil bol ešte pred rokom 1683 asi 500.000 
zlatých cirkevných peňazí. Leopold Kollonich, bi-
skup viedenského Nového Mesta, ktorý dobrovoľne 
ostal v meste za obliehania, v čase, keď nastal vo 
Viedni nedostatok a nebolo čím platiť najatých 0-
brancov mesta, týmito Szelepcsényiho peniazmi u-
držoval V nich ducha vytrvalosti, takže Szelepcsényi-
mu dostalo sa titulu „conservator Viennae" — zá-
chranca Viedne.84 

Prednášky na univerzite rokom 1686 doplnené 
boly ešte viac ako predtým. Na teologickej fakulte 
vyučoval aj profesor kontroverznej teologie, na filo-
zofickej zas konaly sa prednášky aj z matematiky. 
S hmotnej stránky trnavské kolégium poškodené bo-
lo tým, že jeho majetky v predošlých časoch zničily 
vojská, alebo ešte vždy boly v držbe pánov, ktorým 
nepatrily. Tento hmotný nedostatok nedovoľoval rý-
chlejší rozvoj, preto nový rektor Ladislav Sennyey, 
ustanovený po smrti Ladislava Vidu, na starosti mal 
tieto majetky a práva kolégiumu nazpät vydobýjať. 
Od toho času, čo Turci usadili sa v Nových Zám-
koch (r. 1663) až do jeho vydobytia (r. 1685) dôcho-
dok šalanského majetku obracaný bol na udržova-
nie ochranného vojska v Šale, majúce zabraňovať 
Turkom priechod cez Váh. Tieto ťažkosti spôsobilý, 
že kolégium i univerzita r. 1688 dostaly sa na pokraj 
hmotného úpadku. Gymnaziálne triedy bolo treba po-
sťahovať, a na filozofickej fakulte nebolo z jezuitskej 
rehole ani poslucháča. Mesto nevedelo sa zotaviť z 

" T a m ž e , str. 156: „Vivens adhuc et valens honoribus 
U. Michaelis in usum nationis Slavonicae suis sumptibus tem-
plum erexit." — O Jurajovi Szelepcsényim historik Július Pau-
ler napísal (Wesselényi Ferencz nádor és társainak ôsszeeskii-
vése. I. 1876, str. 83), že „inkább volt tót mint magyar", to jest 
skôr bol Slovák ako Maďar. 

84 Jeho náhrobný nápis vystihuje to slovami: Pressa per 
Odrisium regina Yienna tyrannum, Stat victrix opibus — quis 
negat? — illa tuis! (G. F e j é r : U. d., str. 26). 



predošlej pohromy z r. 1683, a už bolo znova posti-
hnuté požiarom. Páchateľa vystopovali, a zistili o 
ňom. že z pomsty, lebo nedostal hodnosť a úrad pri 
meste, založil oheň spolu s najatými pomocníkmi. 
Trest bol ukrutný: pomocníci uvrhnutí boli živí do o-
hňa, a páchateľa rozštvrtili, vyvesiac čiastky jeho te-
la na cestách. Hrozný trest do istej miery vysvetliť 
možno prežitými hrúzami, ktoré obývateľstvo len 
prednedávnom pretrpelo. 

Ešte r. 1688 promovaní boli na univerzite len 9. 
poslucháči filozofie (na prvý stupeň), a už nasledu-
júceho roku 1689 27-i na filozofický doktorát, me-
dzi nimi jedon (Leonard Bossáni), chovanec gene-
rálneho seminára, sub auspiciis; cisársky dar — kríž, 
bohato ozdobený drahokameňmi — odovzdal mu pri 
tej príležitosti Ladislav Matyasovský, známy mecén 
Cirkvi, neskôr nitriansky biskup a spolu i kráľov-
ský kancelár.85 

Prednášky na teologickej fakulte v plnej miere 
započaly sa až r. 1690. Na filozofii podrobili sa toho 
roku prísnej skúške z logiky dvaja poslucháči, a 24-ti 
konali skúšku z celej filozofie, aby môhli byť pro-
movaní. Na vedúce miesto pri univerzite ustanovený 
bol Martin Szentiványi, ktorý veľkú sieň akadémie 
dal primerane upraviť, aby v nej dôstojne môlily sa 
konať i verejné skúšky (defensiones) a promócie. 

Veľký mecén trnavských jezuitov v tejto dobe, 
Pavol Eszterházy r. 1692 veľkým nákladom postaviť 
dal pre ich školu bohato vyzdobené divadelné javi-
sko. Ba jeho štedrosť šla tak ďaleko, že r. 1696 zakú-
piac vo Venezii skvelú divadelnú šatnicu („ornatum 
comicum multo aere comparatum"), daroval ju jezuit-
skému gymnáziumu.80 Javisko postavené bolo asi vo 
veľkej sieni univerzity, tak aspoň možno usudzovať 
zo zpráv, ktorým sú „theatrum" a , aula" totožné. V 
tomto jezuitskom divadle konaly sa najbližšie i pro-
mócie filozofov na prvý vavrín, gymnazisti zas často 
vystupovali v ňom s básňami a s oslavami hrdinov. 

85 Porov. M e m o r i a basilicae Strigoniensis, str. 160; Š. 
C s e r e n y e y : U. d., str. 235—7. 

86 Z. H o r v á t h : U. d., str. 49; F. K a z y : História uni-
versitatis, str. 160, Ó 9 



V posledných rokoch XVII. storočia bolo pomerne 
hojne promócií na teologickej i na filozofickej fa-
kulte. Tak r. 1692 jedenásti sa hlásili o prvý vavrín z 
teologie, ktorý aj všetci obsiahli, r. 1694 udelený bol 
doktorát teologie deviatim, r. 1697 piatim. Podobne 
pilne pracovali aj žiaci na filozofickej fakulte, medzi 
ktorými vynikali napr. Adalbert Révai, Juraj Kor-
látkói, Pavol Spacai a i. Právnická fakulta ku koncu 
XVII. storočia slávnostne začala svätiť deň svojho pa-
tróna, sv. lvu.87 

Y pokojnejších časoch, aké zavládly koncom XV1L 
storočia, univerzita mala veľa poslucháčov, takže na-
pr. na „prvý vavrín" filozofický prihlásilo sa vyše 
100 kandidátov, z ktorých len 80. boli aprobovaní.8"' 
Medzi promovanými r. 1699 boli dvaja Eszerházyovci: 
František dosiahol prvú laureu, Jozef s veľkým úspe-
chom obhajoval celú filozofiu sub auspiciis Impera-
toris. Na počiatku XVIII. storočia Gabriel Erdódi, ne-
skorší jágerský biskup, na znak promočného vyzna-
menania dostal od cisára Leopolda bohato ozdobený 
kríž a podobizeň panovníkovu.88 

R. 1703 dosiahol počet univerzitných a gymna-
ziálnych žiakov spolu čislo 1200 (medzi nimi 6 grófov, 
11 barónov a do 300 mladíkov z vyššej šľachty). Už 
na začiatku storočia sa ukazovalo, že univerzita pri-
chodí do doby svojho rozkvetu, ale vojnové víchrice 
pretrhly zas načas tento veľmi sľubne rozkráčaný ži-
vot v Trnave. Vrenie na východnom Slovensku vešti-
lo vojnu, ktoré v lete r. 1703 vypuklo v povstanie pod 
vedením Františka Rákócziho. Jeho vojská v zimných 
mesiacoch vtiahly do Trnavy, keďže Považie po úteku 
cisárskeho generála, ktorý sotva vedel sa zachrániť 
a preč sa dostať od Zvolena (15—19. novembra), osta-
lo celkom otvorené pred nepriateľom. Bercséniho 
vojská ku koncu r. 1703 zaplavily okolie Trnavy, a 

8 ' Svätý Ivo, biskup chartreusky (* okolo r. 1040, f 1116; 
jeho sviatok 20. mája), bol horlivým kazateľom a učeným práv-
nikom; okrem listov zanechal tri kanonistické sbierky: Collec-
tio tripartita. Decretium, Panormia alebo Pannomia. — Porov. 
K i r c h e n l e x i k o n II, 253—254; I. V o n d r u š k a : Životopi-
sy svätých II, str. 249. Prvá tlačená reč k úcte sv. Iviu vyšla v 
Trnave r. 1716. (A. Z e 11 i g e r: U. d., str. 66). 

88 F. K a z y : História universitatis, str. 163. 
86 Tamže, str. 160, 163. 



obavami naplnily najmä jezuitov, ktorí ešte v živej 
pamäti mali utrpenia za príchodu thôkôlyovských 
vzbúrencov do mesta. Bercséni predvolal si rektora, 
a uisťujúc ho o svojej náklonnosti, žiadal, aby škol-
ské vyučovanie vykonávané bolo i ďalej; bol pre-
svedčeným katolíkom, ktorý aj pri inej príležitostí 
vedel sa zastať svojich.90 Že táto dobrá náklonnosť 
dlho netrvala, toho príčinu nevedieť; zaiste uplatnily 
sa jezuitom nežičlivé vplyvy aj proti vôli Bercséni-
ho, alebo i v jeho neprítomnosti. F. Kazy spomína tu 
najmä okolnosť, že správca jezuitskej tlačiarne odo-
prel službu kurucom, a nechcel im vytlačiť niektoré 
ohlasy a oznamy, ktorými kuruci agitovali. Jednako 
jezuiti v tomto čase nezakúsili nič proti sebe, a v 
prvom polroku 1704 riadne konalo sa aj vyučovanie 
na univerzite, takže nebolo badať úpadok ani na po-
čte, ani na horlivosti a usilovnosti žiakov. 

Začiatkom mája r. 1704 pohol sa cisársky generál 
Ján Pálffi za hlavného vodcovstva Siegberta Heiste-
ra proti Bercsénimu s väčším vojskom, pred ktorým 
Bercséni ustupoval. Ale koncom roku kuruci vrátili 
sa zasa do Trnavy, a vtedy prednesené boly proti je-
zuitom žaloby, že Pálffiho prijali do svojho domu 
na príbytok, a tak je vraj zjavné, že nadŕžajú ne-
priateľovi. Bercséni nariadil hneď, aby všetci jezuiti 
nemeckého pôvodu zanechali Trnavu i krajinu, a k 
ním pripojil ešte tunajšieho občana pátra Gabriela 
Szerdahelyiho. Na štvrtý deň jedonásti jezuiti na če-
le s rektorom Zangerom odišli smerom na Nové Me-
sto i Skalicu za vojenského sprievodu; pomer me-
dzi jezuitmi a Bercsénim viac už sa nezlepšil. 

R. 1704 v Banskej Štiavnici medzi bojujúcimi 
stránkami započalo sa vyjednávať o mier, ktorý zma-
rený bol vysokými podmienkami povstalcov. Y noci zo 
16. na 17. nov. padlý do rúk kurucov Nové Zámky, 
obkľúčený bol čoskoro i Leopoldov, a tak Trnava pri-
šla zas do moci povstalcov. Ale 26. decembra 1704 na 
juhovýchod od mesta pri Hrnčiarovciach utrpeli od 
cisárskych porážku, takže večer toho dňa obsadil me-
sto rakúsky generál Heister. Prestrašené obývateľ-
stvo hľadalo ochranu u jezuitov, a semináre naplnily 

, 0 T a m ž e , str. 166. 7 í 



sa ranenými (seminár Panny Márie prijal asi 300 ra-
nených, zemiansky konvikt asi 130, Ädalbertinum do 
70). Vojsko ostalo v meste na zimu a občania museli 
ho udržovať; keď prišli o všetky potraviny, vojaci 
počínali si nemilosrdne, ba dopúšťali sa násilností a j 
proti jezuitom. Najviac utrpel pritom majetok jezui-
tov, terajší Biely Kostol (villa Albana). kde už kuru-
ci boli plienili. Trnavskí jezuiti, ku ktorým pred ro-
kom došli aj utečenci z trenčianskeho kláštora (25 
novicov spolu s magistrom Herichom Berzeviczim), 
dostali sa takto do krajnej biedy, ktorá neuľavila sa 
ani odchodom ôsmich teologov, troch filozofov a de-
viatich novicov. 

Jednako ani táto bieda nezlomila ich horlivosť, 
takže začiatkom januára znova otvorili školy, ktoré 
navštevovalo vtedy 882 žiakov."1 Ba usilovnosť učite-
ľov i žiakov akoby ničím nebola dotknutá, lebo v na-
sledovnom roku napočítať možno na univerzite 33 
bakalaureátov, 18 doktorátov z filozofie, a 10 laureá-
tov z teologie. 

Medzitým snem sečiansky (Szécsény) uzavrel, že 
jezuitské majetky rozdelené budú medzi pánov a čia-
stočne na školské ciele, že cudzí jezuiti zanechať mu-
sia krajinu a doma ostanú len najpotrebnejší, aby vy-
učovanie na školách nebolo celkom zastavené. Malo 
sa tak stať do 3. okt. 1705. Tu prihováral sa za pone-
chanie jezuitov najmä kalocsský arcibiskup Szécsényi, 
ktorý mal dôveru u povstalcov, ale odkázaný bol na 
shromaždenie v Miskolci (25. jan. 1706), kam jezuiti 
vyslať mali svojich zástupcov na obranu. Ale vysiatí 
zástupcovia jezuitov (medzi nimi Martin Cseles a Ján 
Páhi z Trnavy), nedosiahli veľa, len toľko, že ich 
vec odsunutá bola na šesť mesiacov. Myseľ Rákócziho 
k jezuitom ukázala sa náklonnejšia: skalickému klá-
štoru vrátil bánovské majetky, a o majetkoch prepo-
zitúry v Turci, ktoré doteraz prináležaly trnavskému 
kolégiumu, ustanovené bolo, aby ich spravovala ostri-
homská kapitula a časť dôchodkov podľa svojho u-
znania aby prepustila jezuitom. 

No ľudia z Rákócziho družiny neprestali nalie-
hať, aby jezuiti vykázaní boli z krajiny. Banskoby-

91 T a m ž e , str. 17i. 



strickí a banskoštiavnickí jezuiti aj dostali rozkaz, 
aby svoje miesta opustili, ale trnavský rektor vymo-
hol ešte vyčkávaciu lehotu, v ktorej Martin Cseles a 
František Péchi vyhľadali vo Viedni svojho predsta-
veného, aby s ním o odchode z Uhorska rokovali, ale 
bez úspechu. Trnavský mestský, magistrát zaujal sa 
potom vypovedaných prosebným listom na Rákóczi-
ho, ktorý vo svojej odpovedi dával akúsi nádej na 
zmiernenie tohoto ustanovenia; a keď bystrickí a 
štiavnickí jezuiti v októbri 1706 boli už na ceste do 
vyhnanstva, zastala sa trnavských jezuitov aj ostri-
homská kapitula, i poslovia šiestich stolíc (Bratislava, 
Nitra, Trenčín, Liptov, Turiec, Orava); zpomedzi ve-
dúcich povstalcov Mikuláš Bercséni a Štefan Sennyey 
postavili sa tiež proti vyhnaniu jezuitov, poukazujúc 
najmä na potrebu, aby zachovaná bola univerzita v 
Trnave a akadémia v Košiciach. No vyhánanie jezui-
tov predsa neprestávalo, a 17. marca 1707 zanechať 
museli Jáger i Gyongyôs. Výrok nad trnavskými je-
zuitmi vyhlásil povereník povstalcov dňa 7. mája 
1707, a jeho rozhodnutie znelo: pre univerzitu a pre 
kláštor ostane v Trnave 28 jezuitov, ostatní, počtom 
49-i, pôjdu do vyhnanstva. Zpomedzi jezuitov, na vy-
hnanstvo odsúdených,, j edonástim zakazoval odchod 
trnavský farár Ladislav Piber (1687—1719) s odôvod-
nením, že nezbytne sú potrební pre školu a kostol. 
Dňa 10. mája 1707 odviezli z Trnavy 38 jezuitov sme-
rom na Bielu Horu, a to za smiechu proteštantov, kto-
rí na znak radosti nad odchodom nenávidených jezui-
tov dali v meste zvoniť v kostole, ktorv pridelili im 
povstalci hneď, ako vošli do mesta.9" Ekzulanti pre-
šli do Hradišťa na Morave, a odtiaľ neskôr do Viedne, 
kde zdržoval sa vtedy rektor trnavského kolégiumu 
Gabriel Hevenessi. 

Ťažké chvíle zažil menovite Martin Cseles, vizi-
tátor uhorskej jezuitskej provincie, rodák z Rožin-
dola pri Trnave (1641—1709). Kuruci odvliekli ho, 
starca, do ďalekého Mukačeva, kde väznený bol za 
svoju vieru. Návšteva Rákócziho v Mukačeve pri-
niesla zmiernenie jeho utrpeniu, lebo môhol sa ve-
novať svojim pobožnostiam, aj omšu slúžiť. Prepu-

Pozsony vármegye tôrténete, str. 178. 73 



stený bol r. 1709, ale na ceste domov umrel v Sáros 
Pataku dňa 14. jan. 1709." 

Jezuiti utrpeli súčasne aj veľké hmotné škody, 
lebo ich majetky v Šale a v Bielom Kostole boly ne-
priateľskými vojskami viacráz vydrancované, a z ma-
jetkov prepozitúry v Turci nedostali dlhý čas nija-
ký dôchodok. 

Keď F. Rákóczi dňa 3. augusta 1708 pri Trenčí-
ne pustil sa s Heisterovým vojskom do rozhodnej 
bitky, v ktorej úplne podľahol, takže len s niekoľký-
mi svojimi vernými vládal újsť cez Nitriansku Stredu 
na Topoľčianky, moc a sebadôvera povstalcov počala 
klesať, a tak r. 1711 zakončená bola i táto vzbura, 
ktorá toľké roky v stálej neistote znepokojovala naše 
kraje. 

Trnavská univerzita už r. 1710 znova sa dvíha vo 
s v ° j e j práci, a vyučovanie na nej čoskoro prúdi ako 
za čias trvalého mieru. Sľubný rozbeh trocha zadrža-
ný bol ešte nebezpečným morom, ktorý prišiel v 
zápätí dlho trvajúcich bojov, takže vo vyučovaní po-
kračovať sa môhlo až na jar nasledujúceho roku 1711. 
Odvtedy počet prísnych skúšok a promócií je na stá-
lom vzostupe. 

R. 1713 zúril v Rakúsku, najmä vo Viedni mor 
takou prudkosťou, že tamojšia univerzita sa roz-
pŕchla, a mnohí j e j poslucháči prešli pokračovať vo 
túdiách do Trnavy, ba v budove trnavského kon-

viktu dva roky bývali aj chovanci viedenského Paz-
maneumu O dva roky uplynulo 100 rokov od otvore-
nia trnavského jezuitského gymnáziumu, a preto je-
ho chovanci oslávili túto jubilejnú príležitosť diva-
dlom i akadémiou. 

Trnavská univerzita v tomto čase svojou vyso-
kou povesťou mocne vábila vedychcivých mladíkov 
nielen s územia najbližších Slovákov, Maďarov a 
Nemcov, ale aj s krajov hrvatských, slovinských, srb-
ských, rusínskych a rumunských. Odkedy uskutočni-
la sa únia Rusínov s rímskou cirkvou (4 apríla 1646), 
v generálnom seminári v Trnave na základe íundá-
cie sriemského biskupa Františka Jányho miesto mali 
aj traja rusínski bohoslovci,94 a pribúdalo čoraz viac 

93 G. F e j é r: U. d., str. 35. 
64 Katholikuš Mapryarország. I., 1902, str. 402. 



i juhoslovanskej a rumunskej mládeže. Keďže so dňa 
na deň ukazovala sa vždy väčšia potreba kňazov pre 
najodľahlejšie kraje Uhorska, ukázalo sa potrebným 
pripraviť slušný príbytok pre bohoslovcov, z týchto 
ďalekých krajov sem došlých. Tak vznikol seminár 
sv. Adalberta. P. Pázmány ešte r. 1619 založil tento 
ústav pre cirkevné ciele zakúpením domu Wan-
kerovského, aby slúžil za príbytok pre chudobných 
žiakov.95 Po smrti Pázmányovej ústav akosi upadol, 
a len r. 1642 bol znova otvorený. R. 1656 spišský kano-
nik Juraj Soos zakúpil preň dom s dobrou pivnicou, a 
r. 1710 správca Adalbertinumu i Jakub Wenner, rek-
tor trnavskej univerzity, kúpili pre Adalbertinum tri 
pozemky, pripojac ich k ústavu.96 Dovtedajšie trnav-
ské semináre už nemôhly poskytnúť pohodlný prí-
bytok veľkému počtu bohoslovcov, preto adaptovaná 
bola na ten cieľ budova Adalbertinumu, aby tu u-
bytovaný bol okrem Uhrov a Slovákov (praeter Hun-
garos et Slavos) aj kňazský dorast „Hrvatov, Dákov 
(Rumunov), Rácov (Srbov), Rusínov a Valachov."97 

R. 1716 opravovaný bol zovňajšok školskej bu-
dovy a pristavená bola k nej predsieň; štedrým do-
brodincom pri týchto nákladoch na budovu bol naj-
mä Ferdinand Pálffi. 

Medzi promovanými do roku 1720 nachodíme me-
ná, ako sú napr. Hermann Patatich de Zajezda (ne-
skorší kalocsský arcibiskup), Leopold Draškovič, 
František Zichy (neskorší novomestský prepošt a od 
r. 1743 rábsky biskup). Keď mladý Ignác Kohári čo-
skoro po promócii predčasne umrel r. 1720, pri jeho 

95 „Praedicta domus Wankeriana pro habitatione paupe-
rum studiosorum deserviat." (F. Ha n u y: U. d., I, str. 191—193). 
V tomto Pázmányovom liste za podpisom nasledujú slová: 
„Duas domos Adalberti emi florenis mille, pro libertate dedi 
Civitati florenos quadrigentos" — dva domy Adalbertinské kú-
pil som za 1000 zlatých, za oslobodenie [od verejných tiarcli] 
dal som mestu 400 zlatých. Zakladačná listina trnavskej uni-
verzity tiež spomína „burzu sv. Adalberta", kde majú byť vy-
držovaní chudobní študenti. (F. H a n u y : U. d. II, str. 579). Je 
skoro isté, že obidve tu uvedené miesta vzťahujú sa na ten istý 
ústav, Pázmányom založený. 

" Z . H o r v á t h: U. d., str. 40. 
87 F. K a z y : História universitatis, str. 181. 



slávnostnom pohrabe podľa zvyku doby odznely o-
slavné reči, ktoré boly i tlačou vydané.98 

Správu univerzity r. 1719 prevzal Yavrinec Ta-
polcsányi, rodák z Rožindola pri Trnave. Jeho staro-
stlivosťou bielokostolský dom dostal novú prestav-
bu, aby profesorom i študentom, ktorí na jeseň v ča-
se prázdnin sem sa utiahnu, poskytnúť mohol zaslú-
žený odpočinok. (Prázdniny študentov zprvu ustá-
lené boly na septebmer a október, takže nový škol-
ský rok započínal sa pravidelne po 1. novembri).03 

Ku koncu prvého storočia, ktoré uplynulo od za-
loženia trnavskej univerzity, jej historik F. Kazy pri-
pomína slávnosti, usporiadané žiakmi jezuitských 
škôl v Trnave s príležitosti uvítania arcibiskupa Imri-
cha Eszterházyho (1. sept 1725). Ešte sviatočnejšie 
boly slávnosti, konané r. 1727 na pamiatku svätoreče-
nia dvoch svätcov jezuitskej reholé, sv. Alojza a sv. 
Stanislava. Slávnosti vyvrcholily v oktávu na záver-
ku školského roku (od 31. augusta do 8. septembra); 
žiaci z tried rétoriky predniesli divadelnú hru. Fran-
tišek Sdellár vo veľkej sieni udeľoval akademické 
teologické hodnosti, a v univerzitnom chráme zas de-
kan teologickej fakulty Ján Kazy slávnostne pro-
moval 20 kandidátov na doktorov. Univerzitní po-
slucháči vôbec prejavujú v týchto časoch veľké úspe-
chy, najmä na teologii (r. 1722 bolo 17 doktorských 
promócií), takže dostáva sa im aj najvyššieho uzna-
nia od panovníka, ktorý napr. r. 1729 zlatou reťa-
zou vyznačil Františka Barkócziho, neskoršieho ostri-
homského arcibiskupa (v r. 1764—5). Právnická fa-
kulta pracuje taktiež veľmi usilovne, hoci o juristic-
kých promóciách nemáme dosť údajov preto, lebo 
matrikula tejto fakulty zničená bola bola r. 1759. 

98 „Speculum juventutis Academicae, sive Illustrissimus 
adolescens, Comes Ignatius Emericus Koháry de Csábrág et 
Szitnya, flos majalis, a pruina mortis decoctus, Angelus coelo 
insertus. Oratione funebri Gabrielis Splényi in cathedr. tem-
plo S. Nicolai Tyrnaviae laudatus die 27. Maji 1720." — F. B o s-
s á n y i: Rovid napokban foglalt érdemes hosszú élet, az az 
mélt. csábrági gr. Kohári Ignác úrfi 16 esztendeig tartó életé-
nek koros napokra lett megfordulása." (A. Z e l l i g e r: U. d., 
str. 72). 

89 T. P a u l e r: U. d., str. 78. 



Snem r; 1723 (y 70. artikule) žiadal, aby ha trnav-
skej univerzite Za príkladom iných cudzozemských 
vysokých škôl Vedľa fakulty teologickej, filozofickej 
a právnickej prednášané boly aj vedy oddelene a vý-
lučne pre poslucháčov, na tieto odbory zapísaných, a 

Tlačiarenská dielňa v XVII. storočí. 

súčasne prikazujú, aby postarané bolo o profesorov s 
potrebným vzdelaním, ktorí vyučovali by tieto nové 
predmety; o spôsobe, ako treba uskutočniť toto na-
vrhované doplnenie univerzity, snem ponecháva roz-
hodnutie panovníkovi. Toto snemové usnesenie dáva 
tušiť, že univerzita prechodí do novej doby svojej hi-
stórie, v ktorej panovnícky absolutizmus započína sa 
uplatňovať i vo vedeckých ústavoch. 77 



Na počiatku druhého storočia trnavskej univer-
zity (r. 1735—1744) ukazovalo sa zreteľne, že ústav 
speje v ústrety lepšej budúcnosti a mohutnému 
rozvoju, keďže navrátením sa pokojných čias ožíval 
kultúrny život na všetkých stranách Uhorska. Uni-
verzita ostáva načas pri svojom starom sriadení, iba 
že k dovtedajšiemu učebnému poriadku pristúpily aj 
niektoré novšie predmety. 

Na teologickej fakulte stala sa zmena v tom, že 
kazuistiku pomenovali morálkou a prednášali ju dva-
ja profesori: jedon zásady, teóriu, iný je j praktickú 
stránku, prejavujúcu sa v zastávaní „pastierskeho" 
úradu (odtiaľ i pomenovanie „theologia pastoralis", 
ktorý názov vyvinul sa práve v tejto dobe.) Reční-
ctvo (eloquentia) spojená je s cirkevnými dejinami, 
ale profesori gréckej i hebrejskej reči predbežne o-
stávajú ešte vo sväzku takzvanej artistickej fakulty, 
na čele ktorej stál decanus linguarum; až neskôr, keď 
gymnázium vylúčilo sa zo sväzku univerzity, prejde 
hebrejčina na teologickú fakultu, ku ktorej pridru-
žia sa aj iné východné dialekty, ako sýrska, arámska 
i arabská reč. Yo vyučovaní dogmatiky vznikla zme-
na v tom, že sv. Tomáš Aqu. nie je už s toľkou výluč-
nosťou čítaný; štúdium polemiky trvá rok. 

Na právnickej fakulte ostávajú doterajšie pred-
mety skoro bez zmeny: ostáva teda i naďalej profe-
sor práva civilného, uhorského súkromného a verej-
ného, aj profesori cirkevného práva (kanonického i 
pápežského). Profesori domáceho uhorského práva 
počnúc každým novým mesiacom dotiaľ zamieňavo 
vyučovali; toto zamieňanie bolo teraz zrušené naria-
dením, aby profesor pokračoval so svojimi žiakmi. 
Poslucháči uhorského práva povinní boli odpoludnia 
zúčastniť sa na prednáškach z rímskeho a z prírodné-
ho práva- Skúšky konaly sa na Veľkú Noc a na kon-
ci roku; kto na nich neobstál, bol vylúčený.100 

Na filozofickej fakulte bolo doteraz 5 profesorov, 
ktorí vykladali: logiku, fyziku, metafyziku, matema-
tiku a etiku; podľa nových úprav logiku a metafyzi-
ku prednášal jedon profesor, etiku a prírodné právo 
druhý, rečníctvo spolu so svetskými dejinami tretí. 

100 1 a m ž e, str. 25. 



teoretickú matematiku štvrtý, praktickú matematiku 
s geometriou a s architektúrou piaty, vyššiu matema-
tiku spolu s astronomiou šiesty. Ako nové predmety 
na filozofickej fakulte uvedené boly: zemepis a reči 
(maďarská, nemecká, francúzska) s osobitými profe-
sormi. Univerzita dostáva v tejto dobe i hvezdáreň s 
prideleným dozorcom a s jeho pomocníkmi. Zriade-
né bolo aj miesto knihovníka s pomocníkmi (biblio-
thecae praefectus cum sociis"). 

Profesori v rámci takýchto poriadkov konali svo-
je povinnosti pedagogicko-didaktické, popri ktorých 
vyvinuli zpravidla aj uznania hodnú vedeckú publi-
kačnú činnosť. Zpomedzi týchto učencov-spisovateľov 
zaslúžili sa na právnickej fakulte napr. Ján Rendek, 
Pavol Khlósz, Ján Szegedi, na filozofickej fakulte 
napr. Samuel Timon, Ladislav Thúróczi, František Ka-
zy, Mikuláš Schmitth, Štefan Kaprinay, Štefan Kato-
na a Juraj Pray, na teologii napr. Ján Prileszky, Ondrej 
Jaszlinszky, František Kéri, Ľudovít Csapodi a mno-
hí iní. 

Pri pohľade na neobyčajne rozpiatu veľkú prácu 
týchto prevažnou väčšinou jezuitských učencov-pro-
fesorov — posudzujúc pritom nielen tlačou vydané die-
la, ale i rukopisný materiál, ktorý po nich ostal — 
plne súhlasiť možno s mienkou Juraja Fejéra, ktorý 
hovorí: „Nik nebude podceňovať úsilie jezuitských pro-
fesorov na trnavskej univerzite, iba závistník alebo ne-
znalec. Mali viacero príčin a povzbudení k práci: je-
zuita za profesora na vysokú školu prišiel iba po cvi-
čeniach, ktoré prekonal na gymnáziume ako učiteľ. 
Najprv vykladal filozofiu, až dopracoval sa teologickej 
profesúry. Na katedry trnavskej univerzity dostali sa 
za profesorov mužovia, ktorí s dobrým úspechom vy-
konali svoje štúdiá na akadémiách. Nemali jednostran-
né vzdelanie, ale mnohostranné, ba až bohaté. Vysielaní 
boli na štúdiá do Ríma, Viedne, Grázu, Linzu atď., 
odkiaľ novými ideami obohatení vracali sa domov, čo 
všetko veľa znamenalo pre zdvihnutie vedeckej úrov-
ne u profesorov. Rektori a kancelári na univerzite 
boli mužovia zpravidla vedou a učenosťou vynikajúci, 
ktorí svoj úrad viedli presne, lebo veď aj sami len 
učenosťou a poctivosťou sa dopracovali k hodnostiam, 
ktoré priznávané im boly predstavenými-. Univerzita 79 



bola na takýto spôsob šborôm Učencov, ktorého pro-
fesori i povahou, i vlastným duchom, aj pre záväzok vô 
svedomí oddaní boli vede; nehatila ich starosť o do-
mácnosť, o zaopatrenie rodiny, nevyrušoval ich strach 
pred chorobou alebo starobou, a umorení prácou mali 
nárok na čestný odpočinok, kdé by sa zotavili. Mali aj 
primerané dobré pomôcky, ktoré ich v mnohom podpo-
rovaly: ich potrebám zodpovedná a vyhovujúca biblio-
téka, tlačiareň, hotová qo najskôr vydať ich literárnii 
prácu; ich spisy prehliadali a doplňovali skúsenejší 
mužovia; voľná možnosť a príležitosť k opakovaniu 
vedomostí; vyššie cenenie vedy v tom čase; akademic-
ké siene, navštevované cirkevnými a svetskými hodno-
stármi; všeobecná úprimná radosť všetkých z úspechu, 
takže bez závisti môhol sa usilovať každý závodiť. 
Týmto spôsobom a takou pomocou univerzita musela 
kvitnúť." 101 

Pri takýchto vynikajúcich vlastnostiach jezuiti ne-
mohli nájsť milosti a ešte menej uznania; najmä od-
vtedy, ako racionalizmus zaplavovať počal postupne 
i katolícke kruhy nemecké, a čo na dvore Márie Teré-
zie najdôvernejšie i najvplyvnejšie miesta zaujali slo-
bodnomurári. Nákaza proticirkevná bola módou, a 
preto nik nechcel byť „nevzdelancom". Spoločnosť, tou-
to módou presiaknutá čoskoro strhla moc na seba, a 
táto prevaha brachiálnej sily znamenala pohromu pre 
jezuitov, ktorým r. 1759 odňatá bola správa teologickej 
i filozofickej fakulty na viedenskej univerzite, a už 
predtým stratili úrad dvorného spovedníka. I trnavskí 
jezuiti pocítili onedlho nenávisť vyšších kruhov. Fe-
broniánsky duch nebol síce vládou verejne vychvaľo-
vaný, ale všetko, čo vláda podnikala, bolo uplatňova-
ním tohoto smeru: štátny absolutizmus rástol do neko-
nečna, a keďže v Cirkvi videl posledného svojho dom-
nelého soka, celou silou dal sa ničiť každú cirkevnú 
moc. Maria Terézia pri všetkej svojej udajnej nábož-
nosti predsa len dala sa nakloniť k týmto názorom, 
a prejavila ich najmä vo svojich školských reformách. 
Jej poradcom bol tu dvorný lekár Van Swieten, ktorý 
svoj vplyv uplatnil aj pri reforme viedenskej univer-
zity v r. 1749—1756. 

101 G. F e j é r: U. d., str. 87—8. 



Najvyšší hodnostári v Uhorsku, menovite dvorný 
kancelár František Eszterházy, podkancelár Juraj Fe-
kete a referent dvornej kancelárie Jozef Urményi 
ochotne podporovali tieto úmysly, aj vedeli, že chystané 
reformy vyžadujú veľkú obozretnosť, aby nestrosko-
taly na odpore vtedy ešte mocných jezuitov, ktorí bolí 
by ľahko našli veľkých spojencov v žiarlivých vlasten-
coch. 102 Z tejto obozretnosti možno vysvetliť skrytý a 
pozvoľný postup, ktorý predchádzal zrušeniu jezuit-
skej rehole. 

Po rokoch 1750-ich trnavskí jezuiti zacítili jasné 
a zjavné dôkazy o tom, že Viedeň obrátila sa celkom 
proti nim. Tak napr. pri sporoch s magistrálam o ju-
risdikciu nad univerzitnými občanmi vyhovené bolo 
pravidelne žiadosti mesta.103 Dňa 13. decembra r. 1762 
arcibiskup Barkóczi dostal vyzvanie od panovnice, aby 
ako hlavný študijný protektor podal svoju mienku 
o rozšírení trnavskej univerzity. (Barkóczi zamýšľal 
v tomto čase presídliť s kapitulou i s univerzitou do 
Ostrihoma, ale jeho plány zmarila smrť 18. júna 1765). 

Maria Terézia, odvolaním sa na usnesenie snemu 
z r. 1723, preniesla dozor nad študijnými a základin-
nými otázkami na kráľovský miestodržiteľský úrad, 
pričom jezuiti zbavení boli práva vykonávať cenzúru 
kníh, lebo táto moc pridelená bola tiež miestodržiteľ-
stvu. Pre školské veci pod vedením Mikuláša Pálffiho 
ustanovený bol na miestodržiteľstve osobitý výbor, 
ktorý vypracovať mal návrh na žiaducné školské 
reformy. 

Tento výbor venoval svoju pozornosť predo-
všetkým trnavskej univerzite, vypracoval návrh na jej 
reformu, a prostredníctvom miestodržiteľstva predo-
strel ho do Viedne. Tu skúmal veci nový výbor, a 
výsledkom bola reforma univerzity z r. 1769, v ktorej 
navrhované bolo: rozšíriť právnickú fakultu, pripojiť 
k nej lekársku fakultu a celú univerzitu presídliť 
do Budína. Posledné dve otázky predbežne musely byť 
ponechané stranou, lebo potrebnejším sa ukázalo po-
starať sa o hmotnú dotáciu univerzity, keďže jej ná-
roky a výdavky zamýšľanou reformou vysoko stúply. 

102 T. P a u l e r: U. d., str. 45. 
103 I. N é m e t h : Adatok a nagyszombati egyetemi ifjak „ 

életéhez. Katholikus Szemle 1918, str. 449 a n. O l 
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Výbor na návrh Van Swietenov schválil sriadenie 
lekárskej fakulty s 5. profesormi, rozšírenie právnic-
kej fakulty na 6 profesorov, založenie katedier pre 
politické vedy, pre históriu i rečníctvo, čo všetko vy-
žadovalo by asi 18.680 zlatých ročitého nákladu; o 
ostatných dvoch fakultách (teologickej a filozofickej) 
prijaté bolo, že vydržiavané majú byť aj naďalej zo 
základín, Pázmányom položených. Panovniea pone-
chala túto základinu i naďalej u jezuitov až do svojho 
kráľovského rozhodnutia.104 Z ostatných školských 
fundácií, ktoré jezuiti v minulosti dostali, titulom zá-
kladinného dôchodku povinní sú každý rok odvádzať 
10.000 zlatých na ciele univerzity, a to vo štvrťročných 
čiastkach počnúc dňom í. novembra 1769; keby na to 
všetko jediný dom jezuitov v Trnave nevystačil, po-
dľa vyjadrenia sa pátra provinciála pred kráľovnou 
právo majú žiadať podporu od všetkých jezuitských 
kláštorov po Uhorsku. 

Ale na dvore dobre predvídali, že toto všetko 
sotva bude stačiť na zaokrytie potrieb univerzity, preto 
aplikovaním zákona z r. 1548, čl. 12 (že na katolícke 
školské potreby použiť možno niektoré uprázdnené 
cirkevné benefíciá) majetky opátstva sv. Heleny vo 
Foldváre pripojili k univerzitnej základine ea jej 
udržovanie s tou úpravou, že 20 percentov z dôchod-
kov platené má byť každý rok titulom cirkevného prí-
spevku na opevňovanie hradov do kráľovskej komory; 
ostatok postavený má byť do služby napomáhania a 
zveľaďovania vedy. (Tu svojvoľne bol teda aplikovaný 
zákon, ktorého smysel v pomeroch pred 200 rokmi 
môhol byť prijateľný, najmä keď uvážime, že vtedy 
šlo hlavne o také cirkevné majetky, ktoré medzičasom 
dostaly sa do rúk uzurpátorov, no nijako nebol už 
odôvodnený v dobe Márie Terézie). 

Nakoľko trnavská univerzita nemohla byť pokla-
daná za úplný vedecký ústav (studium generale), 
veď nielen že chýbala jej lekárska fakulta, ale 
aj na iných fakultách ukazovaly sa nedostatky, 
preto pri ponechaní teologickej fakulty vo vtedajšom 
sriadení ustanovené bolo sriadiť novú lekársku fakul-
tu, a na právnickej i filozofickej fakulte uviesť všetky 
predmety a vedecké opatrenia, ktoré najlepšie by na-

82 104 G. F e j é r: U. d., str. 89. 
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pomáhaly záujmy verejného dobra, najmä štátu. Vnú-
torný stav a sriadenie univerzity upravuje sa preto 
takto: 

a) Na teologickej fakulte stav profesorov bude na-
sledovný: 2. profesori pre dogmatiku alebo iným me-
nom teologiu špekulatívnu, 2 profesori pre mravouku 
a pastorálku (teologia moralis et pastoralis), 1 profe-
sor pre štúdium Písma Sv., 1 profesor pre kontrover-
zie (polemická dogmatika), 1 profesor pre posvätné 
rečníctvo a cirkevné dejiny; spolu teda 7 profesorov. 

b) Na právnickej fakulte: 1 profesor pre kanonic-
ké právo, 1 profesor pre prírodné a verejné právo 
(iným menom medzinárodné právo),106 1 profesor pre 
Institutiones alebo Pandekty, 2. profesori pre uhorské 
právo, z ktorých jedon prednášať má aj kriminálne 
právo; spolu 3 profesorov. 

c) Na lekárskej fakulte: i profesor lekárskych 
náuk (institutiones medicae), 1 profesor pre lekársku 
praks, 1 pre anatómiu, 1 pre chirurgiu, 1 pre botaniu 
a chémiu; spolu 5 profesorov. 

d) Na filozofickej fakulte vyučovať bude 1 profe-
sor logiku i metafyziku, i profesor pokusnú fyziku, 
1 profesor matematiku, 1 profesor etiku, 1 profesor 
hebrejskú reč, 1 profesor grécku reč, 1 profesor pro-
fánne rečníctvo a históriu, 1 profesor štátne vedy (stu-
dium politico-camerale), ktoré podľa výnosu 27. ok-
tóbra 1760 navštevovať mali všetci kandidáti boho-
slovia; okrem toho bude na filozofickej fakulte 1 pro-
fesor pre nemeckú reč, 1 profesor pre francúzsku reč 
a učitelia pre tanec i šermovanie. 

Reforma univerzity má smernice aj pre voľbu a 
ustanovenie profesorov. Pázmány složil svoju zá-
kladinu celkom do rúk jezuitov; nielen základinný 

105 Tieto stolice „prírodného práva" a „štátnych vied" 
zneužívané boly na šírenie febroniánskeho, jozefinistického 
ducha. Jeho profesori hlásali na jednej strane najväčší radika-
lizmus proti cirkevnej vrchnosti a viere, na druhej strane vy-
hlasovali policajný štát za ideál pozemskej dokonalosti; nábo-
ženstvo pokladali za časť polície, ktorá to, čo v zákonodarstve 
chýba, doplňuje, a tak znamenite slúži policajným záujmom 
štátu. Pravda, dôsledky tohoto „vedeckého" presvedčenia sú 
hrozné, ba priamo zhubné nielen pre náboženstvo, ale aj pre 
spoločenský život. 



kapitál dal do ich správy, ale im sveril aj svoju uni-
verzitu, čo prakticky toľko znamenalo, že profesori na 
univerzite budú podľa možnosti jezuiti. Prvotná trnav-
ská univerzita mala okrem gymnáziumu fakultu filo-
zofickú a teologickú, a tak pri ustanovení profesorov 
z lona Spoločnosti Ježišovej neboly nijaké ťažkosti. V 
tomto ohľade naoko nemenila nič ani Maria Terézia; až 
do nového nariadenia ponecháva v rukách jezuitov teo-
logickú i filozofickú fakultu na základe Pázmányovej 
fundácie, ktorou dostatočne bolo postarané aj hmotné 
udržovanie týchto dvoch fakúlt, a povoľuje, aby aj pro-
fesori na týchto dvoch fakultách môhli byť jezuiti; 
týmto povolením pravda nechce vytvoriť z profesúr 
týchto fakúlt osoby ktorejkoľvek inej rehole a iného 
stavu, keby boly uspôsobilé zastupovať úrad profeso-
ra na uvedených fakultách. Preto jezuiti musia sa spra-
vovať v tomto ohľade podľa poriadku, zavedeného na 
viedenskej univerzite, ktorý im bude normou. Profe-
sorských kandidátov v budúcnosti povinní sú prostred-
níctvom hlavného správcu univerzity (superior Univer-
sitatis director) vopred predostrieť na schválenie do 
Viedne, a pritom vždy treba vyčkať kráľovské potvr-
denie. To znamenalo, že od kráľovnej potvrdený alebo 
ustanovený profesor na univerzite nesmel byť prelo-
žený alebo odstránený bez ohlásenia a bez schválenia 
viedenského dvora. 

Jezuiti stratili takto všetku svoju doterajšiu sprá-
vu na vlastnej univerzite, ktorú im Cirkev a jej pred-
stavitelia ako svoju vec sverili na spravovanie. Jezuiti 
pokladať mali pritom za veľkú milosť, že na katedru 
profesora rečníctva a dejín navrhovať môhli svojho 
človeka, ktorý oprávnený bol na osobitý plat vo výške 
1200 ročných zlatých. 

Nariadenie Márie Terézie o trnavskej univerzite 
zaoberá sa aj platmi proesorov, a hovorí: keďže na 
zaplnenie takejto dôležitej úlohy vyžadujú sa vyni-
kajúce dary ducha a vedecká pohotovosť, čo je dosť 
veľkou zriedkavosťou, takže osoby podobných kvalít 
musia byť bedlivo vyhľadávané, primeraným sa zdá 
teda, že o slušnú výživu a odmenu takejto práce treba 
sa postarať, aby v nedostatku tohoto zaopatrenia ne-
museli svoje sily zbytočne mrhať na zaobstarávanie 
svojich hmotných potrieb, ale aby všetku svoju schop-



nosť vynaložili na vedeckú prácu. Pre týchto profe-
sorov a najmä pre tých, ktorí pôsobia na lekárskej 
i právnickej fakulte, potom pre profesora rečníctva 
i dejín, konečne pre učiteľa politických vied, nemeckej 
i francúzskej reči, ako aj tancu a šermovania, ustaľujú 
sa primerané ročité platy a podpory v podrobnom vý-
kaze, ktorý je k tomuto nariadeniu pripojený. Tento 
výkaz platy profesorov ustanovil tak, že profesori na 
lekárskej a právnickej fakulte dostanú ročite 1200 zla-
tých, platy profesorov na teologickej i filozofickej fa-
kulte hradené majú byť z úrokov Pázmányovej 100.000-
zlatovej základiny, profesor rečníctva a profánnych 
dejín, patriaci do sväzku tej istej fakulty, dostane 1200 
zlatých, profesor politických vied 800 zlatých z univer-
zitného fondu; učitelia rečí dostanú po 400 zlatých, 
učitelia tancu a šermovania po 200 zlatých okrem ho-
noráru (štipendium), ktorý obvykle dostávali v krá-
ľovskom konvikte. 

Ako sme videli, univerzita bola jezuitom jednodu-
cho odňatá, a panovnica vzala: ju pod „najvyššiu ochra-
nu, starostlivosť a moc'' svoju i svojich nástupcov, sve-
rujúc jej správu na miestodržiteľskú radu. Aby nová 
vnútorná správa univerzity vo všetkom dobre vyhovo-
vala, na jej čelo stavia hlavného správcu univerzity, 
ktorému sverená je starosť o vedenie štúdií a vedec-
kej činnosti, aj správa fondu, určeného pre univer-
zitu; on podáva hlásenie o mimoriadnych veciach pria-
mo do Viedne a vyžiada si odtiaľ rozkazy. Týmto úra-
dom univerzitného správcu poverený bol dvorný vice-
kancelár Juraj Fekete, dôverný človek viedenských 
dvorných kruhov. 

Jednotlivé fakulty dostaly tiež svojich správcov, 
ktorých menuje panovník práve tak ako profesorov; 
učiteľov rečí a majstrov tancu i šermovania menuje 
správca univerzity. Pri uprázdnení profesorskej sta-
nice vhodných kandidátov predostiera na vymenova-
nie hlavný správca univerzity. Proti ustanoveniu fa-
kultných správcov a profesorov, ktorí boli panovníkovi 
riadne zahlásení a ním potvrdení, nemožno vymáhať 
ich odstránenie alebo preloženie. 

Reforma vstúpiť má do platnosti hneď školským 
Tokom 1770—1"; dotiaľ pripravovať treba všetko ostat-
né, čo reforma vyžaduje, menovite treba pomýšľať na 
úpravu budov a prípadné nové prístavby. Tento vý- 8 5 



nos miestodržiteľského úradu o reforme univerzitnej 
vystavený bol 14. decembra 1769. 

Pôvodný plán bol ten, že najvyšším správcom u-
niverzity bude vždy veľprepošt ostrihomskej kapitu-
ly, ktorý bude spravovať aj univerzitný fond, a správ-
cami jednotlivých fakúlt mali sa stať: na teologickej 
fakulte kapitulský vikár (od r. 1765 do r. 1776 uprá-
zdnený ostrihomský arcib. stolec spravoval kapitulský 
vikár); na právnickej fakulte správcom mal byť o-
strihomský kanonik Žigmund Keglevich (1760— 
1805); lekársku fakultu spravovať mal kráľovnou u-
stanovený správca, filozofickú zas niektorý profesor 
lekárskej fakulty. Nevieme, aké vplyvy sa uplatni-
ly v okolí Márie Terézie, keď za správcu tnavskej 
univerzity vymenovala Juraja Feketeho a nie veľ-
prepošta kapituly alebo kráľovskou kanceláriou od-
porúčaného pätikostolského biskupa Juraja Klimu. 
Kapitulský vikár Ladislav Bányai dostal upovedome-
nie o nariadenej reforme univerzity práve len tak. 
ako aj ostatné samosprávne korporácie, ktoré ne-
omeškaly poklonným prípisom poďakovať sa kráľov-
nej za j e j starostlivosť. 

Rok 1770 vyplnený bol opravami a prístavbami, 
aby univerzita dostala primerané miestnosti. Na práce 
dozoroval pokladník univerzity a tajomník miesto-
držiteľského úradu Jozef Aszalai, stavby vykonával 
dvorný staviteľ Jozef Hillebrandt, ktorý staval aj 
kráľovský palác v Budíne.108 Náklad stavieb (všetky 
výdavky strovily sumu 86.000 zlatých) hradený bol 
čiastočne z Ferdinandovskej základiny pre španiel-
skych jezuitov, vyplatenej s tej príležitosti, že Španiel-
sko r. 1769 vykázalo jezuitov z krajiny.107 

Najvyšším rozhodnutím ustanovení profesori 
právnickej fakulty boli: Ján Zelenay, profesor uhor-
ského práva, Gabriel Nittrai, druhý profesor uhor-
ského práva, Juraj Lakics, profesor cirkevného prá-
va, Jozef Stuhr, profesor prírodného a medzinárodné-
ho práva, Ján Szedmáky, profesor civilného práva,. 
František Gyurkovics, profesor štátnych vied (poli-

1M T. P a u l e r : U. d., str. 49. 
107 G. F e j é r (u. d., str. 93) udáva tu r. 1767. 



tiae et politico-cameralis scientiae);108 na katedru ci-
vilného práva nastúpil r 1776 profesor Anton Demien. 

Na lekárskej fakulte ustanovení boli za profeso-
rov: Michal Schoretics, profesor patológie a lekárskej 
praksi (spolu aj správca lekárskej fakulty), Ignác 
Prandt. profesor fvziologie, Jakub Winterl, profesor 
chémie a botaniky, Václav Trnka, profesor anatómie, 
Jozef Plenck, profesor chirurgie, anatómie a pôrod-
níctva. 

Vôľa Márie Terézie bola, aby trnavská univerzita 
vo všetkom hľadela zaviesť poriadok, aký ustálený 
bol na viedenskej univerzite Van Swietenom. Najmä 
žiadané bolo od profesorov právnickej fakulty, aby 
podaly do Viedne obšírne zprávy, akou metódou po-
kračujú pri svojich prednáškach, čo je pochopiteľné 
zas len z pomerov, aké utváral febroniánsky smer, 
hlásajúci absolútnu štátnu i panovnícku svrchovanosť. 
V takomto duchu bol v napísané napr. knihy Štefana 
Rautenstraucha, Pavla Rieggera alebo Antona Pehe-
ma o cirkevnom práve. Rieggerova kniha čoskoro za-
vedená bola za učebnicu na všetky univerzity a boho-
slovecké ústavy. R. 1776 naliehané bolo najmä na klá-
štory, aby pridŕžali sa tiež tejto učebnice, ba rehoľ-
níci museli sa podrobiť aj skúške z práva podľa tej-
to knihy.109 

Vnútorné veci univerzity spravoval sbor (consi-
lium), do ktorého patrili: Ján Galgóczy, veľprepošt 
ostrihomskej kapituly a správcovia jednotlivých fa-
kúlt, a to za teologickú fakultu Ján Ivancsics, za práv-
nickú František Tolvay, za lekársku Ján Gilg, lekár 
mesta Trnavy, za filozofickú Michal Schoretics. 

Za času stavieb a adaptačných prác prednášky 
konaly sa v prenajatých miestnostiach. Teologická fa-
kulta našla si prístrešie v kolégiume jezuitov, kde 
bola i miestnosť k prednáškam o rečníctve. Filozo-
fická fakulia umiestená bola v generálnom seminári, 
cirkevné právo, cirkevné dejiny, hebrejská i grécka 
reč maly učebné miestnosti v seminári sv. Štefana, 
biologia a patologia v konvikte, chémia i botanika v 
Adalbertinume, anatómia i chirurgia u Trinitárov 

108 T a m ž e, str. 94. 
109 F. K r y š t u f e k: Všeobecný cirkevní déjepis. III. 1892, 

str. 619. 



(v terajšom jezuitskom kláštore), právnická fakulta 
našla prednáškové siene u súkromníkov a v arci-
biskupskom dome. Univerzita nasťahovala sa do no-
vých budov až po úplnom skončení prác v máji 1772. 

Pomery v štátoch západnej Európy utváraly sa 
čoraz príkrejšie proti jezuitom, a tak nikoho nepre-
kvapilo, keď pápež Kliment XIV. svojím písmom z 
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dané trnavskou univerzitnou tlačiarňou do r. 1710. 

21. júla 1773 Spoločnosť Ježišovu zrušil; v Trnave pri-
pravené bolo už vtedy všetko tak, aby univerzita mo-
hla nerušene účinkovať aj bez jezuitov. 

Školstvo v Uhorsku rozpustením jezuitskej reho-
le veľmi citeľne bolo dotknuté, veď v krajine, a to 
väčšinou na Slovensku, im patrilo 30 gymnázií, oni 
sa starali o 4 akadémie (v Budíne, Košiciach, Rábe 
i Zagrebe), viedli 12 seminárov, 9 konviktov, a na u-
niverzite i po reforme Márie Terézie viedli teologickú 

S i filozofickú fakultu. Kráľovná ponáhľala sa s vyko-



naním pápežského nariadenia o zrušení jezuitskej re-
hole, a len čo vyšla v Ríme 20. septembra 1773 inštruk-
cia o tom, svojím kráľovským súhlasom zo dňa 11. 
októbra už aj zrušila všetky domy jezuitov v Uhor-
sku. Univerzita, aspoň je j čiastka, ktorú jezuiti vie-
dli a svojimi členmi-profesormi zaplňovali, dostala 
sa týmto skutkom do zmätku. Prelekcie na teologic-
kej i filozofickej fakulte boly odročené na 1. decem-
bra, kým na právnickej a lekárskej fakulte započalv 
sa prednášky v obvyklom čase, 1. novembra. Uprá-
zdnené stanice zaplnené boly aspoň dočasne, a na de-
finitívne obsadenie jednotlivých profesúr vyhlásený 
bol konkurz na 8. október1'0 1774, keď kandidáti o-
sobne mali sa prihlásiť pred ustanoveným výborom v 
Trnave a tam spôsobilosť preukázať. Platy pre pro-
fesorov stanovené boly postupne: pre svetských Toči-
tých 1200 z!., pre kňazov 800 zl., pre rehoľníkov 600 
zl. Prihlášky mali si kandidáti podať u ostrihomského 
lektora-kanonika Rafaela Szentiványiho, ktorý bol 
predsedom univerzitného senátu, zvaného aj konzi-
stóriumom. 

Na konkurz za kráľovských komisárov vysiatí 
boli Juraj Fekete, hlavný správca univerzity a Jo-
zef Urményi, referent kancelárskeho úradu, ktorí 
pre krátkosť času výnimočne dostali poverenie, aby 
z uchádzačov, najmä z takých, ktorí už vyučovali na 
univerzite alebo vynikali literárnou činnosťou, vy-
brali najsúcejších za profesorov, vypočujúc pritom i 
mienku univerzitného konzistóriumu, a spolu aby no-
vých profesorov môhli aj vymenovať, do úradu u-
viesť a dodatočne k najvyššiemu potvrdeniu predo-
strieť. 

Od 8. októbra do 23. trvala písomná i ústna skúš-
ka kandidátov za prítomnosti kráľovských komisá-
rov a predsedu univerzitného konzistóriumu, správ-
cov teologickej i filozofickej fakulty a iných ekza-
minátorov, ktorými boli Ján Galgóczi, Ján Ivanics, 
Juraj Richvaldski, Pavol Makó."1 

Kandidátov bolo hojne; z nich na dogmatickú 
teologiu prihlásilo sa 15 kandidátov (4. svetskí kňazi, 

110 G. F e j é r v u. d. udáva 6. október. 
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4. piaristi a 7 františkánov); na mravouku taktiež 15 
kandidátov (7 kňazov, 2. paulíni, 6 františkánov); na 
štádium Písma Sv. 4. kandidáti, všetko svetskí kňazi: 
na stolicu profesora rečníctva 5 kandidátov (2. kňazi, 
1 piarista a 2. františkáni); na logiku i metafyziku 
prihlásené bolo 24 kandidátov (3. svetskí kňazi, 3. 
pavlíni, 5 piaristov, 11 františkánov a 2. svetskí pro-
fesori) ; na stolicu rečníctva i profánnych dejín 6 
kandidátov (4. kňazi a 2. piaristi), na prírodovedu pri-
hlásil sa len jediný kandidát, na vyššiu matematiku 
2. kandidáti (svetský kňaz a piarista), na počiatoční! 
matematiku 6 kandidátov (5 piaristov a 1 svetský 
profesor). Z kandidátov boli len dvaja z cudzozemská. 

Podľa výsledkov konkurzu z kandidátov za pro-
fesorov ustanovení boli: na teologickej fakulte Fran-
tišek Hubert, kňaz ostrihomskej arcidiecézy, ktorý 
vyučoval na univerzite rok od zrušenia jezuitov; Ju-
raj Frank, kňaz ostrihomskej arcidiecézy, ustanove-
ný bol za profesora dejín cirkevných; Adam Vizer z 
pätikostolského biskupstva za profesora pre výklad 
Písma Sv., dejín Starého i Nového Zákona; Imrich 
Perczel, piarista, za druhého profesora dogmatiky; 
Michal Horváth, bývalý jezuita, kňaz viedenskej die-
cézy, farár z Regelsprune, za akademického ekshor-
tátora a profesora pastorálky; Florián Bertoni z re-
hole sv. Pavla za profesora morálky; František Stip-
sics, kňaz ostrihomskej diecézy, za profesora gréckej 
reči; František Nagy, kňaz ostrihomskej arcidiecézy, 
za profesora polemiky, patristiky a literárnej histó-
rie; Adam Kaszaniczki za profesora pre hebrejskú 
reč. Z bývalých profesorov-jezuitov, medzi ktorými 
bolo toľko vynikajúcich a zapracovaných hláv, okrem 
jediného na teologickú fakultu nezvolili nikoho. 

Na filozofickej fakulte ustanovení boli z kandi-
dátov títo profesori: Ján Horváth, bývalý jezuita, 
kňaz ostrihomského biskupstva, za profesora všeobec-
nej, podrobnej a výskumnej fyziky; František Weiss, 
bývalý jezuita, správca hvezdárne, za profesora astro-
nómie; Matej Pilier, bývalý jezuita, za profesora prí-
rodovedy; Štefan Katona, bývalý jezuita, kňaz ostri-
homského biskupstva, za profesora všeobecných a li-
terárnych dejín; Jozef Mitterpacher, bývalý jezuita, 

9 0 kňaz pätikostolského biskupstva, za profesora vyššej 



matematiky; Ondrej Dugonics, piarista, za profesora 
elementárnej matematiky; František Handerla, kňaz 
ostrihomského biskupstva, za profesora logiky, meta-
fyziky a etiky; Juraj Szerdahelyi, bývalý jezuita, 
za profesora svetského rečníctva i estetiky. 

Pre gymnázium vybratí boli: Augustín Pupik-
hoffer, bývalý jezuita, kňaz ostrihomského biskup-
stva, za profesora rétoriky; Ondrej Zachar, bývalý 
jezuita, kňaz ostrihomskej arcidiecézy, za profesora 
poetiky; Adam Pinterics, bývalý jezuita, za profesora 
syntaksi; Štefan Spaics, bývalý jezuita, za profesora 
gramatiky. 

Kráľovskí komisári podali svoje predostretie na 
najvyššie potvrdenie dňa 24. októbra, i navrhovali, 
aby nimi ustanovení kandidáti pokladaní boli len za 
dočasných profesorov, keďže povinní sú do roka za-
opatriť si doktorát svojej príslušnej fakulty. 

Ako bolo naložené s trnavským jezuitským klá-
štorom po zrušení rehole? Dňa 19. augusta 1774 roz-
hodla panovnica, že jeho kapitály v sume 268.614 
zlatých, i všetky nemovitosti pripojí k univerzitnému 
fondu.112 Dom trnavských jezuitov, ich kostol, naj-
modernejšie vystrojená tlačiareň, hvezdáreň s boha-
tým zariadením, bibliotéka, to všetko znamenalo o-
hromnú peňažnú hodnotu, ku ktorej pripočítať na-
čim nemovitosti, ako záhrady, lúky v meste i v trnav-
skom chotári, bielokostolský majetok, turčiansku pre-
pozitúru s majetkom šalanským, znievskokláštorským 
a trojsliačskym, polovička majetkov bzovickej prepo-
zitúry, mlyn a role v Bohuniciach pri Trnave, v Mo-
dre i vo Svätom Jure pri Bratislave, domy, vinice a 
lúky v Račištorfe i vo Veľkých Šenkviciach. Všetko 
toto pripojila Maria Terézia na základe zákona z r. 
1548 (čl. 12.) k univerzite s tou podmienkou, že po-
vinná je znášať všetky ťarchy trnavského kolégiumu, 
a na opevňovanie hradov 10 percentov do štátnej po-
kladnice odvádzať. Darujúcu listinu o tom vystavila 

111 Suma 268.614 zlatých vznikla z týchto položiek: Páz-
mányova základina, vo správe jezuitov ponechaná, 100.000 zl.; 
kapitály trnavských jezuitov 124.851 zl.; základinami zaťažené 
kapitály 32.616 zl.; konečne hotovosť tlačiarne trnavských je-
zuitov 11.147 zl. 



15. februára 1775.1" Majetky trnavských jezuitov, 
ktoré dvorná komora odovzdala miestodržiteľskému 
úradu už predtým 20. decembra 1774, spravoval je j 
poverenec Jozef Aszalai, ktorého povinnosťou bolo 
vykonať s času na čas prehliadku. 

Tolerančne naladená Maria Terézia vyzvala mie-
stodržiteľský úrad aj na podanie mienky o tom, či 
nebolo by treba sriadiť niektoré katedry na univer-
zite i pre proteštantov, chcúc tým udajne dosiahnuť 
rozšírenie univerzity, keďže týmto pokračovaním za-
medzilo by sa školovanie proteštantov na cudzozem-
ských univerzitách. Ale návrh nenašiel dostatočného 
súhlasu, a odmietnutý bol samými protestantskými 
kruhmi. 

Maria Terézia uskutočnila svoje školské reformy, 
a to predovšetkým ,na univerzitách, tým cieľom, aby 
na seba strhla všetku moc, pričom jej poradcom v 
tomto smere bol Van Swieten. Samostatnosť trnavskej 
univerzity jeho reformami bola úplne vyvrátená a 
nahradená najvyššou mocou panovníkovou. Univer-
zitu spravuje odteraz štát, neuznávajúc tu práva iné-
ho, ani také, ktoré zakladaly by sa na spravodlivých 
nárokoch alebo storočných zvykoch. 

Na čele univerzity stál hlavný správca univerzity, 
ktorý nielen reprezentoval univerzitu navonok a bol 
akýmsi sprostredkovateľom medzi panovníkom i uni-
verzitou, ale jemu bola sverená aj starosť o hmotnú i 
duchovnú stránku univerzity; v tejto práci poruke 
mal univerzitný senát alebo konzistórium, ktorému 
podliehaly pedagogické i disciplinárne otázky. Y kon-
zistóriume zasedali predseda, správcovia jednotlivých 
fakúlt a správca gymnáziumu. 

Tieto administratívne orgány maly ešte akúsi moc 
nad univerzitou aspoň do tých čias, kým ju panov-
nícka centralizácia celkom nepritiahla na seba. Ostatné 
univerzitné úrady (magistratus universitatis) ako rek-
tor magnificus alebo štyria fakultní dekani, boly vrch-
nosťou len podľa mena. Kancelárom univerzity ostával 
člen ostrihomskej kapituly, ktorého menoval panovník. 

Dekani, volení profesormi jednotlivých fakúlt, 
pravidelne 30. novembra volili rektora; neskôr podľa 
viedenského vzoru voľbu konali nie dekani, ale zá-

113 T. P a u l e r : U. d., str. 56. 



stupcovia (prokurátori) štyroch národností, ku ktorým 
prihlasovali sa profesori slobodným rozhodnutím. 

Prvým voleným rektorom stal sa Žigmund Kegle-
vich, ustanovený na rok 1771, ale jeho úrad pretiahol 
sa aj na školský rok 1771—2; jeho nástupcom bol 
ŕ. 1773 Juraj Lakics, profesor cirkevného práva, prvý 
svetský rektor na trnavskej univerzite; na r. 1774 zvo-
lený bol lekár Ignác Prandt, na r. 1775 František 
Weisz, profesor astronomie a správca hvezdárne; na 
r. 1776 Ľudovít Csapodi, na r. 1777 Ján Zelenay, pro-
fesor uhorského práva.114 

Voľbu rektora Ľ. Csapodiho podrobnejšie opisuje 
Ondrej Dugonics, i vynímame z jeho zprávy tento 
záznam: 30. novembra 1776 podľa zvyku iných 
univerzít sišli sme sa k rektorskej voľbe. Vo veľkej 
sieni univerzitnej boli sme spolu všetci profesori zo 
štyroch fakúlt, rozdelení na štyri národnosti. Pripojiť 
sa k jednej alebo druhej národnosti bolo každému do-
volené, ale už nie odlúčiť sa od nej. Národnosti boly 
štyri: maďarská, nemecká, hrvatská a česká (natio 
bohemica). Do maďarskej národnosti prihlásili sa: On-
drej Dugonics, Imrich Perczel, Florián Bertoni, Gabriel 
Nittray, Štefan Katona, Gabriel Szerdahelyi, František 
Weiss, Augustín Pupikhoffer a Rosos, kooptovaný 
doktor teologickej fakulty; do nemeckej národnosti 
patrili: Jakub W.interl, Jozef Plenck, Adam Kasza-
niczki, Jozef Stuhr a bývalý jezuita Eisenpeitl, koop-
tovaný člen filozofickej fakulty; hrvatská národnosť 
zastúpená bola týmito členmi: Michal Schoretics, Žig-
mund Lakics, František Gyurkovics, Adam Prandt, 
František Hubert, Jozef Mitterpacher a bývalý jezuita 
Taucher, kooptovaný do teologickej fakulty; profesori 
českej národnosti boli: Václav Trnka, Ján Zelenay, 
František Ilanderla, Ján Horváth, Adam Vizer a On-
drej Zachar. 

Tieto štyri národnosti soskupily sa po štyroch 
kútoch siene a každá vyvolila svojho zástupcu-proku-
rátora; za Maďarov zvolený bol Bertoni, za Nemcov 
Stuhr, za Hrvatov Prandt a za Čechov Zachar. Zvolení 
odobrali sa potom do osobitej miestnosti, radili sa, a 
tak sa usniesli — keďže tohoto roku rektor volený mal 
byť z teologickej fakulty —, že rektorom univerzity 
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bude bývalý jezuita Ľudovít Csapodi, predtým pro-
fesor dogmatiky, ktorý i literárnou svojou činnosťou 
vynikal." 115 

Pomer medzi dvoma orgánmi univerzity — konzi-
stóriumom a magistrátom — nebol dlho dobrý, keďže 
ich kompetencia v zasahovaní do vecí univerzity ne-
bola náležíte vymedzená, z čoho vznikaly stále srážky 
až do preloženia univerzity z Trnavy r. 1777. 

Možnosť takéhoto prenesenia univerzity na iné 
miesto spomína už Pázmány v zakladacej listine, a za 
podmienkou takéhoto premiestenia postavil žiadosť, 
aby univerzita ostala vždy na území ostrihomského 
arcibiskupstva. Arcibiskup Barkóczi pomýšľal pre-
sídliť univerzitu clo Ostrihoma, iní navrhovali Pešť 
alebo Budín. I kráľovná súhlasila s Budínom, a ochot-
ná bola prepustiť na univerzitné ciele kráľovský palác. 
Ale za čas uplatnila sa ešte mienka hlavného univerzit-
ného správcu Juraja Feketeho, ktorý odvolával sa ,na 
okolnosť, že v Trnave je zväčša všetko hotové pre uni-
verzitu: budovy len pred nedávnom boly opravené a 
doplnené, a je tam hotová i hvezdáreň. Proti mestu 
Trnave namietaná bola zas nevýhodná poloha mesta 
na západnom konci krajiny, nedostatok budov, najmä 
veľkej nemocnice, pre lekársku fakultu nevyhnutne 
potrebnej. Maria Terézia rozhodla konečne, aby uni-
verzita prenesená bola z Trnavy do strediska krajiny, 
do Budína. Výbor, pre túto otázku osobité sostavený 
(Krištofór Niczky, Wolfgang Kempelen, Ondrej Sza-
bó) po prehliadke miestnych pomerov v Trnave, v 
Pešti a v Budíne dňa 2. decembra 1776 navrhoval pre-
sťahovanie univerzity do Budína. 

Trovy nových univerzitných budov v Trnave vy-
kazovaly síce menší náklad (160.191 zl.) ako v Bu-
díne (179.438 zl.), jednako prepustením budínskeho 
kráľovského paláca nepresahovaly 10.000 zL, koľko 
ponúkal Budín na podporu pre presťahovanie univer-
zity. Dňa 10. februára 1777 aj privolila kráľovná, aby 
univerzita prešla z Trnavy do Budína. Že tieto kalku-
lácie neboly správne, ukázalo sa onedlho. 

Slávnostné uvedenie imiverzity do nových budov 
ustálené bolo na 13. mája 1778, ale 8. apríla 1778 komi-

5 T a m ž e , str. 10—25, 44^-58. 



sár oznamoval, že prípravy vyžadujú ešte aspoň 4 me-
siace, a že na výdavkoch k doterajším 71.247 zl. uka-
zuje sa už potreba 23.109 zl. Kráľovná na ťarchu pécs-
váradského opátstva poukázala na všetky možné 
ďaľ šie trovy 50.000 zl. preddavku s tou podmienkou, 
že z tejto sumy musia byť usporiadané i miestnosti 
seminárov, a na predostretie o týchto potrebách vla-
stnoručne pripísala, že je j je veľmi ľúto nákladných 
stavieb, lebo cirkevné peniaze použité maly byť na 
iné, dôležitejšie cirkevné ciele; upravovatelia počí-
najú si vraj zaiste nehospodársky, čo nijako nemôže 
schvaľovať. Jednako na vyrovnanie dlžôb za adapto-
vanie budov na ciele univerzity povolila nových 15 
tisíc zl., ale ustavičným výdavkom nebolo konca ani 
takto.116 

Univerzitné budovy a semináre v Trnave ostaly 
prázdne. O prednej budove, ako aj o miestnostiach le-
kárskej fakulty (terajšej posádkovej nemocnice) roz-
hodnuté bolo, že v nich umiestená bude krajská aka-
démia spolu s bibliotékou i s inými sbierkami, a osta-
tné časti jezuitského kolégiumu so všetkými pobočný-
mi budovami, so záhradou a s kostolom, výjmuc hve-
zdáreň, že používané budú sirotincom, ktorý Maria Te-
rézia presídliť chcela sem z Pettau. Darujúcu listinu 
pre sirotinec nariadila vystaviť, a formálne odovzda-
nie stalo sa dňa 13. marca 1777, keď Peter Auerhamer 
prevzal budovy od kráľovskej komisie. O seminároch, 
ktoré tvoriť maly majetok študijného fondu alebo ve-
nované maly byť inému zbožnému cieľu, mienila roz-
hodnúť neskôr. 

Prednášky na trnavskej univerzite dokončené 
boly dňa 24. augusta 1777 za rektorstva Jána Zele-
nayho- Časť univerzitného inventáru odviezli potom 
na vozoch do Nagyszegu veľkolégski povozníci, čo 
soľ vozievali, odtiaľ zas poodvážané bolo všetko po 
Dunaji loďmi, ktoré slúžily na dopravu soli; druhá 
časť inventáru odnosená bola z Trnavy do blízkej Se-
redi a dopravená bola odtiaľ do Budína plťmi. Profe-
sori dostali na sťahovanie podporu; kňazi po 50 zl., 
svetskí po 150 zl. 
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Po 24. auguste univerzita prestala byť trnavskou, 
ako uvádza to sám zapisovateľ v matrike: „Napokon 
24. augusta 1777 ukončením prednášok univerzita pre-
sťahovaná bola do Budína; už nie trnavská, ale budín-
ská má byť jej meno."117 Študenstvo lúčilo sa od 
Trnavy piesňou: 

Ergo vale parva Roma 
magnae Romae aemula 
derelinquo desolata 
tecta tua comptula. 

Rex me jubet ire Búdam 
terra — marí urbem notám: 
Eris posthac nisi fallor 
oppidorum famula. 

Y slovenskom preklade: 
Teda s Bohom! ty Rím malý, 
s veľkým Rímom závodivší, 
zanechávam opustené 
krovy tvoje zdobené. 

Do Budína kráľ mi káže 
mesta všade známeho, 
budeš potom, ako súdim, 
slúžkou malých mestečiek. 

Odsťahovaním sa najprednejšieho vedeckého ústa-
vu celej krajiny do Budína veľká strata stihla nielen 
mesto Trnavu, ale i naše Slovensko. Nemožno ani 
dostatočne oceniť jeho význam, keby bol ostal na slo-
venských krajoch, ale je .pravdepodobné, že vývin 
politických a najmä kultúrnych vecí priaznivejšie bol 
by sa utváral pre náš národ. Univerzita čoskoro po 
tereziánskej reforme stratila sa nielen pre katolícku 
cirkev, ale stratila i svoj nadnárodnostný, všetkým 
spravodlivo slúžiaci ráz a stala sa čoskoro výlučne ma-
ďarskou štátnou ustanovizňou. 



Slovenským katolíkom je sipomienka na trnavskú-
univerzitu obzvlášť milá i preto, lebo pripamätúva 
nám hlasitý dôkaz o tom, aké vysoké kultúrne hod-
noty vedela Cirkev tvoriť i v pomeroch najťažších, 
keď boriť sa jej bolo treba o najzákladnejšie podmien-
ky svojho bytia-žitia. 

Áno, minulosť trnavskej univerzity nech žije vo< 
vďačnej pamäti Slovákov. 



Dr. Karol Ďurčeb: 

Filozofická činnosť na trnav-
skej univerzite. 



ramenom všetkej pravej kultúrnej 
výšky a každého ľudského po-
kroku bolo, je a bude predovše-
tkým: myslenie. Ním sme posta-
vení do života ako ľudia, v ňom 
ponajprv skrýva sa veľkosť náš-
ho podobenstva s Bohom. Vše-

tko, čo deje sa v živote, či vo vnútornom, či 
vo vonkajšom, všetko vnímame, poznávame a chá-
peme v myšlienkach. Náš svet je svetom zjavov, a tento 
svet je súčasne i látkou nášho rozumu, z ktorej pre-
mýšľaním vylupujeme i sám svet v jeho skutočno-
sti. Hmotný svet premieňa sa v nás na duchovný, a 
my jeho zjavy i jeho podstaty poznávame, prežívame a 
vyslovujeme v reči duchovnej. Veľkosf človeka javí 
sa práve v tom, že vie nazrieť i do podstát vecí, a vie 
si ich podmaniť schopnosťou svojho rozumu. Je to ak-
iste prepodivný zjav, ktorý kresťanská filozofia vyja-
druje aksiómou: intellectus intelligendo fit quodam mo-
do omnia. Náš rozum akosi vie sa stať všetkým beztoho, 
žeby stratil svoju podstatu. Ale rovnako tak je podivný 
aj sám vesmír, v ktorom všetko je tak zariadené, aby 
bol nami poznávaný, ba aby nám slúžil a tak tvoril 
pokrm nielen pre náš rozum, ale i pre naše srdce, pre 
celú našu bytosť. Človek a hmotný svet harmonicky sú 
odkázaní na seba. 

Ale je tu badateľný aj iný zjav, nie menej udivu-
júci. Skusujeme totiž, že nielen prírodu sme schopní 
obliecť do duchovnej formy, ale že i naše myšlienky 
možno vteliť, zrealizovať, uskutočniť. Preto myšlienky 
alebo idey znamenajú základ všetkej ľudskej výšky 
nielen so stránky teoretickej a kontemplačnej, ale i so 
stránky praktickej a skutkovej. Odtiaľ je, že idey na-
zývame najmocnejšími činiteľmi, hýbadlami, ba pra-
meňmi všetkých skutkov. Treba si len povšimnúť, aký- 101 



mi novinkami nás stále prekvapujú vedy a najmä 
technika. Všetky tieto novinky ďakujú svoj pôvod 
ideám, quia scientia artificis est causa artificiatorum. 
A v tom zračí sa sila ľudského ducha, že vie rozobrať 
a do nových foriem vliať zo sveta nadobudnuté pojmy, 
a tak nielen so stránky teoretickej a kontemplačnej, ale 
i so stránky praktickej vie sa stať skutočne obrazom 
a podobenstvom Toho, ktorý jediný vedel bytosť člo-
veka a celý vesmír na takúto recipročnú základňu 
uviesť a ich vzájomnú spolučinnosť umožniť. 

Z toho je badateľné, že z jedného a z toho istého 
prameňa pochádza i naša bytosť, i všetky ostatné veci 
pomimo nás. Jedna a tá istá tvorčia sila pôsobí i v nás 
i vo všetkých iných bytostiach. Len jedna a tá istá prí-
čina môhla umožniť tú harmóniu medzi človekom a 
svetom, ktorá prejavuje sa jednak tým, že človek svo-
jím rozumom vie prírodu na myšlienku zameniť i zjem-
niť a svoje myšlienky vteliť, jednak aj tým, že medzi 
človekom a svetom javí sa istá obdivuhodná príbuz-
nosť, ktorú sv. Tomáš Aqu. (Summa II., 2., quaest. 
47., art. 15.) nazval konnaturálnou, nakoľko Prezreteľ-
nosť božia tak usporiadala človeka a celý vesmír, že 
všetka človekom nadobudnutá pravda zasadená má byť 
nielen do rozumu, ale i do srdca, a tak vyvierať má nie-
len z rozumu, ale i z celej ľudskej bytosti. 

Preto poslanie človeka na svete je svrchovane du-
chovné. Jeho iílohou je, aby seba a všetko iné spoznal, 
aby popri všetkých zjavoch sveta posbieral i jeho plnú 
skutočnosť, ktorú prepracujúc všetkými svojimi schop-
nosťami, hľadal a skúmal by posledné príčiny, smysel 
všetkého, a tak aby v povedomí svojom zakotvil ko-
nečne v Tom, z ktorého celá táto divina comedia svoj 
pôvod má, a do ktorého vbiehajú všetky nitky mysle-
nia, jestvovania a činnosti ako do pôvodnej i konečnej, 
všetko navzájom spájajúcej a ku cieľu upravujúcej 
príčine. 

Toto je konečným cieľom filozofie, ktorú možno 
definovať ako vedu o najvyšších príčinách alebo zása-
dách vecí (Contra Gent. I. 1.). Že posledným stupňom 
filozofie je teologia čiže Boh, to jasne chápal už Aristo-
teles a týmviac všetci kresťanskí filozofi. Tak naj-
väčší filozof Cirkvi, sv. Tomáš Aqu., jasne učí, že po-
slaním človeka je, aby bol na svete odbleskom samého 
Boha, ktorého život má v sebe čo najdokonalejšie zobra-



ziť; a zobraziť Ho má práve tou prapodivnou centra-
lizačnou a aktívnou mocou svojho rozumu i svojej vô-
le, ktorá uschopňuje a prispôsobuje sa k takému chá-
paniu všetkého, aké vlastné je samému Bohu, spe-
júc súčasne cez čiastočné dobrá k láske dobra večného. 
Takto vstúpi Boh sám nie síce per suum esse, ale per 
cognitionem et amorem do nášho povedomia, čím do-
vŕši sa návrat tvora-človeka ku svojmu Bohu. 

A keď k tomuto dodáme, že svet nadprirodzený 
tiež nemá iného poslania, len aby čím dokonalejším a 
istejším spôsobom zabezpečil pre človeka obsiahnuť 
tento cieľ, a že je preto len akousi nadstavbou priro-
dzeného poriadku, že je tiež len esse participatum, na 
ktoré v podstate tiež platia tie isté principia cognos-
cendi (keď aj milosťou zdokonalené), — tu ľahko po-
chopíme, prečo sa stará Cirkev vo svojej výučbe tak 
úzkostlivo nielen o teologiu, ale a j o filozofiu, prečo sa 
starala a vždy stará sa o to, aby na univerzitách i na 
teologických učiliskách súčasne vyučovali aj filozofiu 
kresťanskú. 

* 

Aby sme poznali význam niekdajšej trnavskej 
univerzity a jej filozofickej literárnej činnosti s také-
hoto hľadiska, pozrime, aký postoj má Cirkev ku vše-
tkým vedám, s osobitým zreteľom na filozofiu samu. 

Cirkev Kristova od počiatku svojho založenia bola 
si vedomá svojho učiteľského poslania medzi národmi, 
i plnila toto svoje poslanie v každej dobe v primeranom 
rozsahu i zodpovedným spôsobom. Nikto na svete ne-
vedel a nemohol si vyvlastňovať dosiaľ takú moc na 
výučbu ako práve Cirkev. Veď jej náuka rozprestiera 
sa na nebo i na zem, na Boha, na človeka, na celý ve-
smír, a tak do oblasti jej vyučovania prináleží vlastne 
všetka pravda. A čo je v Girkvi popri tomto všeob-
siahlom náukovom obsahu tak prepodivné, je to jej 
istota vo výučbe, jej neomylnosť, jej božská autorita 
a sankcia tejto náuky, viažuca ľudstvo až pod ťarchou 
straty života večného. Cirkev s hľadiska na objem právd, 
ktoré učí, a na subjektívnu istotu, akou učí, je na 
svete zjavom jedinečným, zázračným, k dokázaniu 
svojho božského pôvodu i podľa sv. Augustína samo-
stačným. Je ona ozaj zázrakom, lebo je zjavom viditeľ-
ným, každému prístupným, ľahko poznateľným, a zo 
sveta tvorčieho úkonu božieho, zo síl i príčin vesmíra 



nevzniklým, nevysvetliteľným; je zjavom, ktorý utvo-
rený je nad prirodzeným poriadkom pozitívnou, teda 
zvláštnou vôľou božou, ktorý je Bobom stále mimo-
riadne udržiavaný, spravovaný a ku svojmu nadpriro-
dzenému cieľu bezpečne vedený. Cirkev je teda nad-
stavbou prirodzeného poriadku, ktorá spojená je s by-
tosťami sveta a.najmä s človekom, a ktorá za jeho sú-
činnosti utvára neslýchané nové myšlienky, nové prav-
dy, nové životné formy. Cirkev vo svojej podstate javí 
sa nám v obraze sveta ako podivný, s večne činným 
Bohom očividome spojený a Boha temer rukolapne do 
života uvádzajúci faktor. O nej predovšetkým možno 
povedať, že je „Theoforos", lebo skrz ňu ľudstvo ne-
omylnou istotou vznáša sa na krýdlach pevných, ne-
omylných právd i zásad k Pôvodcovi všetkej pravdy, 
sily, dobra a života. 

V slzavom, neistom, stále sa meniacom údolí sveta, 
medzi Scyllami a Charibdisami rozličných ideových sy-
stémov, len a len táto Cirkev vedela vždy poskytnúť 
ľudskej mysli pevnú, nesklátiteľnú istotu, takú, ktorá 
i vecne i subjektívne vo všetkom vyhovuje ľudskej 
prírode, ktorá naplniť vie život pravým obsahom, po-
kojom a radosťou. 

Každý, kto sa stane pravým a živým údom tohoto 
mystického tela Kristovho, prv-neskôr pocíti, ako skrz 
cievy tohoto božieho organizmusu vlieva sa do neho ži-
velný prúd nových síl, ako napnú sa v ňom k najvyš-
ším výkonom jeho schopnosti, ako zapaľuje sa v ňom 
nové svetlo, ako nadobúda pravý obsah svojho života, 
ako zdokonaľuje sa celá jeho bytosť. 

A čo je ďalším podivuhodným zjavom tejto božej 
nadstavby, je práve okolnosť, o ktorú nám v tejto úva-
he ponajprv ide, že totiž celá táto božia nadstavba z 
pozitívnej vôle božej na ničom nespočíva tak mocne, 
ako na slove, na výučbe, od ktorej závislá je nateraz 
i každá iná výučba, teda i všetka iná veda (či pozitív-
ne, či negatívne, kontrolne) vo svojej pravej hodnote 
a bezpečnej istote. 

Kľúč k porozumeniu tohoto vrcholného učiteľského 
postavenia Cirkvi nachodíme v tej skutočnosti, že 
vrcholnú moc slova odovzdalo Cirkvi Slovo samé, Slovo 
večné, absolútne, ktoré v čase stalo sa telom. Toto Slo-
vo kedysi na počiatku slovom utváralo svety, akoby 
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duchového do hmotného, senzitívnej prírode človeka 
zodpovedného, budovalo a stelesňovalo svoje myšlien-
ky. Po upadnutí prvého človeka do hriechu toto Slovo 
zasa slovom (Zjavením) počalo opravovať človeka, člo-
veka skazeného, slovom začalo uvádzať na svet stvore-
ný svet nadprirodzený. Konečne pred očami dejín ľud-
stva i samo toto Slovo telom sa stalo, s človekom sa 
spojilo, aby v tomto tajomstve odhalilo veľké mysté-
rium pôvodu i cieľa všetkého a poukázalo na súvislosť 
i závislosť všetkého na sebe samom a osobité na slove 
svojom. 

Slovo, ľudskou formou svojho slova, ale božou si-
lou, začalo teraz konečnú opravu človeka k novému u-
možneniu dosiahnuť prvotý cieľ, k umožneniu apokata-
stázie celého svetového poriadku ku konečnému jeho 
poslaniu: k sláve Boha a k spáse ľudstva. Syn Boží, 
ježiš Kristus, akoby len na večný a jasný dôkaz tej 
pravdy, že On je alfou i omegou, začiatkom i koncom 
všetkého, a taktiež, že všetko, čo jestvuje, tak pochá-
dza od jedného a toho istého duchovného princípu ako 
to, čo má byť jeho výkupným dielom k spáse privedené, 
— vo forme samého človeka vstúpil do vesmíru, a teraz 
akoby opačným smerom a spôsobom, slovom ľudskej 
síce formy, ale božskej sily a potenciality, akoby z von-
ka do vnútra chce premiesiť, do nových foriem uviesť 
a k spáse priviesť svet, ním stvorený. Syn Boží dal 
takto úchvatne názorný dôkaz tej pravde, že všetko od 
Slova, skrz Slovo, a k sláve Slova má byť zasa slovom 
spoznávané, uznané a ku konečným dôsledkom prive-
dené. I možno tu vidieť historický a ontologický pôvod 
Aristotelesom tak hlboko vystihnutej zásady, podľa kto-
rej: leges essendi sunt simul et leges cogitandi; a mô-
žeme dodať, že principium essendi ac cogitandi est idem 
ac redemptionis, regenerationis, ac salutis humanae. 
Slovom Slova bolo všetko stvorené, slovom tohoto vte-
leného Slova možno teraz ľuďom k Bohu sa dostať, v 
Neho sa prerodiť, zbožnieť a napokon s Ním splynúť. 
Slovom podáva sa všetka pravda, každý zákon, ba 
i každá milosť viazaná je ku slovu ako ku svojej for-
málnej príčine, a tak všetky podmienky spásy púta-
né sú ku slovu. 

Majiteľkou a hlásateľkou slov božieho Slova a vše-
tkého, čo je k nim pripojené, z vôle Slova stala sa Cir-
kev, preto jej nepopieratelne prináleží vrcholné právo 1U5 



všetkej pravej a dôležitej výučby, týkajúcej sa časného 
i večného života. Súhrn týchto právd, ktorých hlásate-
ľom je Cirkev, označiť možno ako vedu, ktorá svetlom 
prirodzeného rozumu a nadprirodzenej viery poučuje 
0 Bohu a o stvoreniach, nakoľko tieto od Neho pochá-
dzajú! a k Nemu smerujú. Podľa sv. Alberta Veľkého prí-
značnou vlastnosťou tejto vedy je, že „pochádza od 
Boha, učí Boha a k Bohu vedie." Ale či nie je toto rá-
mec, do ktorého nevyhnutne prináleží i všetka iná 
pravda? Či môže jestvovať bytosť, či môže vzniknúť o 
nej poznanie, ktoré bolo by adiaformné pre tento rámec, 
alebo ktoré nebolo by preniknuté lúčmi svetla tohoto 
súhrnu právd? Ba či môže mať kto iný také právo 
na všetky odvetvia kultúry, na literatúru, na vedu, na 
umenie, ako má Cirkev? Či môže vzniknúť voľakedy 
veda, ktorá môhla by zanechať horizont Cirkvou osno-
vovaných právd, i postúpila by ďalej, hlbšie v bádaní 
a v chápaní vesmíru? 

Ako je v Bohu eminentne a virtuálne všetko, čo je 
mimo Neho, tak je i v pravdách Cirkvou hlásaných 
eminentne a virtuálne obsiahnutá všetka iná pravda. 
Náuka Cirkvi je kráľovnou vied, je vedou všetkých 
vied. Táto náuka je majákom a hýbadlom pre každé 
ďalšie i detailné skúmanie právd, ňou a v nej nado-
budne každá takáto zistená pravda dokonalej osnovy, 
istoty, konečného formulovania, pravej vecnej eviden-
cie, správneho obsahového vyčerpania, neomylného 
zhodnotenia a prakticky správneho aplikovania pre ži-
vot. Všetko iné bádanie, ak nepostúpi až k tomuto po-
znaniu, bude nedokončené, neúplné, čiastočné, alebo 
bludné. 

Cirkev v povedomí svojho vrcholného učiteľského 
poslania nemeškala plniť túto svoju úlohu medzi národ-
mi. U sv. Marka v hl. 16,20. čítame: „illi autem profecti 
predicaverunt ubique domino cooperante et confirman-
te sermones eorum sequentibus signis." Ozvenou tak-
to hlásaného slova deje sa preporodenie sveta duchov-
ne i hmotne, lebo účinky sily a moci slova božieho sú 
nevídané, neslýchané. Pred ním zanemejú nepraví mu-
drci a falošní filozofi, váľajú sa modly, rozpadávajú sa 
modlitebnice, tratia sa sto a tisícročné tradície otcov 
1 otčín, a namiesto toho všetkého do umu a do sŕdc 
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všetkého poznania, ako vrcholný podnet všetkého ľud-
ského snaženia. 

Aby Cirkev toto Slovo, ako základný a dostatočný 
smysel všetkého, čím väčšmi a čím všestrannejšie opod-
statnila, za dostatočný a vrcholný podmet poznania 
i lásky dosvedčila, po všetky storočia zakladá nesčisel-
ný počet škôl, rozličných ústavov, pamätajúc pritom 
na všetky odbory vied, a starajúc sa o ich .náležitý roz-
kvet. Vo stredoveku nebolo kláštora, konventu, kolégiu-
mu alebo katedrálnej kapituly, ba nebolo temer ani 
osady, kde Cirkev nebola by mala svoje školy. A Cir-
kev právom nárokuje si aj myšlienkový zásah na kaž-
dé pole vedy, keď aj je predovšetkým podávateľkou 
poriadku nadprirozeného; ale poriadok nadprirodzený 
spočíva na prirodzenom, ktorý zas je závislý od po-
riadku nadprirodzeného. Preto nie je možné olúpi f Cir-
kev o právo na pravdy prirodzeného poriadku. Cirkev 
nikomu nepopiera prirodzené právo badánia na tomto 
poli, ani v tom nikoho neobmedzuje, ale ako neomylná 
podávateľka všetkých najvyšších a pre život najdôle-
žitejších právd, ukazuje každému jedine správnu cestu 
bádania, chrániac ho od bludu. Toto jej právo plynie 
i z tej skutočnosti, že mnohé pravdy prirodzeného po-
riadku sú súčasne i Bohom zjavené, teda dvojnásobne 
zistiteľné, tojest i rozumom i vierou. Takéto sú mnohé 
pravdy filozofické, historické, geografické, fyzické atď., 
ktoré patria k prvému predmetu neomylnej výučby 
Cirkvi; iné pravdy zas nevyhnutne súvisia so Zjave-
ním božím, natoľko, že nemožno ich popierať bez ohro-
žovania i samého Zjavenia božieho (conclusiones theo-
logicae). Cirkev má preto právo zavrhnúť všetky bludy 
všetkých vied a neomylne zisťovať shodu vied so Zja-
vením božím. 

Cirkvi právom patrí svrchovaná kontrolná moc nad 
vedami, lebo veď jej povolaním je spájať pravdy Zja-
venia božieho s pravdami prirodzenými do silogizmov, 
a tak postupovať k užitočným záverom, k objaveniu 
nových právd, čo keby konala mýlne, nielen závery, ale 
i samé prirodzené i nadprirodzené pravdy boly by po-
škodzované, takže napokon zvrátilo by sa všetko na 
nesmysel. Tak vieme pochopiť, prečo zavrhovala Cir-
kev hneď odpočiatku všetky bludy, týkajúce sa nielen 
právd zjavených, ale aj poriadku prirodzeného. Preto 
zavrhla manicheizmus, doketizmus, pelagianizmus, 107 



gnosticizmus atď., a robí tak až po naše dni, čoho skve-
lými svedkami sú z posledných čias napr. „Syllabus 
complectens praecipuos nostrae aetatis errores" (s en-
cyklikou Pia IX.), „Quanta cura" z r. 1864 (v ktorom 
zavrhnuté je 80 bludov, týkajúcich sa panteizmusu, 
naturalizmus u, racionalizmusu, indiferentizmusu, Cir-
kvi, štátu, etiky, manželstva, primátu a liberajizmusu), 
dekrét Congr. sv. Off. z r. 1907 „Lamentabili sane exi-
tu", spolu s encyklikou Pia X. z r. 1907 „Pascendi", 
v ktorých zavrhnuté sú novšie bludy modernistov. 

Z toho vidno, že Cirkev i teraz pevne uplatňuje 
svoje vrcholné mocenské právo rovnako na poli vied 
prirodzených i v odbore filozofickom. Filozofia je zá-
kladnou vedou všetkých iných prirodzených vied, pre-
to Cirkev pokladala si vždy za povinnosť podávať svo-
jim vericim i v tomto smere náuku, ktorej dostalo sa 
pomenovania „philosophia perennis". Y nej vyjadrený 
je duch pravej filozofie, ktorého dôležitosť pre život je 
na príčine tomu, že kanonický kódeks v can. 1365 pred-
pisuje dnes dvojročné štúdium filozofické (spolu i s jej 
príbuznými disciplínami) pre všetkých, svetských i re-
hoľných kandidátov kňažstva, a to v duchu sv. Tomá-
ša Aquinského. 

Všetko toto pripomnuli sme k tomu cieľu, aby 
možné bolo tým správnejšie zhodnotiť eminentne ka-
tolícky ráz trnavskej univerzity vôbec a jej filozofic-
kej činnosti osobité. Veď i táto univerzita ďakuje svoj 
pôvod Cirkvi a jej starostlivosti o vedu. Jej pamiatka 
je nám vzácna, najmä preto, že 142 rokov bola myšlien-
kovým ohniskom Slovenska, a pôsobila na ducha jeho 
obyvateľov v dobe neobyčajne ťažkej: na hraniciach 
Slovenska lúpežil hrozný turecký nepriateľ, a na 
myseľ ťažko zaliehaly myšlienkové boje reformácie i 
rekatolizácie. A tu vykonala trnavská univerzita svo-
je veľké poslanie: zabezpečila duchovné dedičstvo pre-
došlých vekov pre budúcnosť. 

Filozofická činnosť trnavskej univerzity rozvíjala 
sa v XVII. a v XVIII. storočí, v dobe priechodu od 
scholastiky k modernému filozofickému mysleniu. Ideo-
vá obnova toho veku zachytila sa i filozofie a usilova-
la sa uviesť ju do novej formy, ba položiť ju na nové 
základy. Namiesto scholastiky tojest tonizmusu, scotiz-



musu a bludného nominalizmusu utvárajú sa smery, 
ktoré pridŕžajú sa len samého Aristotelesa — 9 nimi idú 
i mnohí filozofi Spoločnosti Ježišovej, a to aj na 
trnavskej univerzite —, ba vznikajú i celkom nové 
smery, známe pod spoločným názvom „neoterizmusu", 
ku ktorým patria najmä: smer gassendistický, descarte-
sovský, newtonovský a eklektický. V tomto čase rozví-
ja svoje učenie i Descartesov žiak, panteista Spinoza 
( f 1677). Po stopách philosophiae perrennis kráčal, ale 
i samu logiku matematickými formulami znázorniť sa 
usiloval veľký Leibnitz (f 1716): empirický smer nasto-
loval Locke ( f 1704), skeptický Hume (f 1776). Vplyv 
Kantových myšlienok v čase trvania trnavskej univer-
zity nebol ešte badateľný, keďže pri vydaní jeho zá-
kladného diela jej činnosť už prestala. 

Nové filozofické smery v XVII. a XVIII. storočí 
vzbudil okrem Bacona verulamského najmä Galileus a 
Galileis,1 matematik vojvodcu Hetrúrie, ktorý z nespo-
kojnosti so scholastikmi preto, že všetky čiastky filo-
zofie preplnili bodľačmi metafyzickými, pokúsil sa 
uviesť filozofiu na pole inosmerného bádania, v čom 
nasledovali ho Peter Gassendi, Descartes, Newton a 
takzvaní eklektikovia. — Peter Gassendi (1592—1655) 
bol kňazom a profesorom matematiky-astronomie na 
kráľ. akadémii v Paríži; študoval náuku Epikurosovu, 
ktorý kráčal po stopách Demokritosových a vyznával 
systém atomistický. 

Druhým smerodatným filozofom tohoto veku je 
Renát Descartes (1596—1650), narodený v Hágu. Jeho 
filozofické stanovisko priviedlo ho k učeniu, že ku kaž-
dému logickému súdu potrebný je aj súhlas vôle súdia-
ceho subjektu, čím za nedostatočnú chcel vyhlásiť teó-
riu subsumpcie, identity alebo reprezentácie v skladbe 
našich úsudkov. Za jediné východisko k pravému po-
znaniu uznával zásadu: cogito, ergo sum. V dokazovaní 
jestvovania Boha upadol do bludného kruhu, keďže je-
ho jestvovanie dokázať chcel z jeho osobnej evidencie, 
a istotu tejto evidencie z Boha samého. V antropologii 
upadol do psychologického dualizmusu. Ním a jeho náu-
kou veľa zaoberali sa aj profesori trnavskej filozofic-
kej fakulty na prednáškach i vo svojich dielach. K slá-

1 A. J a s z l i n s z k y : Institutiones logicae. Tyrnaviae, 
1754, str. 14 a n. 



ve Descartesovej slúži, že usiloval sa o aplikovanie ma-
tematického systému na prírodovedu. 

Tretím významným filozofom tejto doby je Angli-
čan Izák Newton (f 1727). Zavrhnúc hypotézy Descar-
tesove, všetky zjavy, ba i príčiny prírody vysvetliť 
chcel zákonmi matematiky, najmä zákonom príťažli-
vosti telies, ktorý jeho nasledovníci rozličným spôso-
bom vykladali. Vôbec ako on, tak i jeho nasledovníci 
boli nepriateľmi filozofických hypotéz a horlili za ich 
odstránenie z filozofie; v tomto smysle žiadali, aby 
uvedené boly v nej len tie príčiny, ktoré sú istotne 
známe, a pre také zjavy, ktoré vysvetliť nevieme, ne-
pripúšťali uvádzať príčiny. Filozofiu Newtonovu zve-
ľadili Gravesande a Musschenbroek. 

Do tejto doby patrí napokon smer eklektikov to-
jest tých filozofov, ktorí nepridŕžali sa nijakých vy-
hranených myšlienkových ciest, nehlásili sa k urči-
tému filozofovi ako ku svojmu vodcovi, ale vyberali 
pre seba z rozličných filozofických systémov to, čo sa 
im páčilo. Spomienky zasluhujú si z nich najmä tí, 
ktorí zanechali i filozofické diela. Tak o l o g i k e pí-
sali: Euzéb Amort, Gassendi, Ján du Hamel, Edmund 
Purchotius, Eduard Corsinus, Fortunatus a Brixia, An-
ton Genuensis, Páter Natalis, Regnaultius, Arnold (na 
Sorbonne), pre blud Jansenov do vyhnanstva poslatý, 
lekár Petrus Mosnerius, Malebranchius, Ján Locke a 
Wolľins; o f y z i k e písali a ju eksperimentmi obo-
hatili : Verulamius, Gassendus, Cartesius, Galileus a Ga-
lileis, ktorých nasledoval Róbert Boyle; matematiko-
via boli: Leibnitz, Hamilton, B. Boole; o zdokonalenie 
fyziky veľmi sa pričinili: eksperimentálna akadémia vo 
Florencii a spoločnosti vied, založené vo Francúzsku 
Ľudovítom, v Rusku v Petrohrade cárom Petrom, v An-
glicku Karolom a v Prusku Fridrichom. 

Nie malou mierou pričinila sa o rozvoj filozofie 
i sama Spoločnosť Ježišova. Podľa A. Reviczkého2 mno-
hí z jej členov vynikali vo fyzike, ukázali nové cesty, 
ba boli autori, ktorí použijúc ich výdobytky, zaml-
čaním mien pravých vynálezcov sami dožili sa veľkej 
slávy. Medzi jezuitmi v tomto smere vynikali najmä: 

2 A. R e v i c z k y : Elementa philosophiae rationalis seu 
1 1 n l°£Íc a metaphysica generalis et partialis. Tyrnaviae, 1757, 
H U str. 10. 



Kircherus, Schottus, Deschales, De Lanis, Cabeus, Ho-
noratus Faber, Card. Ptolomeus, Cassatus, Ragnaultius, 
Castellus, okrem tých, ktorí (ako hovorí A. Reviczky) 
svojimi dielami nielen fyziku, ale i seba natoľko 
oslávili, že nie je potrebné uvádzať ich mená. 

* 

K ním treba nám pripočítať aj tých vyni-
kajúcich filozofov trnavskej fakulty, ktorí filozofickú 
literatúru i sami znamenitými dielami obohatili; a z 
týchto diel dostatočne vysvitá, akou odbornou prípra-
vou a neobyčajnou aktivitou pracovalo sa na trnavskej 
univerzite i v odbore filozofickom. 

Už zakladajúca listina5 trnavskej univerzity naria-
ďuje vyučovať popri teologii a práve aj filozofiu, a to 
v troch kurzoch, ktoré podľa svojich hlavných predme-
tov pomenované boly na logiku, fyziku a metafyziku. 
Popri týchto hlavných predmetoch nariaďuje sa aj vy-
učovanie etiky a matematiky po jednom ročníku. 

Prednášky z filozofie konaly sa v duchu Aristote-
lesovej náuky. Pravidelne prednášalo až päť profeso-
rov; fakultným dekanom bol niektorý z profesorov teo-
lógie. Kurzy viedli postupne tí istí profesori, lebo z 
takéhoto vyučovacieho spôsobu plynúce pedagogické vý-
hody pokladali za prednejšie, ako odbornú učenosť sa-
mu. Po niekoľkých rokoch týchto profesorov poverili 
vyučovaním teologických predmetov. Prednášky na 
všetkých štyroch fakultách začínaly sa 1-ého no-
vembra a končily sa 8-eho septembra. Hlavným cieľom 
prednášok bolo vychovať kandidátov k dišputám. Po-
pri mesačných dišputách konaly sa z filozofie 5-ráz za 
rok slávnostné dišputy. Na prvej dišpute z logiky 
r. 1637 zúčastnil sa ako oppugnans i sám zakladateľ kar-
dinál P. Pázmány proti kandidátovi filozofie Krišto-
fovi Kaltschmidtovi, chovancovi Spoločnosti Ježišovej. 

Rigoróza k doktorátu konaly sa dve; prvé koncom 
druhého ročníka, pred štyrmi skúšajúcimi profesormi 
(prima laurea), druhé po dokončených troch rokoch, 
pô jednohodinovej skúške a po verejnej dišpute. Tak 
roku 1637 primam lauram obsiahlo 24 kandidátov, 

S T . P a u l e r : A budapesti m. kir. tudooiányegyetem . . . 
tôrténete. Budapest, 1880, str. 25. 1 1 1 



r. 1638 doktorát 11 kandidátov. Koncom XVIII. storo-
čia rigoróza konaly sa až koncom zavŕšeného štúdiumu 
s dišputami, na ktorých zúčastnil sa direktor, dekan a 
všetci profesori príslušných filozofických predmetov. 
Promócie konaly sa viac-menej slávnostne, dišputy 
mnohoráz pod protektorátom cisára. Kandidát, ktorý 
mal byť promovaný, povinný bol najprv vyznať pred 
kancelárom katolícke Krédo a složiť prísahu na Nepo-
škvrnené Počatie P. Márie; len potom mohol byť pro-
movaný jussu et auctoritate rectoris za rektorovho pred-
sedníctva a v prítomnosti kancelára i všetkých štyroch 
dekanov. 

Prvým profesorom logiky na trnavskej univerzite 
r. 1635 vymenovaný bol Martin Palkovich,' ktorý v na-
sledujúcom roku stal sa profesorom metafyziky. 

Juraj Fehér vo svojom diele o dejinách univerzity5 

uvádza menoslov profesorov, ktorí prednášali na filozo-
fickej fakulte trnavskej v rokoch 1635—1735 a 1735— 
1774. V prvom období zaznamenaní sú medzi inými: 
Frant. Pizzoni, Tom. Grasser, Fr. Lipai, Fr. Lanczmár, 
Kar. Manngen, Št. Kortosi, Št. Petho, Mart. Cseles, 
Kar. Schretter, Gabr. Szily, Št. Szaikovicz, Fr. Meleghy, 
Št. Renyes, Fr. Hauer, Henr. Berzeviczi, Adam An-
dreanszky, Gabr. Kapy, Jak. Lupperger, Ján Patha-
tich, Mik. Gusics, Kar. Enders, Ondr. Madocsányi, 
Leop. Rackensperger, Gabr. Szerdahelyi, Lad. Podho-
rányi, Jur. Péchi, Pet. Schez, Fr. Csernovics, Joz. Frue-
wirth, Pav. Kolosvári, Mart. Kerekes, Imr. Tolvay, Pav. 
Benyovszky, Ján Ludinger, Ján Korneli, Ján Szegedi, 
Št. Szali. 

Y druhom období (1735—1774) logiku i metafyzi-
ku prednášal ten istý profesor, etiku a prirodzené právo 
druhý, tretí svetové dejiny a rétoriku, štvrtý teóriu 
matematiky, piaty matematickú praks s geometriou i s 
architektúrou, šiesty vyššiu matematiku s astronomiou 
(fyzika nedelila sa už len na partikulárnu a generálnu, 
ale i na eksperimentálnu). Ako nové predmety pristú-
pily neskôr: zemepis i jazyky (maďarský, nemecký, 
francúzsky a taliansky). Z tejto doby zpomedzi profe-
sorov spomienky si zasluhujú: Ant. Helmár, Jur. Arvai, 

* G. F e ] é r : História academiae scientiarum Pazmaniae. 
Budae, 1835, str. 19. 

5 T a m ž e , str. 10—25, 44^-58. 



Jur. Egerer, Fr. Kéri, Joz. Turóczi, Ign. Hertl, Joz, 
Koller, Mich. Rieff, Ján Hávor, Ján Prileszky, Mich. 
Szegedi, Mich. Fodor, Joz. Apponyi, Ondr. Jaszlinszky, 
Ant. Reviczky, Ján Ivancsics, Fr. Weisz, Ant. Bericzky, 
Imr. Vajkovics, Ján Krajcsirovics, Pav. Makó, Štef. Mi-
halcz, Joz. Eberle, Joz. Hegyi, Matej Plathy, Ľud. Csa-
podi, Ľad. Hegediis, Ondr. Bernolák, Ján Knall, Kazi-
mír Bedekovich, Ján Molnár, Mich. Horváth, Ján Gott-
geisl, Ján Sajnovics, Joz. Fiihrer, Joz. Kenyeres, Pet. 
Spaics, Št. Katona, Ferd. Pichler, Ján Horváth a i. 

Mikuláš Telegdi, kanonik a farár trnavský, ešte 
roku 1577 založil v Trnave kníhtlačiareň, ktorá bola 
prvou katol. tlačiarňou v Uhorsku, a ktorá za doby uni-
verzitnej (od r. 1640 do r. 1777) vytlačila blízo 3000 
kníh.0 Medzi týmito publikáciami hojného zastúpenia 
dostalo sa i literatúre filozofickej. Už prvá kniha, vydaná 
v Trnave univerzitnou tlačiarňou r. 1640,7 venovaná 
bola filozofickým otázkam, a z tejto disciplíny čerpajú 
v XVII. storočí aj trnavské univerzitné publikácie, ako 
sú napr.8 A. Illieshazyho Philosophia z r. 1656, M. Mi-
hotsova Universa Philosophia z r. 1659, Št. Csekeho 
Symbolum philosophicum z r. 1663, Ž. Korontalyho 
Assertiones ex universa philosophia z r. 1671, Št. fíe-
ditsove Assertiones philosophiae practicae z r. 1671, 
Mart. Szentiványiho vynikajúce dielo De soientiis (Mis-
cellanea III. 2) z r. 1709 atď. — V nasledujúcich úvahách 
rozborom niekoľkých diel poukázať chceme na celkový 
smer filozofického učenia, ktoré v XVIII. storočí šírilo 
sa z katedier a z tlačiarne trnavskej univerzity. 

* 

R. 1735 vyšla v Trnave neveľká, ale tým zaujíma-
vejšia knižka: „Ariicii Manlii Torquati Severmi Boethii 
De consolatione philosophiae libri V. Denuo recusi." 
Keďže toto dielo malo nemalý vplyv na filozofiu celých 
storočí, podáme krátko životopis jeho autora a krátky 
obsah diela samého. — Boethius narodil sa v Ríme 

6 J. P ô s t é n y i : Trnavská univerzita. Svoradov 1935, č. 
5—6, str. 1. 

' O n d r e j M o k c h a i : Triplex philosophia rationalis, na-
turalis et metaphisica in syntagma redacta. In Universitate 
Tyrnaviensi ad disputandum proposita. Tyrnaviae, 1640, 2° ss. 
38. — A. Z e 11 i g e r : Pantheon Tyrnaviense. Trnava, 1931, 
str. 5. 

8 A. Z e l l i g e r : Pantheon, str. 8 a n. 
8 



r. 480 zo staroslávnej kresfanskej rodiny. Nadobudnúc 
znamenitého vedeckého vzdelania, vynikal všestrannou 
učenosťou a vzácnymi osobnými vlastnosťami. Týmto 
treba pripísať, že ostrogótsky kráľ Teodorik jeho i je-
ho synov vymenoval za konzulov. Neskôr neprávom 
upadol do podozrenia zo zradných stykov s dvorom 
byzantským (s cisárom Justínom), preto bol dlho väz-
nený, mučený a r. 526 popravený.9 

Boethius bol vynikajúci mysliteľ svojej doby, a 
v ňom právom možno poznať zakladateľa scholastiky, 
ba i za scholastikou nasledujúceho eklekticizmusu čiže 
smeru neoteretikov. Preložil totiž do latinčiny logické 
spisy Aristotelesove i jeho komentáry, a kde takých 
nebolo, sám ich napísal. Inými svojimi dielami, ako 
spismi „De institutione arithmetica", „De institutione 
musica" stal sa zakladateľom stredovekého poctovania 
a teórie hudby. 

Ale najpozoruhodnejším jeho dielom je päť kníh 
,,De consolatione philosophiae", ktoré našly vo stredo-
veku veľkú obľubu a všeobecnú vážnosť. Napísal ich 
v žalári temer v predvečer svojej smrti. Sostavené sú 
v rozhovoroch, do tekstu ktorých vložené sú i mnohé 
básne, vynikajúce hĺbkou myšlienok i dokonalou for-
mou. Spis podáva myšlienky útechy, ktoré poskytuje 
filozofia. V čase, keď pre hroznú neprávosť uvrhnutý 
bol do žalára, očakávajúc tam výrok smrti, na samom 
prachu k večnosti oddal sa do skúmania pravého šťa-
stia, i prekonal v tomto smere všetkých, čo zaoberali sa 
dosiaľ touto otázkou. V piatich, čitateľa rovnako strhu-
júcich knihách, písaných prózou i veršom, postupne 
dokazuje, že pozemské veci nemôžu dať človekovi šťa-
stia, a že ich strata nemôže znamenať nešťastie, pričom 
porovnáva svoj predošlý stav so súčasnosťou. Pravé 
šťastie je v Bohu, v dobre najvyššom a v cieli vše-
tkých vecí; preto pravý kresťan nemá sa žalovať na 
osud (II.). V nasledujúcej knihe autor predkladá lieky 
pre choré duše, strhujúc masku mýlneho šťastia a po-
nkazujúc na povahu pravého šťastia. Božská Prezreteľ-
nosť vedie každého dobrého človeka po tajomných ce-
stách k pravému šťastiu, kým šťastie zlého spočíva len 
v zdanlivosti, lebo po smrti čaká na neho večný trest. 
Sama pravda, že božská Prezreteľnosť jestvuje, vylu-

• J. S a m s o u r : Základy patrologie. Brno, 1908, str. 256-8. 



čuje alebo uľavuje pre každého nešťastie. Nemusí byť 
nikto nešťastný, keď sám nechce (III., IV.). Ľudská 
vôľa je slobodná a jej slobodu ľahko možno porovnať 
s predvidením božím (Y.). 

Boethiusove vývody ukazujú na eklekticizmus, 
zfarbený neoplatonicky. Pôsobily veľmi mocne, a sám 
sv. Tomáš Aqu. podivoval sa nad týmto dielkom i na-
písal k nemu skvelý komentár. Vydávate! spisu pozna-
menáva o autorovi, že keď mu hlavu odťali, dvoma 
rukami ju objal a zaniesol na oltár najbližšej kápln-
ky, aby takto dokázal, že on, ktorý bol v živote čistých 
rúk a podmetom čností, teraz tými istými rukami mô-
že poukázať, že sa dostal do strediska blaženosti. — 

Z filozofických prác trnavských univerzitných pro-
fesorov poruke máme diela Ondreja Jaszlinszkého, Já-
na Ivancsicsa, Antona Reviczkého a Jána Horvátha.10 

Ondrej Jaszlinszky (1715—1784) narodil sa pri 
Košiciach; študoval v Trnave, a tam aj vyučo-
val filozofiu i teologiu. Bol členom Spoločnosti Ježi-
šovej a posledným rektorom univerzity v Trnave. Po 
zrušení rehoľe r. 1773 stal sa rožňavským kanonikom. 
Z odboru filozofického napísal: Institutiones logicae 
(1754), Institutiones metaphysicae (1754) a Institutio-
nes physicae (1756). 

Ján Ioancsics (1722—1784) narodil sa v Komárne. 
Vstúpil tiež za člena Spoločnosti Ježišovej, bol dokto-
rom a riadnym verejným profesorom filozofie. Po zru-
šení svojej rehole stal sa ostrihomským kanonikom. 
Z odboru filozofického napísal: Elementa opticae (1750), 
Institutiones metaphysicae (1758), Institutiones physi-
cae (1759), Assertiones ex universa pbilosophia (1759). 

Anton Keviczky (1713—1781) bol tiež členom Spo-
ločnosti Ježišovej, doktorom a riadnym verejným pro-
fesorom filozofie na trnavskej univerzite. Po zrušení 
rehole bol opátom v Lekéri a vojenským generálnym 
vikárom. Vydal: Universae matheseos brevis institu-
tio (1752), Elementa philosophiae naturalis (1757), Ten-
tamen physicum (1758), Astronomiae juxta Newtoni 
principia (1760). 

Ján Horváth (1732—1800) narodil sa v Ostrihome. 
Ako člen Spoločnosti Ježišovej stal sa doktorom a riad-
nym verejným profesorom filozofie najprv na akadé-

10 G. F e h é r : U. d., str. 69, 75, 82, 97. 115 



mii v Budíne, potom na univerzite v Trnave. Učil ge-
nerálnu, partikulárnu a eksperimentálnu fyziku. Vyme-
novaný bol členom kráľovskej vedeckej akadémie v 
Gottingene a opátom B. M. V. de Egreš. Z jeho filozo-
fických spisov v Trnave vyšly: Institutiones logicae 
(1767 a 1770), Institutiones metaphysicae (1768 a 1771), 
Institutiones physicae (1767 a 1770). Iné jeho práce 
filozofického obsahu vydané boly v Budíne, a z nich 
spomnieme napr. dielo: Declaratio infirmitatis funda-
mentorum operis Kantiani Criticae rationis purae 
(1797). 

Pri našich úvahách povšimneme si len spisy, ktoré 
dotýkajú sa logiky a metafyziky. 

S tohoto stanoviska skúmajúc celkový myšlienko-
vý smer, ktorým pohybujú sa nami vyvolené diela, 
nemožno ho nazvať čisto scholastickým. Už A. Jasz-
linszky poznamenáva,11 že akiste nebude nikoho, kto 
by mu za zle mal, keď po príklade mnohých jezuit-
ských filozofov vymoženosti fyziky použije pri svojich 
výkladoch. Preto delí svoje dielo na 3 čiastky: na lo-
giku, fyziku a metafyziku. Hovorí, že povinnosťou pro-
fesora filozofie je prednášať tieto tri náuky. Matema-
tika a etika podľa jeho presvedčenia patria k inému 
odboru, no napomína svojich poslucháčov, že bez znalo-
sti matematiky nepochopili by náležíte ani fyziku. Úva-
hy začína logikou a pokračuje v nich metafyzikou i fy-
zikou (najprv všeobecnou a potom čiastočnou). Ale 
Jaszlinszky je súčasne aj milovníkom a zastancom 
scholastiky, ktorý nebojí sa kritiky tých, čo sú celkom 
oddaní do eksperimentálnej fyziky, a čo nenávidiac 
scholastiku zvelebujú len fyziku. Potrebná je i schola-
stika — hovorí Jaszlinszky —, ak chceme, aby mládež 
živo sa učila, a vo svojej učenosti aj vytrvala. Nemôže 
dostačiť len spôsob induktívny, fyzike vlastný, tojest 
eksperimentálny, ale mládež musí byť i všeobecne roz-
umové školená, aby schopná bola hájiť svoje presved-
čenie proti nepriateľským útokom vždy a všade, nielen 
v súkromných rozhovoroch, ale i vo verejnosti, na aka-
démiách. Bez scholastickej filozofie nie je možné do-
zrieť na potrebný stupeň vzdelanosti a učenosti; a na to 
všetko dva roky filozofického štúdiumu pokladá Jasz-
linszky za krátky čas. 

" A . J a s z i n s z k y : Institutiones logicae, str. 18—9. 



A. Reviczky12 v úvode svojej logiky nezaujíma 
nijaký osobný postoj k filozofickým smerom, podáva 
iba obšírnu históriu filozofie, a napokon podotýka len 
toľko, že o tom, aký metodický postup je primeranejší 
vo filozofii,či prísne dialektický, či rétoricky voľnejší, 
nech dišputujú iní; on, nakoľko svoje dielo píše žia-
kom a nie učencom, postupovať bude spôsobom bež-
ným, osvedčeným, vo smysle ktorého najprv vysvet-
ľujú sa veci a slová, potom úsudky, ktoré, nakoľko je 
možné, treba podoprieť dôvodmi a podľa potreby aj 
eksperimentmi; a to všetko najmä vo forme sylogizmov. 
Z týchto výrokov možno uzavrieť, že Reviczkého po-
stup je scholastika, smiešaná s fyzikou. 

Ján Horváth13 v úvode ku svojej knihe o logike 
spomína, že na podklade dlhej skúsenosti vo vyučovaní 
filozofie chce podať svoju náuku spôsobom scholastic-
kým, s matematikou doplneným, naproti tým, ktorí 
chceli by všetko matematikou zdolať. Preto pripojuje 
k logike rozličné scholastické cvičné príklady, hoci mu 
to niektorí z priateľov i vytýkali, tvrdiac, že posluchá-
či mali by sa prv naučiť zákonom, a až potom spôsobom 
dišputovania ,aj že niektoré ním v logike uvedené trak-
táty pričleniť treba k metafyzike. Ale on trvá na svo-
jom a odvoláva sa na peripatetikov, ktorí tiež dialek-
tickými dišputami započínali úvody do filozofie. Pre-
nesenie niektorých metafyzických traktátov do logiky 
Horváth odôvodňuje tým, že po príklade mnohých sú-
časných filozofov i podľa vlastných skúsenosti k oži-
veniu prednášok a k vzbudeniu väčšieho záujmu u po-
slucháčstva vkladá už do logiky niektoré metafyzické 
otázky. 

J. Ivancsics v úvode ku svojmu spisu a logike ne-
spomína nijakú individuálnu metódu. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že cieľom vše-
tkých týchto diel nebolo uviesť nové systémy do filo-
zofovania, ani nenachodíme v nich preto svojrázne oso-
bité spôsoby v spracovaní filozofickej látky, ale ich 
snahy zväčša smerujú k jasnejšiemu a presnejšiemu 
podávaniu všeobecne známej látky, storočiami vykry-
štalizovanej, a kde je to možné, i ku zveľadeniu kapi-

12 A. R e v i c z k y : Logica, str. 10. 
13 J. H o r v á t h : Institutiones logicae. Tyrnaviae, 1771, 

1776, praefatio. 



tálu „philosophiae perennis", najmä fyzikou a mate-
matikou. V základných princípoch filozofie títo autori 
nie sú eklektikmi, lebo pevne kráčajú po stopách Ari-
stotelesa a sv. Tomáša Aqu., usilujúc sa vniesť ich my-
šlienky do všetkých čiastok filozofie. 

Postup zadelenia a spracovania látky je ten, 
že jednotlivé hlavné čiastky logiky alebo metafyziky, 
tvoriace zaokrúhlený celok, označujú sa predovšetkým 
takzvanými disertáciami (Jaszlinszky a Horváth) alebo 
dišputami (Reviczky, Ivancsics), napr. dissertatio prí-
ma de simplici rerum perceptione, alebo dissertatio pri-
ma complectens cosmologiam; disputatio prima logicae 
(Reviczky); institutionum metafysicae disputatio pri-
ma complectens ontologiam (Ivancsics). Každá takáto 
disertácia alebo dišputácia delí sa na viaceré hlavy 
(caput) a tieto na paragrafy (Ivancsics, Horváth), na 
sekcie a paragrafy (Jaszlinszky), alebo na čiastky 
(pars) a artikuly (Reviczky). V artikuloch alebo v pa-
ragrafoch nastolujú sa jednotlivé tézy, tvrdenia, ktoré 
sú najprv vysvetľované, potom podopierané pravými, 
istými dôkazmi, a kde je to nemožné, aspoň pravdepo-
dobnými; napokon nasleduje odpoved na námietky. 

Každý z uvedených autorov podáva najprv úvod 
do filozofie, potom jej dejiny spolu i s popisom rozlič-
ných filozofických siekt, a rozčlenenie filozofie podľa 
peripatetikov na štyri čiastky (na logiku, fyziku, meta-
fyziku a etiku); neoterikovia pričlenili k týmto discip-
línám i matematiku. V l o g i k e podávaná je náuka o 
správnom myslení, preto ju aj nazývajú „nástrojom 
filozofie"; f y z i k a obsahuje náuku o vlastnostiach 
zjavov a o príčinách telies, nakoľko ponúkajú sa na-
šim smyslom na poznanie; m e t a f y z i k a učí vo vše-
obecnosti o bytnosti, o svete a o jeho vlastnostiach, 
o Bohu, o anjeloch a o rozume ľudskom v pojmoch ab-
straktných; e t i k a vykladá o živote a o mravoch; 
m a t e m a t i k a skúma abstraktným spôsobom o či-
sliciach a o dimenziách telies.14 

Autori spomínajú aj iné v tejto dobe obvyklé roz-
členenie látky. Niektorí delili filozofiu na dve čiastky: 
na teoretickú a praktickú. Teoretickou rozumeli tie 
čiastky filozofie, ktoré smerujú k poznaniu i chá-
paniu jestvujúcich vecí, a praktickou zas tie, ktoré sme-

14 A. R e v i c z k y : U. d., str. 4. 



rujú k poučeniu o použití vecí čiže k praktickej ľudskej 
činnosti; k teoretickej čiastke pričlenené boly: fyzika 
a metafyzika, k praktickej: logika a etika (matematika 
patrila zčiastky k teoretickej a zčiastky k praktickej 
látke). — Lekárstvo a právo tvoria v tejto dobe už sa-
mostatné fakulty, no právo patrilo pôvodne k etike, 
lekárstvo zas ku fyzike.15 

V knihách, ktoré máme po ruke, delí sa látka filo-
zofická na dve, poťažne na tri čiastky. Ivancsics a 
Jaszlinszky výslovne hovoria, že matematiku i etiku 
podľa vtedajšieho školského zvyku ponechávajú inej 
výučbe, a preto vo svojich dielach rokujú len o troch 
náukách: o logike, metafyzike a fyzike. Fyziku delia 
na dve čiastky: na všeobecnú a čiastočnú. Reviczky 
delí filozofiu na logiku a metafyziku, metafyziku zas 
na všeobecnú a čiastočnú. Horváthove diela delia sa tiež 
len na logiku a metafyziku. Reviczky v čiastočnej me-
tafyzike vykladá aj o prirodzenom náboženstve a o 
pneumatologii. Horváth rokuje o tom vo štvrtej diser-
tácii svojej metafyziky. 

Aké je zadelenie látky v logike a v metafyzike na-
šich autorov? 

V úvode do logiky pripomínajú, že nemožno prv 
uvažovať o tajomstvách prírody, kým nenadobudne si 
človek spôsob správneho myslenia a podávania vecí. 
Preto potrebné je najprv zdokonaliť rozum logikou, 
iným názvom: dialektikou alebo disputatoriou. Keďže 
v premýšľaní rozoznávame štyri druhy činnosti, 
preto zadelenie logickej látky deje sa: a) na časť o 
jednoduchom vnímaní a spoznaní čiže o pojmoch 
alebo ideách, kde ešte nič netvrdíme, ani nepopierame; 
b) na časť o úsudkoch, kde už niečo tvrdíme alebo-
popierame, idey spájame a rozčleňujeme; c) na časť, 
v ktorej podávané sú zákony rozumkovania, uschop-
ňujúce nás vyťažiť dačo nového z viacerých úsudkov, 
alebo už aj z jedného; d) štvrtá časť napokon (náuka 
o metóde) rokuje o tom, ako majú byť usporiadané my-
šlienky, rozložené sylogizmy, aby nimi objavila, a-
lebo i dokázala sa skrytá pravda.16 

Metafyziku delia naši autori na štyri čiastky: na 
ontologiu, kozmologiu, psychologiu a prirodzenú boho-

15 T a m ž e , str. 4. 
" A. J a s z l i s z k y : U. d., str. 23—4. 



vedu. Reviczký: na ontologiu, etiologiu, kozmologiu a 
na part. metafyziku, Ivancsics: na ontologiu, etiologiu, 
kozmologiu, psychologiu a prirodzenú teologiu. — V 
ontologii rokujú o bytnosti vôbec a o jej vzťahoch, či 
ona jestvuje alebo je aspoň schopná jestvovať. Úlohou 
ontologie je teda označiť najvšeobecnejšie poznatky ve-
cí a vysvetľovať tie základné prvky, na ktorých všetky 
vedy ako na svojich prvozákladoch spočívajú; preto 
nazývajú ontologiu i „prvou filozofiou". 

Kozmologia pokladá svet vo všeobecnosti za byt-
nosť složitú, zmenám podrobenú, preto jej úlohou je 
zistiť a vysvetliť obecné zákony telesových zmien; ale 
keďže všetky zmeny dejú sa pohybom, preto kozmo-
logia učí aj o všetkých obecných zákonoch pohybu. — 
Psychologia zaoberá sa všetkými zjavmi riadnymi a 
mimoriadnymi, ktoré môžu byf spojené s duševným 

životom. —• Prirodzená bohoveda napokon skúma vše-
tko to, čo o Bohu pri sveťíe prirodzeného rozumu 
možno zistiť i dokázať,17 a rokuje o prirodzenom ná-
boženstve. 

Spôsob myšlienkového postupu pri riešení jedno-
tlivých otázok filozofických u našich autorov dobre 
nám predstaví napr. odpoveď, ktorú dáva Reviczký18 

na otázku, či jestvuje u ľudí veda: 
„O tejto otázke porokujeme hneď na počiatku, a 

to preto, lebo ak nejestvuje veda a nie je ani možná, 
zbytočné by bolo o nej hovoriť alebo namáhať sa ju na-
dobudnúť. Táto otázka pálčivá bola už za doby takzv. 
dogmatikov a akademikov, čím daný bol podnet pre 
skepticizmus. Zo skeptikov niektorí na čele s Arcesilao-
som Pitanaeosom popierali všetku istotu poznania a 
pripúšťali iba pravdepodobnosť. Iní s Demokritosom 
neponechali ani len nádeje na nález pravdy, ba Metro-
dorus až k šialenstvu dokazoval našu nevedomosť. Jeho 
nasledoval Pyrrhos i jeho žiaci, ktorí tvrdili, že nič ne-
možno vedieť, ani na podklade našich smyslov, ani na 
podklade akejkoľvek autority, a to natoľko, že nechce-
li vedieť ani to, že nič nevieme. 

K týmto pripočítať treba z novej doby Huetiusa, 
Hieronýma z Hiirnaima a Lockiusa. Prvý z nich tvrdí, že 

17 J. H o r v á t h : Institutiones metaphysicae. Tyrnaviae, 
1767, 1776, str. 1, 2. 

18 A. R e v i c z k ý : U. d., str. 11—15. 



rodzeným rozumom, druhý usiluje sa vyvrátiť vôbec 
len zo zjavenia môžeme nadobudnúť istoty, ale nie pri-
každú filozofiu, tretí pre obmedzenosť našich smyslov, 
ktorú nijako nemožno opraviť, popiera všetku možnosť 
na získanie pôvodných a rovnorodých pojmov o ve-
ciach. S týmto stanoviskom súhlasia i mnohí Iní, tvr-
diac, že jednak pre slabosť nášho rozumu, jednak pre 
nedokonalosť našich smyslov v mnohom sa mýlime, a 
že viac nevieme ako vieme. 

Lenže vedu chápať možno dvojakým spôsobom: 
jestvuje veda v širšom slova smysle, a takou je každé 
poznanie isté a jasné. Taká je zaprvé veda jednoduché-
ho nahliadnutia (simplicis intuitionis), keď daktorú vec 
tak jasne a určite poznáme, že o nej ani len pochy-
bovať nemôžeme, ako napr. že celok je viac ako jeho 
čiastka; zadruhé veda povedomia alebo vnútorného ci-
tu (sensus intimi), keď v sebe i proti našej vôli dačo 
zažívame, napr. že myslíme, že nás niečo bolí, že sa 
tešíme. Od vedy, ktorá spočíva na smysloch a na auto-
rite iných, tu odhliadneme, keďže u týchto prameňoch 
vedy nie je možné nadobudnúť si metafyzickej istoty. 
— Iná je zas veda v prísnom a užšom slova smysle, ktorú 
nazvať možno vedou dokazovania (demonstrationis), 
a ktorá je poznaním, nadobudnutým z istého a jasné-
ho záveru, dedukovaného z jasných princípov. K tejto 
vede potrebné sú dve veci: zaprvé, aby vyvodená bola 
z princípov neomylných a jasných (lebo čo je vyvodené 
zo zásad iba pravdepodobných, vedou nazývať sa ne-
môže), a zadruhé, aby nadobudnutá bola istým a ja-
sným záverom; to znamená, že keby aj princípy samé 
boly jasné, ale ich súvislosť so záverom len pravdepo-
dobná, takto nadobudnuté poznanie vedou byť nemôže. 
— Otázka je teda, či môžeme nadobudnúť vedu? 

Assero (tvrdím): že je možná veda, a to v 
širšom i v užšom slova smysle. Probo (dokazu-
jem). Prvá časť tvrdenia: Vedu v širšom slova smysle 
tvoria poznatky isté a jasné, vyvierajúce alebo z jed-
noduchého evidentného pochopenia, alebo z vnútorné-
ho citu, ako povedané bolo vyššie v treťom odseku; ale 
takéto poznatky sú v nás, teda je možná takáto veda. 
Minor negari nequit (nemožno popierať tvrde-
nie stredné), nakoľko i proti vôli súhlasiť musíme s na-
sledujúcimi zásadami, keďže ich jednoduchým síce, ale 
jasným spôsobom zachycujeme: že jedno a to isté ne-



môže súčasne jestvovať a nejestvovať, že celok je väčší 
ako jeho čiastka; taktiež, že žijeme, rozmýšľame, 
trpíme atď., o čom náš rozum natoľko je presvedčený, 
že nemôže pochybovať, aby tieto veci od seba a samy 
sebou nejestvovaly. 

Dokazujem. Druhá čas f tvrdenia: Yedu v užšom 
slova smysle tvoria jasné poznatky, nadobudnuté z ja-
sných princípov; ale takéto poznatky sú u nás možné, 
ieda je možná i takáto veda. Stredné tvrdenie sa po-
tvrdí, keďže pravého rozumu človek nemôže pochybo-
vať o tom, žeby neboly jasné závery týchto postupov: 
že celok je väčší ako jeho čiastka, ale hlava je čiastkou 
a telo ľudské je celkom, teda telo ľudské je väčšie ako 
je hlava. Taktiež: každý mysliaci jestvuje, ale ja my-
slím, teda jestvujem. Pridaj k tomu, že poučky, ktoré 
matematika dokazuje, sú pravidelne neomylné, takže 
nijakým rozumovaním nemôžu byť vyvrátené. 

Pravda obidvoch čiastok vysvitá aj z toho, že ke-
by vôbec nebola možná nijaká veda, vtedy načo by 
bol dal Boh, ktorý bez cieľa nič nerobí, nášmu rozumu 
toľkú silu na rozmýšľanie a usudzovanie? A prečo by 
bol zapálil v našich dušiach toľkú snahu a túžbu po 
vedení, ak by bolo nevyhnutnosťou nikdy nič neve-
dieť? Či nevedie takéto stanovisko k ateizmu? A keď 
o ničom nemožno nadobudnúť si jasného poznania, 
ako by sme môhli byť istí aj o jestvovaní samého 
Boha? 

Proti týmto vývodom namietneš zaprvé: nemôže 
jestvovať veda len o veci nevyhnutnej, nezmeniteľnej; 
ale nijaká stvorená vec nie je nevyhnutná, a nezmeni-
teľná, teda o nijakej stvorenej veci nemôže jestvovať 
veda. Dokážem stredné tvrdenie: každá stvorená vec 
je závislá, ale nijaká závislá vec nie je nevyhnutná a 
nezmeniteľná, teda nijaká stvorená vec nie je nevy-
hnutná a nezmeniteľná. 

Respondeo (odpovedám): popieram tvrdenie prvé 
(N. M.). Keďže je možná veda o mojom jestvovaní, 
o mojej bolesti, ako sme už prv povedali, čoho jestvo-
vanie je tiež len závislé, prečo by nemohla jestvovať 
veda aj o iných, tiež len závislé jestvujúcich veciach? 
Alebo ak sa ti páči, rozdel prvé tvrdenie takto: niet 
vedy, iba ak o veci nevyhnutnej a nezmeniteľnej v 
jej jestvovaní, to jest že nevyhnutne musí jestvovať; 

122 popieram tvrdenie v jej podstate (esencii) alebo sú-



vislosti so zásadami; pripúšťam tvrdenie, a takto rozde-
liac prvé tvrdenie a súčasne i stredné, popieram záver. 
Lebo keď aj jestvovanie je závislé, predsa podstata 
vecí je nevyhnutná, keďže niet ani v moci Boha, aby 
človek nebol rozumným tvorom. Okrem toho je jasiié, 
že v súvislostiach je daná možnosť i pre nezmeniteľ-
nosť, keďže podmet vedy nevyhnutne sa spája s prin-
cípmi, z ktorých býva nadobudnutý. 

Námietka druhá. Nijaké poznanie nie je isté, kto-
ré je závislé od klamného princípu; ale všetko naše 
poznanie deje sa závislé od klamného princípu, teda 
nijaká .naša vedomosť nie je istá. Dokážem stredné 
tvrdenie: naše vonkajšie smysly sú klamné, ale všetko 
naše poznanie deje sa závislé od našich smyslov, teda 
všetko naše poznanie pochádza od klamného princípu, 
a tak takéto poznanie nemôže byť vedou. Prvé tvrde-
nie zdá sa byť isté, keďže zo všetkých smyslov najviac 
veríme očiam, ale tieto, keďže majú ráz optických 
čočiek, a ako tie, tak aj tieto ukazujú nám väčšie 
i bližšie predmety, tak skrze ne ani o veľkosti ani 
o vzdialenosti predmetov nemôžeme byť istí. 

Odpovedám. Pripúšťam prvé tvrdenie, popieram 
stredné. K dokazovaniu rozdelím najprv prvé tvrde-
nie. Vonkajšie smysly samy v sebe sú klamné: (popie-
ram), sú prípadkove klamné, keďže dajú príležitosť 
rozumu na zmýlenie: pripúšťam. Volným nechajúc 
stredné tvrdenie, popieram záver. Máme dostatočný 
dôvod na takéto rozlišovanie, keďže naše vonkajšie 
smysly, ak sú v riadnej dispozícii (zdravé, dobre po-
užité, správne podnecované a dostatočne vycvičené), 
istý predmet skutočne tak nám predostierajú, ako ho 
majú predostierať podľa zákonov prírody v daných 
okolnostiach. Tak, keď do vody strčenú palicu predo-
stiera nám oko ako zlomenú, skutočnosti nepredostie-
ra to mýlne, lebo keď aj nie je zlomená, ale skrz lom 
svetla tak má vyzerať ako zlomená: a tým dáva prí-
ležitosť povrchnému rozumu na úsudok, že je zlomená. 
Preto aby rozum vo svojom úsudku sa nezmýlil, musí 
predmet skúmať viacerými smyslami, dobre dišpono-
vanými, na predmet správne upretými, inak nie smy-
slom, ale sebe musí pripočítať svoj omyl. Pripustili 
sme stredné tvrdenie, čoho dôvodom je: že keď aj má-
me mnohé poznatky, získané vonkajšími smyslami, ne-
možno tvrdiť, že máme ich všetky; najviac ak uznáme, 



že všetky poznatky len vzdialene pochádzajú od smy-
slov, keďže náš rozum rozborom a abstrakciou vie u-
tváraf idey nové; a ani tie, ktoré spoznávame vnútor-
ným citom, nepochádzajú z vonkajších smyslov, ako 
keď zvratným úkonom seba poznávam ako poznáva-
júceho, ak len aj o týchto nie je potrebné tiež tvrdiť, 
že aj ony vyvierajú z nich vzdialeným spôsobom. 

Ale nadhodíš: keď aj smysly samy o sebe nie sú 
klamné, predsa skytajú rozumu príležitosť k omylu, 
a týmto samým je znemožnené pre nás isté poznanie. — 
Teda. — Dokážem stredné tvrdenie. Práve pre toto 
môže náš rozum vždy pochybovať, či sa nemýli, pozná-
vajúc skrz smysly ten alebo onen predmet. — Teda. — 
Odpoviem. Prvé ponechám, stredné popieram. K doka-
zovaniu rozdelím prvé. Môže pochybovať, ak sa o-
piera len na jedon smysel (pripúšťam), ak sa opiera 
na viaceré, najmä ak skrz všetky smysly tá istá idea 
utvára sa jasne a iste: popieram, súčasne i záver. Nie 
sú totiž všetky smysly schopné toho istého omylu: a 
rozum, ak hľadí na vedecké pohnútky, nie preto súdi 
o niečom, že ono je tak, lebo mu to tak smysly ponú-
kajú, ale keďže sa mu to najjasnejšie tak predkladá. 
Najmä fyzickej istoty je možno si nadobudnúť skrz 
všetky smysly, čo vo veciach smyselných je aj dosta-
točné. Čo sa očí týka, hovorím: keď aj na nich závislé 
nie je možné súdiť absolútne o veľkosti telies, predsa 
je možné relatívne, totiž že nejaké teleso je väčšie, ale-
bo je bližšie od iného. Pravda, i to je možné, že dakto-
ré teleso je absolútne toľké, ako sa nám javí, keďže 
Boh, pôvodca prírody, ktorý nechce a ani nemôže nás 
klamať, naše oči tak ustrôjil, aby sme takto poznávali 
rozmery vecí. 

Namietneš ďalej: čítame v knihe Ekleziastes 
(hl. 8., v. 17.): „A rozumel som, že človek nemôže 
nájsť nijakej príčiny všetkých skutkov božích, ktoré 
sa dejú pod slnkom; a čím viacej sa namáha i hľadá, 
tým menej nachádza; múdry môže i povedať, že vedel, 
jednako nebude môcť nájsť." Teda nijaké pravé a ja-
sné poznanie o veciach nie je možné. 

Odpovedám. Tento tekst, ako aj iné podobné, tre-
ba podľa sv. Hieronýma vysvetľovať na Prezreteľnosť 
božiu o nás, ako svedčí aj Cornelius a Lapide. Ďalej 
pravda je, že nie sme schopní dať smysel tým veciam, 

1 2 4 ktoré sa dejú pod slnkom, ani zreteľom na ich cieľ, ani 



zreteľom na ich pôvod, a taktiež nevieme dať smysel 
prvým princípom; ale z toho nenasleduje, že nepo-
známe nijaký smysel, ani v ich vzťahoch a smysel ných 
zjavoch, nakoľko tieto spájajú sa so zásadami fyzic-
kými a matematickými. 

Takýto je chod filozofických myšlienok u nášho 
autora Reviczkého. Otázkou, ktorú on tu scholastic-
kým spôsobom rieši, zaoberá sa dnes kritika, pomeno-
vaná po Kantovom diele „Kritik der reinen Vernunft" 
(1781), a ktorú vecne definovať možno ako vedu o zá-
konoch správneho poznávania, kým logika je vedou 
správneho myslenia. Kritiku možno pokladať za zá-
kladnú vedu celej filozofie, keďže na nej sa zvrtne 
riešenie najpálčivejšej otázky, ktorá skúma, či je vô-
bec možné správne poznávať, a čo je kritériumom 
pravdy. 

Doba trnavskej fakulty v tejto otázke nepozná 
ešte tie systémy, ktoré vzniklý najmä koncom XVIIf. 
stor. a potom v XIX. i v XX. stor., teda systémy antro-
pologistov, psychologistov, tradicionalistov, ontologi-
stov, pragmatistov a modernistov, preto jej filozofi po-
týkali sa najmä so skeptikmi, s okazionalistami, so sy-
stému Lockeho, Malebranchiusa (f 1715) a Descar-
tesa, a to alebo vo vážnych námietkach, alebo len v me-
todicky nastolených dúbiách. Dnes prichodí nám pre-
snejšie riešiť i túto otázku, ktorú pokladať treba vo 
filozofii za najzákladnejšiu a najdôležitejšiu. Že je v 
nás úsilie po pravde, nik nemôže popierať, preto so 
sv. Augustínom všetci môžeme tvrdiť: „Quid magis 
clesiderat anima quam veritatemľ"' Ale veľmi často len 
ťažko prichádzame k pravde; a základnou príčinou 
toho býva okolnosť, že nerozmýšľame veciam zodpo-
vedne, podľa skutočnosti. 

Stanovisko dnešnej kresťanskej filozofie v tejto 
otázke je takto formulované: za kritérium pravdy a 
súčasne i za pohnútku osobnej istoty (čím vlastne ro-
zoznávame pravdu od nepravdy a sme pohnutí k úpl-
nému súhlasu s ňou) pokladáme evidenciu vecnú, vnú-
tornú (evidencia objectiva interná vel necessitas entis 
menti manifesta). 

Evidenciou rozumela sa pôvodne len jasnosť vidi-
teľného predmetu (clara et distincta perceptio), ako 125 



vystihnúť možno i z uvedeného traktátu Reviczkého. 
Ale čoskoro prenesené bolo toto pomenovanie i do po-
riadku rozumového, a tu znamená: rozumu zrejmú 
nevyhnutnosť vecí. Táto evidencia je teda už so svo-
jou povahou vlastnosťou predmetu a nie podmetu. 
Odtiaľ jej prívlastok: objektívna. Autori síce hovoria 
aj o evidencii subjektívnej, ale len v prenesenom slova 
smysle. Touto evidenciou je totiž jasnosť samotného 
poznania, ktorá vylučuje akékoľvek pochybovanie. 
Subjektívna evidencia musí sa vždy zakladať na ob-
jektívnej, a preto niet pravej subjektívnej evidencie 
bez objektívnej. Clara et distincta perceptio, stanove-
ná Descartesom za kritérium, nedostačuje, lebo je sub-
jektívna. Kritérium má totiž prejaviť, kedy je úsudok 
správny, a to vždy aj určite, bez osobných chutiek. 
A tak teda ak je niektorý úsudok priamo vecne evi-
dentný, vtedy vec sama v priamom rozumovom naze-
raní ponúka ten moment, ktorý má byť predikátom. 
A tak vec sama predpíše o sebe úsudok, ktorý nemôže 
inak znieť, ako defakto zneje. Takto zistenú túto vec 
aj my aj iní znova a znova môžeme postaviť pred seba 
a ju skúmať, a keďže vec vždy ostane tou istou, vždv 
nám dá aj tú istú odpoveď. 

Pravda, táto náuka spočíva na prvých logických 
princípoch, v ktorých vyslovené sú základné podmienky 
všetkého poznania. Každý úsudok len vtedy je pravý, 
ak razom zodpovie všetkým trom princípom. Tieto zá-
kladné princípy svietia do rozumu svojou vecnou evi-
denciou priamo, bezprostredne, preto kto ich popiera, 
musí sa zrieknuť všetkého myslenia vôbec. Sylogi-
stické dokazovanie je ďalším prostriedkom na nado-
budnutie pravého poznania, lebo skrz tieto dokazova-
nia stanú sa nám evidentnými úsudky, pôvodne nie 
bezprostredne zrejmé, a to na podklade bezprostred-
ných evidentných úsudkov, z ktorých práve vychá-
dzame v sylogizmoch. Toto platí aj o podklade tiež 
bezprostredne evidentnej zásady: o dostatočnej príčin-
nosti, podľa ktorej každá pravda musí mať svoj lo-
gický základ, a taktiež, že každá vec vo svete má svoju 
dostatočnú príčinu. 

Takto sa stane zjavným, že obsah pravých úsud-
kov tak musíme chápať, ako si to veci samy vyžadujú, 
nezávisle od našich osobných dišpozícií. Tým súčasne 
je daný most i k svetu transcendentálnemu, kde po-



znávame svet, ktorý nie je v našom povedomí v bez-
prostrednej evidencii, ani v našej skúsenosti, ale kto-
rého jestvovanie i povahu môžeme poznať práve zo zja-
vov, ktoré on sám spôsobuje. „A j Kolumbus správne 
uzatváral z okresaného dreva, ktoré more prinášalo 
ku brehom, že za oceánom musí byť nielen niečo, 
ale že sú tam i rozumné bytosti".1" 

Tu len krátko poznamenáme, že rozoznávame evi-
denciu metafyzickú, na podklade dôvodov podstat-
ných, fyzickú na podklade zákonov fyzických, a mo-
rálnu, ktorá čerpá svoj pôvod z nepretržitej zvyklosti 
ľudského konania. Najdokonalejšia je evidencia meta-
fyzická.''0 

* 

Ako už i z týchto úvah vysvitá, filozofické discip-
líny na trnavskej univerzite pestované boly príklad-
nou horlivosťou a odbornou vzdelanosťou. Dôkazom 
toho je i tá okolnosť, že napr. roku 1757 až dvaja pro-
fesori (Ján Ivancsics a Anton Reviczký) vydávajú 
svoje filozofické diela, alebo že prof. Ján Horváth r. 
1776 teší sa už 6. vydaniu svojho filozofického diela, 

Profesori trnavskej filozofickej fakulty prednášali 
a vysvetľovali v podstate filozofiu „perennis", ktorá 
nevedie do bludov, lebo jej harmónia s náukou Cirkvi 
— toľkými učencami zvelebovaná — je najvecnejším, 
najistejším kritériumom pravdivosti a spoľahlivosti 
i jej samej. 

Slúži ku sláve trnavských univerzitných profeso-
rov-filozofov, že zaujímali správny postoj ku všetkým 
časovým a pálčivým otázkam svojej doby. 

Tak v kozmologii bojovali proti panteistovi Bene-
diktovi Spinozovi,21 ktorý tvrdil, že jestvuje len jedna 
substancia tojest Boh, že ekstenzia je atribútom bo-
žím, a Boh je rozšírenou vecou, že každá substancia 
musí byť nekonečná, nedeliteľná. Bojovali aj proti 
tým, ktorí po príklade niektorých pythagoreistov a 
stoikov nestotožňovali síce Boha so svetom, ale tvr-
dili, že Boh je dušou sveta i všetkých jeho bytostí. 
Taktiež hájili náuku Cirkvi o zázrakoch proti Locke-

19 A. S c h i i t z : A bôlcsészet elemei szt. Tamás alapján. 
Budapest, 1927, str. 56. 

20 A. S p e s z : Summarium philosopiae christianae. Tau-
rini, 1929, str. 86. 

21 J. I v a n c s i c s : Institutiones logicae et institutiones 
metaphysicae. Tyrnaviae, 1758, str. 157. 



ovi a Spinozovi, ktorí popierali možnosť zázrakov. Za-
stávali sa i fátumu v kresťanskom slova smysle, za-
vrhujúc fátum Demokritosov, stoikov, Spinozov a 
Genethliakov. — V psychologii stavali sa proti Locke-
ovi/2 ktorý popieral reálny rozdiel medzi vnímaním a 
ideami, tvrdiac, že to isté vnímanie zreteľom na rozum 
zve sa vnímaním, zreteľom na spoznaný objekt ideou. 
Proti nemu vraví J. Horváth, že tento filozofický sy-
stém človek zdravého rozumu prijať nemôže (prijíma 
ho len v otázke pôvodu ideí). — O pôvode duší zastá-
vali stanovisko kreacianistov proti origenistom, tradu-
cionalistom, proti Wolfovi a Leibnitzovi, ktorí tvrdili, 
že duše od počiatku sveta jestvujú v organických te-
lieskach.23 — Ako mýlnu kozmologickú hypotézu za-
vrhli aj systém okazionalistov, ktorého pôvodcom bol 
Descartes a najmä Malebranchius. Títo myslitelia po-
pierali fyzický vplyv v pohybe telies, dokonalý súhlas 
tela i duše, a všetky zjavy duševné i telesné pripiso-
vali zákonom božím, ktorými sám Boh, v celom vesmí-
re jedine činný, utvára všetky zjavy života podľa vôľe 
duše natoľko, že (ako hovorí Malebranchius) „ľudia 
síce chcú zdvihnúť pravicu, ale len Boh môže a vie ju 
zdvihnúť"'.24 — Bojovali proti systému Leibnitzovmu, 
proti takzvaným „harmoniae praestabilitae", spolu i s 
Foucheriusom, P. Bayleom, Fr. Lamym, Tournemiu-
som, Newtonom, Clarkeom a Fortunatom z Brixie. Re-
viczký zavrhuje tento systém ako v základe s okazio-
nalizmom totožný, popierajúci vonkajší fyzický vplyv, 
a odôvodňujúci všetky zjavy života len z harmonic-
kého i vzájomného pôsobenia tela na dušu a opačne.25 

J. Ivancsics vo psychologii obracia sa proti mate-
riálnym a ideálnym monistom, proti Hobbesovi (f 1679) 
a Jurajovi Berckleyovi (f 1753), proti egoistom čiže 
solipsistom, a háji stanovisko dualistov, ktorí uznávajú 
realitu tela i realitu duše,26 a zavrhujú systém vrode-
ných ideí tojest innatizmus Descartesov. 

Profesori trnavskej univerzity ku svojej filozofii 
pripojili i fyzické a matematické vymoženosti svojej 

22 T a m ž e, str. 257—8. 
23 T a m ž e, str. 203—4. 
24 A. R e v i c z k ý : Metaphysica, str. 235. 
26 T a m ž e, str. 236. 
28 J. I v a n c s i c s : U. d., str. 198. 128 



doby, čím nielen podali dôkaz o svojej filozofickej po-
hotovosti a tvorčej sile, ale aj verejne vyznali, že Cir-
kev má vždy otvorené náručie pre akýkoľvek pravý 
pokrok na poli vedeckého bádania. Oni správne po-
chopili, že i matematikou možno sa dostať ku chápa-
niu mnohých vecí a zjavov prírody, lebo náš rozum 
je sídlom nielen základných princípov logiky, ale i zá-
konov matematiky, a tak svet nejestvuje len v zname-
ní zásad logických, ale i matematických. A tento názor 
plne potvrdzuje terajšia mechanika, fyzika a chémia, 
náuka o atómoch, o pozitívnych a negatívnych elek-
trónoch, o ich rozmanitej spojitosti, takže v tomto smy-
sle i moderná filozofia veľmi zdôrazňuje, že kvantitu 
mnohých vecí len jazykom matematiky možno vyslo-
viť."' Nevieme čo je hmota, čo je pohyb, čo je sila, čo 
je gravitácia, čo je elektrina, ale vieme o nich utvoriť 
matematické formuly, a ich pomocou stávame sa pán-
mi nad týmito silami. Profesori-filozofi trnavskej uni-
verzity správne vystihli teda hlboký význam matema-
tiky pre chápanie prírody. 

Ale podobný význam v tamto smere má i fyzika. 
Kto uprie svoju pozornosť na prírodu, prvý zjav, kto-
rý ho zachytí, je zaiste pohyb, zmena, pokoj, sila a 
zákony, ku ktorým obloha nebeská i zem pripútané sú 
ako ku svojim tepnám. Vo fyzike Galilei, Descartes a 
Newton utvorili novú epochu: prvý vynašiel zákon 
inercie hmoty, podľa ktorého v samej hmote nachodí 
sa dostatočná príčina pohybu i stojatosti, teda bez po-
treby vonkajších vplyvov; druhý objavil zákon o zo-
trvačnosti pohybnej masy, vylúčil silu z prírody, pri-
pustiac len pohyb a dimenziu telies; Newton šiel ešte 
ďalej, vrátil sa k sile i k pohybu a postavil zákon prí-
ťažlivosti telies. Týmito a ďaľšími fyzickými pokusmi 
človek poznal stálu vzájomnú závislosť vecí sveta, a 
to podľa istých zákonov. Tým utvorené boly nové spô-
soby v poznávaní sveta i jeho zjavov, čo zas viac a 
viac utvrdzuje nadvládu človeka nad zjavmi sveta. Vo 
fyzike počítať treba aj s kvalitou vecí, ktorú Descartes 
márne chcel zredukovať len na pohyib a dimenziu te-
lies, pripisujúc všetku kvalitu len samému subjektu, 
preto zákony fyziky nemožno obrátiť na zákony pu-
stej mechaniky. 

s? J. T r i k á 1: A gondolkodás mfivészete. Budapešť, 1926. 



Profesori trnavskej univerzity v celom rozsahu 
pochopili tento význam fyziky, prijali*8 Newtonovu1* 
náuku o fyzických zákonoch i tri zákony Descarte-
sove, a na ich podklade starali sa o rozvoj fyziky aj 
sami. Veľkého uznania hodná je tu najmä činnosť Já-
na Horvátha, ktorého kozmologia husto popretkávaná 
je rozličnými matematickými a fyzickými vzorcami 
počtovania i merby toľkou umnosťou, že jeho práci 
musí vzdať poklonu priateľ i nepriateľ. 

* 

Popri týchto prednostiach mala táto filozofia prav-
daže i svoje nedostatky; a čo s tejto stránky povedať 
možno o scholastike vôbec, vzťahuje sa i na filozofiu 
trnavských profesorov. Ich filozofickej metóde, d e d u k -
tívnej, syntetickej, nedostávalo sa najmä toho, čo je 
dnes nevyhnutnou podmienkou každého bádania: po-
zorovania, analýze a prísnej kritiky skutočnosti. Inou 
chybou ich filozofie bolo, že popri rozume, na ktorého 
činnosť, vyškolenosť a vycibrenosť temer jedine sta-
vali všetko poznanie, zanedbávali iné súčiastky pozná-
vajúceho podmetu, tojest cit a vôľu, pôsobnosť kto-
rých je veľmi dôležitá i v samom filozofovaní. Lebo 
veď popri všetkých rozumových poistkách o správno-
sti nášho poznania predsa len musíme uznať, že ako 
v prírode samej, tak i v živote ľudskom, a tým viac 
vo svete transcendentálnom, mnohé zjavy akosi vykl-
zujú sa nám z plného objatia, a popri tej istej skutoč-
nosti a popri tých istých dôvodoch mnohí ľudia nedo-
chádzajú k rovnakým záverom. (Porotné súdy; quot 
capita tot sententiae). Tak napr. aj pre jestvovanie 
samého Boha bojuje až trojaký aparát dôkazov: fy-
zických, metafyzických a mravných alebo psychologic-
kých. A keď aj odhliadnuc od metafyzických skú-
mame čo len fyzické a psychologické, zistíme, že kaž-
dý argument opiera sa na skutočnosť (intuíciu), a tak 
na bezprostredne evidentné pravdy, ktoré opätovne a 
opätovne môžu byť podrobené najprísnejšej kontrole 
beztoho, žeby čokoľvek stratily zo svojej sily. (Ko-
nečnosť, závislosť, nahodilosť, poriadok sveta, túžba 

28 J. I v a n c s i c s : u. d., str. 146. 
28 Š t. K a t o n a : (Historica critica. XLI. 1802, Budae, str. 

571) pripomína, že „primus Tirnaviae philosophiam e Newtoni 
principiis exposuit" Ľ u d o v í t C s a p o d i (* 1729). 



po blaženosti aitď.;). Dokazovanie jestvovania Boha 
deje sa teda na podklade evidentnej skutočnosti, ro-
zumkovaním a sylogizmami. A či možno povedať, že 
dokázať jestvovanie Boha patri len rozumu? Kiež by 
bolo tomu tak! Hľa, všetci vidia tú istú skutočnosť, a 
či rozumkovaním dochádzajú k tomu istému záveru? 
Jedon dôjde k uznaniu Boha, druhý zaviazne v pochy-
bovaní, a tretí popiera jeho jestvovanie.50 Čo je asi to-
ho príčina? 

Treba vedieť, že iné je: pravdivosť nejakého úsud-
ku, a iné je: prijatie a osvojenie si tejto pravdy pre 
život. A hoci kritérium pravdy je súčasne i pohnútkou 
k osobnej istote jej uznania, jednako toto uznanie nie 
je ešte aj totálnym prijatím a osvojením si pravdy 
samej pre život. Na túto veľkú protivu vzťahuje sa 
i známy výrok pohanského básnika: Video meliora 
proboque, tamen deteriora sequor. Tu máme teda do-
činenia s istými príšernými zjavmi našej prírody, kto-
ré veda vysvetliť nevie, a Zjavenie vysvetľuje ich 
dedičným hriechom i jeho následkami. Čo z toho na-
sleduje? To, že posledný záver logického následkova-
nia neplynie len z rozumu, ale že tu k uplatneniu pri-
chádzajú aj iné prvky, a to istá metafyzická ná-
klonnosť človeka, jeho dobre vypestená vôľa, jeho mra-
vy, jeho srdce a najmä milosť Ježiša Krista. Len tý-
mito náležitosťami utvorí sa v človekovi to ovzdušie, 
ktoré je potrebné i pre životné prevzatie jednotlivých 
právd. Tieto náležitosti nazývajú sa i dispositiones 
morales, ktoré nenahrádzajú síce argumenty, ale pre-
máhajú prekážky, stavajúce sa do cesty totálneho pri-
jatia právd. Preto k nadobudnutiu úplnej osobnej isto-
ty všeobecne vyžaduje sa aj účasť vôľe, ktorá je síce 
pri matematickej a metafyzickej istote veľmi malá, 
ale pri mravnej istote veľmi znatná. Pravda, i tieto tu 
spomnuté konkurujúce prvky môžu sa zoslabovať, ni-
čiť, zneužívať, a to nielen jednotlivcami, ale celými ná-
rodmi; a proti samému rozumu tiež môžu byť pácha-
né hriechy. Y prvom prípade vzniká mravný úpadok, 
hriech, zlosť; v druhom prípade: hlúposť, sprostosť. 
Nuž takéto regresy sú tiež možné. 

A tak teda i tá pravda, či jestvuje Boh, zvrtne sa 
na celom človekovi. Je v tom istá konnaturalita vecí 

30 J. T r i k á l : U. d. 



a našej bytosti, ktorú treba pred očami mať aj vo 
filozofovaní. Preto chybí každá filozofia, ktorá nepo-
číta s celým človekom, ale výlučne len s jeho roz-

aimom. 
Iný nedostatok vo filozofických vývodoch starších 

autorov väzí v tej okolnosti, že pri niektorých závaž-
ných a chúlostivých problémoch nepočítajú s ich do-
časným alebo pravdepodobným riešením, nepoklada-
júc — .neprávom — takéto riešenie za vedecké, ale 
stavajú mienky bez dostatočného základu na úro-
veň dôkazov. Okrem toho neraz bez potreby rokujú 
o takých otázkach, ktoré môhli ostať radšej nepo-
všimnuté. (De anima mundi)31 

* 

Prirodzene, od čias trvania trnavskej univerzity 
javí sa vo filozofii veľký pokrok, takže už aj sama 
definícia filozofie je pojmové oveľa širšieho rozsahu 
ako v predošlej dobe. Dnes filozofiou rozumieme ve-
du o všeobecnom poriadku myslenia i skutočnosti, kto-
rá súc v najužšom styku so všetkou vedou, všíma si 
výťažkov odborných vied a spája ich do jednoty, aby 
našla posledný rezultát všetkého, tojest všeobecný ná-
zor o svete a živote, ktorý plne zodpovedal by požia-
davkám rozumu i potrebám citu. Filozofia je teda ve-
dou prvých príčin a najvyšších dôvodov. — Hlavné dis-
ciplíny filozofické sú: logika, noetika, všeobecná me-
tafyzika a zvláštna metafyzika, tojest prírodná filozo-
fia, psychologia, etika, estetika, filozofia práva, filo-
zofia náboženstva a filozofia dejín. 

Každá z týchto disciplín prešla veľkým vývojom; 
tak napr. psychologia delí sa: na metafyzickú čiže 
špekulatívnu a na empirickú, na analytickú alebo syn-
tétickú, na genetickú, deškriptívnu, eksperimentálnu, 
intelektuálnu, biologickú, fyziologickú, seksuálnu, 
praktickú; k nej druží sa parapsychológia, patopsy-
chologia, psychopatologia a psychiatria, okremtoho 
rozoznávaná je ešte i psychofyzika, psychognostika, 
psycbometria.32 Podobný vývoj je badateľný aj u o-
statných čiastok filozofie. 

Ale keď aj podľa týchto nakrátko spomnutých 
nových zadelení filozofických disciplín treba uznať, že 

31 J. I v a n c s i c s : U. d„ str. 135—6. 
32 J. K r a t o c h v i l — Č e r n o c k ý : Filosofický slovník. 

Brno, 1932. 



I 

v poslednom čase ukazuje sa vo filozofii ozaj mohutný 
pokrok, predsa tento pokrok nijako nemôže zatieniť 
hodnotu ani scholastickej, a tak ani tej filozofie, ktorá 
prejavuje sa v knihách profesorov trnavskej univer-
zity. Tak sme s ňou ako s dobrým základom pre bu-
dovu pravej filozofie: kto vedľa nej stavia, stavia na 
piesku. Prichodí nám preto táto filozofia ako sestra 
kresťanskej viery: spočíva tiež na Skale, z ktorej na-
berá sily, stálosti, húževnatosti a nezlomnosti. Odtiaľ 
i jej názov: philosopliia perennis. Veď tri hlavné pred-
mety, okolo ktorých soskupujú sa všetky problémy 
filozofie, to jest Boh, svet a človek, sú najpoprednejší-
mi predmetmi aj samej viery, a tak kresťanská filo-
zofia, keď pri riešení týchto otázok čerpá i zo Zja-
venia božieho, tým získava nielen výdatného pomoc-
ného svetla v bádaní, ale aj jedinečnej istoty. Tak na-
pr. na podvrátenie Leibnitzovej náuky de harmónia 
praestabilitae stačí uviesť vetu sv. Pavla (Rim. ľ, 22, 
23.): „Obľúbenie mám v zákone božom podľa vnútraj-
šieho človeka, no vidím druhý zákon vo svojich údoch, 
ktorý bojuje proti zákonu mojej mysli a uvádza ma 
do zajatia pod zákon hriechu, ktorý je v mojich 
údoch." Možno tu uviesť ďalej súvislosť mnohých 
právd prirodzeného poriadku so Zjavením, a taktiež 
učiteľské poslanie Cirkvi, nútiace ju k ustavičným 
novým záverom skrz sylogizmy, ktorých prvými pré-
misami bývajú pravdy zjavené, druhými pravdy pri-
rodzeného poriadku, lebo to všetko je súčasne zárukou 
neomylnej, vecnej a osobnej evidencie i pre pravdy, 
použité zo samej filozofie. 

* 

Na takýchto myšlienkových základoch usnovaná 
kresťanská filozofia ľahko vytrvala medzi ideovými 
búrkami minulosti; nijako neprekvapuje preto, že za 
našich čias slávi táto filozofia svoje nové vzkriesenie, 
prechodiac novým hodnotením k .náležitému uznaniu. 

Tento zjav pri obnovení 300-roonej pamiatky na 
filozofickú činnosť trnavskej univerzity naplňuje nás 
hlbokou piétou k jej profesorom, lebo vidíme, že ich 
myšlienkové dedičstvo nielen že posiaľ žije medzi na-
mi, ale prežíva i veľkú renesanciu svojich scholastic-
kých základov. 133 



Nám, vďačným ctiteľom zaslúžilých ideových do-
bývateľov ríše ducha pri zamyslení sa nad vykonanou 
prácou trnavských univerzitných profesorov-filozofov 
prichodí zas hrdo si uvedomiť tú skutočnosť, že ako 
účastníci katolíckeho myšlienkového univerzalizmusu , 
sme živými podobizňami a nositeľmi plnej a večnej 
harmónie, ktorá trvá medzi kresťanskou filozofiou a 
náukou božieho Zjavenia. 



Dr. Juraj Šimalčík: 

Dogmatická veda na trnavskej 
univerzite. 



aik i kňaz rovnako uznáva, že 
náboženstvo je pomer človeka 
k Bohu; ale keďže Boh je 
nadprirodzená, duchovná byt-
nosť, človek sám nevie, lebo 
nemôže vedieť, v čom a akým 
spôsobom má uctievať Bo-

ha, preto musel mu to na vedomie dať sám Boh. 
Vrcholom á konečným uvedomením tohoto pomeru je 
Ježiš Kristus, vtelený Boh. On zasa poučil o tom svo-
jich apoštolov, ktorí podávali toto poučenie ďalej ľud-
skému pokoleniu. Čo teda apoštolovia učili a hlásali, to 
všetko bolo a je učením Ježiša Krista tojest Boha. 
A akým spôsobom kázal im hlásať Kristus? Nie písmom, 
knihami alebo napísanými paragrafmi, ale výlučne ži-
vým slovom, tojest ústnym kázaním. Veď Ježiš Kristus 
sám tiež ničoho nepísal, ani apoštolom písať nekázal; 
On kázal len ústami, a to isté nariadil aj apoštolom, 
ktorí to i konali. Teda — podľa nariadenia Kristovho — 
jedine božské účinlivé podanie (traditio divina activa) 
bolo prostriedkom a nástrojom udržovania a rozširova-
nia božského učenia Ježišovho. Lenže apoštolovia boli 
ľudia, žijúci na Zemi; keďže teda nemohli všade a 
vždy, s času na čas svoje ústne kázanie aj zapísali, 
a takto napísané kázne odoslali tým, ktorí ich v istých 
prípadoch potrebovali. Takto vzniklo písané slovo božie 
tojest Písmo sv. Nového zákona (sacra Scriptura). Písmo 
sv. Nového zákona je teda nie nejaký kódeks, nejaká 
úplná a jasná sbierka božského učenia Kristovho, ale 
len istou — i to len príležitostne, pre vtedajšie pomery 
a požiadavky — napísanou čiastkou už spomnutého 
ústneho kázania apoštolov. Nebolo teda potrebné ho na-
písať, ale keď sa už napísalo, je drahým klenotom a 
jedným z prameňov zjavených právd náboženských. 
Z toho je zjavné, že je ešte mnoho toho, čo apoštolovia 137 



hlásali; i pýtame sa: kde je napísané toto? Napísané je 
od učeníkov apoštolských aj iných, a nachádza sa 
v starokresťanskej literatúre tojest v patrologii. To je 
takzvané božské trpné podanie (traditio divina passiva), 
ktoré tvorí druhý prameň zjavenia božieho. 

Ako teda vidno, prostriedkom udržovania a rozši-
rovania učenia Kristovho je vlastne podanie (traditio). 
Jedno účinlivé (activa), zahrňujúce v sebe i písomnú 
čiastku (scriptura), a druhé trpné (passiva), hlásané 
síce apoštolmi, ale napísané nie nimi, lež ich učeníkmi 
a ďalšími spisovateľmi. Písmo sv. Nového zákona je 
teda plodom, dieťaťom už dlhší čas ústami apoštolov 
hlásaného podania Kristovho, a je teda eminentne Slovo 
božie, nakoľko je aj samými apoštolmi napísané, ktorí 
všetko konali z vnuknutia Ducha svätého, či ústamii 
kázali, alebo niečo napísali. 

Ale trpné podanie pokračuje ďalej, vždy pod dozo-
rom apoštolov a ich nástupcov, i je — pravdaže — ob-
sahové väčšie, ako Písmo sv. I môžeme teda povedať, 
že učenie Kristovo a týmto zjavené náboženstvo ulo-
žené je vo dvoch prameňoch: v Písme sv. a v ústnom 
podaní. 

Tieto dva pramene sú teda majetkom spoločnosti 
apoštolov, ktorú spoločnosť založil sám Ježiš Kristus 
pod vedením viditeľnej hlavy sv. Petra, a pomenoval 
ju Cirkvou (Ecclesia). Teda vysvetľovať tieto pramene 
a z nich odvodzovať nové a nové pravdy môže a má 
právo jedine Cirkev tojest jej stály učiteľský úrad, kto-
rý historicky postupuje v rímskom pápežovi a s ním 
spojených biskupoch, ako to jasne vysvitá práve z uve-
dených dvoch prameňov viery. Tento úrad je v tomto 
odbore neomylný, lebo veď sám Kristus a Duch svätý 
ho vedie, čo Písmo sv. jasne zdôrazňuje. 

Zjavené pravdy náboženské uložené sú teda ošetky 
v spomnutých dvoch prameňoch, lenže nie rovnakým 
spôsobom. Niektoré sú také jasné, že nepotrebujú oso-
bitného vysvetlenia (formaliter revelatum). Keď táto 
jasnosť je taká, že hneď nám skoro do očí bije, teda 
bezprostredná, tak volá sa „revelatum formaliter expli-
cite"; ale keď otázna jasnosť je prostredná tojest len 
rozborom (analysis) sa vyskytuje, vtedy má meno „re-
velatum formaliter implicite". Tieto posledné menujú 
sa aj „revelata quoad se", kým tamtie sú „revelata 



quad nos". Cirkev teraz nekonala a nekoná nič inšie, 
ako tie zjavené pravdy, ktoré sú skryté (implicitae), 
vynáša na svetlo výrazne (explicite). Je to potrebné? 
Samo v sebe nie, ale, keď to robili rozliční bludári, ktorí 
mýlne odvodzovali niečo z prameňov viery, tak Cirkev 
ozvala sa vždy ako jedine povolaná k tomu, aby jasne 
a neomylne určila, čo vyplýva zo zjavených právd. 
Týmto spôsobom — pravdaže — predmet viery rástol 
a rastie ďalej. Lenže takto určené pravdy sú naskrze 
nie nejakým novým učením, ale — dôsledkom a výply-
vom útokov rozličných bludárov — jasným, určitým a 
neomylným vypovedaním pôvodného učenia samého 
Krista i apoštolov. Cirkev, keď toto koná, súčasne od-
straňuje a zatracuje všetko, čo protiví sa tomuto učeniu 
v akomkoľvek smysle. Takto určené pravdy menujú sa 
článkami viery čiže dogmami, ich zavrhnuté protivy 
zas bludmi, kacierstvami (haereses). 

Vedecká sústava týchto článkov viery čiže dogiem 
volá sa dogmatika, ktorá neomylným spôsobom učí 
0 všetkom tom, čo Boh zjavil a nám k vereniu — na 
večnú spásu — predložil. Je to veda nie z tohoto sveta, 
ale pre tento svet, tojest pre spásu nesmrteľných ľud-
ských duší. 

Akým spôsobom podáva Cirkev tieto dogmy? Dvo-
jakým: slávnostným a riadnym. Slávnostne podáva ich 
na všeobecných cirkevných snemoch, ktorých hlavou je 
rímsky pápež, a pápež sám, bez snemov, keď hovorí „ex 
cathedra". Tieto slávnostné spôsoby jasne sa nachádzajú 
v obidvoch prameňoch viery. Riadny spôsob ich podá-
vania je celá učiaca Cirkev, nakoľko je rozšírená po 
celom svete (magisterium dispersum). 

Rámcový obraz celej vierouky, dogmatiky, ob-
sahuje spolu 182 dogiem. Všetky sú v Písme svätom 
1 v ústnom podaní. Každá dogma je samým Bohom zja-
vená pravda. Človek na nich nemôže a nesmie ničoho 
meniť. Ak sa pokúsi o to, protiví sa samému Bohu, pá-
cha ťažký hriech pýchy a neposlušnosti, je bludár, 
kacier. 

Okrem týchto tu pripomenutých dogiem sú ešte 
aj in<é pravdy, ktoré úzko súvisia s predošlými. Takéto 
pravdy nemenujeme dogmami, ale pravdami istými 
(theologice certum), nakoľko vyvierajú z učenia cirkev-
ného. a veríme ich na základe autority neomylnej Cirkvi. 



Takýchto právd je tiež istý počet a tvoria takzvaný 
druhotriedny predmet neomylnosti cirkevnej. Keďže 
tieto už nepatria do rámca tejto úvahy, upustime od ich 
prednesenia. 

Dogmy kresťansko-katolícke sú teda učením samé-
ho Boha, dané Kristom Pánom, hlásané Jeho apoštolmi 
a vysvetľované ďalej darom neomylnosti obdarenou 
Cirkvou katolíckou. Nie sú teda vynálezom ľudského 
rozumu, hoci sú ľudskou rečou a slovami určované a 
prednášané. Mýlia sa teda veľmi odporci katolíckej 
Cirkvi, keď sa domnievajú, že určovanie nezmeniteľ-
ných dogiem robí nátlak, ba útok na všeobecný vývoj 
ľudského rozumu. Oj nie! — Veď bolo už zdôraznené 
a z celého rámca dogiem tiež jasne vidno, že tieto prav-
dy nijako nedotýkajú sa ľudskej vedy. Ich obsah a cieľ 
je celkom iný, ako stálemu vývoju podliehajúca ľudská 
veda a kultúra. Naopak, zdravá, triezva veda ani je nie, 
lebo nemôže byť v rozpore s božskými dogmami. Pre-
čo? Jednoducho preto, lebo zdrojom obidvoch je sám 
Boh, jediná, nekonečná a večná pravda. Veď Boh ne-
môže si protirečiť. Opravdivé výdobytky vedy, najmä 
filozofie, Cirkev aj používa k tomu, aby svoje dogma-
tické učenia presne podávala a vysvetľovala. Preto náj-
deme toľko filozofie v dogmatike. Toto rozumkovanie 
pravdaže nie je nato, aby sme dogmy aj vnútorne po-
chopili a vyhlásili ich za také, na ktoré by aj ľudský 
rozum prišiel sám od seba. To nie, lebo dogmy sú vo 
svojej vnútornej podstate tajomstvá, ktoré nám Boh 
preto zjavil, aby sme ich pokorne uverili pre Jeho ne-
konečnú autoritu, aby sme podľa nich žili a takto spa-
sení boli. No pritom ľudský rozum — po isté hranice — 
môže ísť v ústrety týmto tajomstvám, môže aj vniknúť 
do ich závratnej ríše, ale len preto, aby čoskoro sa vrá-
til a pokorne uznal, že tieto tajomstvá sú naozaj dielom 
Boha, že sú síce nad ľudským rozumom, ale nijako nie 
proti nemu. Toto presvedčenie vždy žilo v Cirkvi, naj-
mä od doby Origenesovej — ktorý prvý sústavne so-
stavil náuku o dogmách — cez dobu sv. Augustína a 
hlavne sv. Tomáša Aquinského až po dnešné časy. 

„Fides qaerens intellectum" bolo vždy heslom kato-
líckych teologov, ktorí pod dozorom neomylnej Cirkvi 
tvorili nesmrteľné diela o dogmatických pravdách, a 
prednášali o nich na vysokých školách bohosloveckých. 



Toľkoto potrebné bolo pripomnúť úvodom k nasle-
dujúcim úvahám, ktorými v stručnom rozbore niekoľ-
kých odborných vydaní trnavskej univerzity pouká-
zať chceme na neobyčajne veľký význam, aký vydobyla 
si táto katolícka vysoká škola na vedeckom poli dog-
matickej literatúry. Z rozsiahlej literatúry, venovanej 
odborným teologickým otázkam dogmatického obsahu, 
z prístupných nám diel vybrali sme tieto knihy: 

1. Fr. A. Obroczni: Tractatus de Deo uno et trino. 
1701. 

2. Casparus Henter de Sepsi: Tractatus de Incar-
nati Verbi mysterio. 1701. 

3. Christophorus Peichich: Mahometanus dogmatice 
et catechetice. 1717. 

4. Gabriel Ant. Erdody: Opusculum theologicum. 
1721. 

5. Georgius Stobaeus: Epistolae tres. 1722. 
6. Gabriel Daniel: Colloqium magistri de praedes-

tinatione. 1727. 
7. Gabriel Kapi: Institutiones christianae de Verbo. 

Incarnato. 1720. 
8. Franciscus Bolech: Quaestiones miscellaneae 

theologicae. 1728. 
9. Joannes Niderkircher: Quaestiones theologicae. 

1728. 
10. Christophorus Peichich: Speculum veritatis in-

ter orientalem ecclesiam. 1730. 
11. Samuel Engelmayr: Innocentia vindicata Dei-

parae. 1732. 
12. Georgius Stobaeus: Histarica religionis refor-

matio. 1748. 
13. Gabriel Daniel: Colloqium magistri de praedes-

tinatione. 1750. 
14. Vitus Pichler: Theologia polemica. 1755. 
15. Matthias Nándory: Sapiens architectus. 1755. 
16. Ludooicus Csapodi: De gratia Christi (libri IV.) 

1769. 
17. Ludovicus Csapodi: De religione revelata 1.1771. 
18. Ludovicus Csapodi: De religione revelata II. 

1771. 
19. Ludovicus Csapodi: De Trinitatis et Incarna-

tionis mysteriis. 1772. 141 



20. Ludovicus Csapodi: De Deo et divinis eius attri-
butis. 1772. 

21. Joarmes Filo: Lntroductio ad exponendam doctri-
nam verae religionis. 1773. 

Štúdiumom a porovnávaním tejto literatúry získa-
né poznatky podávame v siedmich hlavách, roz-
delených podľa dogmatických otázok. Nájdeme 
tu zahrnutú celú dogmatiku okrem statí o sviatostiach 
a o posledných veciach. Slovami „moderná dogmatika" 
treba rozumieť najnovší spôsob dogmatických výkladov. 
Náukove-metodické a školsko-pedagogické vlastnosti 
týchto diel a ich prípadné špeciálno-lokálne znaky za-
znamenané sú na príslušných miestach rozpravy. 



I. 

O jednom Bohu 
(De Deo uno). 

Jestvovanie a podstata Boha je prvým a základným 
učením dogmatiky. Je to pravda, poznateľná z ľudské-
ho rozumu i zo zjavenia božieho. Obidva pramene sú 
v plnom súlade medzi sebou: zjavenie (revelatio) podáva 
stručne už hotové rezultáty, rozum ich rozoberá, vy-
svetľuje a spolčuje. 

Najstaršia kniha, vydaná trnavskou univerzitou 
o tomto predmete, je z roku 1701; napísal ju Fr. A. 
Obroczni pod názvom: Tractatus de Deo uno et trino. 
Objemné, 540 strán obsahujúce dielo malého 8°-ého for-
mátu, podáva látku v šiestich dišputách. — I. dišputa 
rokuje o poznaní, o podstate a o vlastnostiach Boha pri 
svetle čistého rozumu. Úvaha je hlboko filozofického 
rázu a bezchybná. Vyzdvihnúť treba v nej najmä ulo-
ženie metafyzickej podstaty božej do „esse simplicis-
sime" na rozdiel od iných dávnych teologov, ktorí túto 
podstatu ukladali do niektorej z vlastností božích. Tak-
tiež správne je ponímanie rozdielnosti medzi božou pod-
statou a jej vlastnosťami (distinctio rationis ratio-
cinatae). — II. dišputa hovorí o videní Boha. Podáva 
všetko podrobne, čo píšu o tejto otázke iné dogmatiky. 
Uchvacuje najmä krásny a správny výklad „luminis 
gloriae". — III. dišputa objasňuje vedomosť Boha. Ro-
zoznáva jú trojakú vedomosť božiu: scientia visionis, — 
simplicis intelligentiae et — média, pričom všíma 
si aj rozličné mienky teologov, najmä tomistov a sko-
tistov. — IV. dišputa vykladá vôľu a lásku božiu. Pekná 
stať, v ničom sa nelíšiaca od moderných dogmatik. — 
V. dišputa zahrňuje Prezreteľnosť a predurčenie (pro-
videntia et praedestinatio), teda jedon z najťažších orie-
škov dogmatiky. „Praedestinatio ad coelum" je správ-
na, ale tvrdenie, že „reprobatio tam positiva quam ne-
gatíva decet(ľ) Deum" dnes už nemožno prijať. Autor 
na str. 440—451. na základe sv. Tomáša Aquinského do-
kazuje i reprobáciu (zavrhnutie), a to spôsobom trochu 
radikálnejším, čo vôbec charakterizuje starších tomi-
stických teologov, hoci z diel sv. Tomáša nemožno do-
kázať toto radikálne stanovisko. — VI. dišputa hovorí 143 



o najsv. Trojici; tejto stati dotkneme sa v traktáte: De 
Deo trino. 

Druhá oibjemná kniha, rokujúca o Bohu, je dielo 
Ľudovíta Csapodiho S. J.: De Deo et divinis eius attri-
butis, libri tres, z roku 1772 (strán 568). 

V predhovore podáva autor disertáciu „de commu-
nii naturae humanae sensu", v ktorej uvádza skutočnosť, 
že jestvujú isté všeobecné, stále úsudky, ktoré nezdajú 
sa byť dôvodmi podopreté, a pritom sú silné. Na ich 
utvorenie nemá vplyv ani autorita, ale pochádzajú 
z istej vrodenej ľahkosti ľudskej prírody. Je to vlastne 
slovo prírody, vox naturae. Účinkom tejto vlastnosti 
ľudskej prírody človek napr. vie, čo je dobro i zlo, 
pravda i nepravda a podobne. Autor hovorí tu o tak-
zvanom „sensu communi critico", ktorý skutočne jestvu-
je a menuje sa vo filozofii i v teologii: prirodzená 
istota, certitudo naturalis. Takúto istotu prirodzenú má 
každý človek o Bohu a o iných metafyzických pravdách, 
hoci sám nevie udať príčiny a dôvody tejto istoty. Keď 
neskôr si vec odôvodní, tak istota prirodzená stane sa 
istotou vedeckou. Nie je tu teda reč o nejakých vrode-
ných pojmoch (innatizmus), akfé nejestvujú, ale len 
o schopnosti ľudskej prírody, ktorá veľmi ľahko príde 
na otázne všeobecné úsudky a pravdy. Tvrdenie, že pri 
tvorení týchto úsudkov nepôsobí ani zovňajsie smyslo-
vé vnímanie, nemožno celkom prijať, lebo takýto výrok 
zneje trocha innatisticky. Má tu vplyv smyslové pozná-
vanie, veď „nihil est in intellectu, quod non fuerit prius 
in sensibus" (sv. Bonaventura a celá Schola), i keď sám 
poznávajúci subjekt nevie o tom, vlastne nevie podať 
dôvody k tomu. 

Po tomto úvode nasleduje dielo samé, zaiste jedno 
z najmohutnejších dogmatických diel bývalej trnavskej 
univerzity. — Prvá kniha rokuje o jestvote a podstate 
Boha: De Dei exsistentia et essentia. Najväčší dôvod 
k jestvote Boha sú náhodilé veci vo svete, res cantingen-
tes, ktoré vyžadujú nevyhnutnú bytnosť (ens necessa-
rium). Postup dokazovania je filozoficky krásny a bez-
chybný. Podstatu Bolia kladie celkom správne do Jeho 
„aseity", čo je totožné s „esse simplicissime" Fr. Obrocz-
ného. Správne rozoznáva dokonalosti božské, ktoré sú 
jednoduché a miešané (perfectiones simplices et mixtae). 
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attributa Dei absoluta. Simplicitas, spiritualitas, imrnu-
tabilitas, aeternitas, immensitas, omnipraesentia, scien-
tia a voluntas Dei podané sú hlbokými filozofickými 
vedomosťami, dôkazy, najmä Sv. Otcov a z histórie, sú 
účinne volené. Hlavne scientia Dei je tak dokonale vy-
stihnutá, že v tomto smere nijaká moderná dogmatika 
ju neprevyšuje. — V tretej knihe nájdeme relatívne 
vlastnosti božské: attributa Dei respectiva (relativa), 
vzťahujúce sa na zovňajšie činy božské: stvorenie sve-
ta, anjelov, človeka atď., ktoré tvoria osobité časti dog-
matikv, preto pohovoríme o nich na príslušných mie-
stach. 

Ako z uvedených dôkazov vidno, traktát „De Deo 
uno" prednášal sa na býv. univerzite trnavskej veľmi 
dôkladne. Keďže je to odbor viac filozofický, je priro-
dzené, že citáty a dôvody zo sv. Písma sú len zriedka-
vé; kde je to potrebné, sú vždy vyberané. Najväčšia 
dôležitosť prikladá sa na rozumové (filozofické) rozvi-
nutie so zreteľom na kresťanskí! tradíciu a históriu filo-
zofie. Hlavnými stĺpmi sú sv. Augustín a sv. Tomáš 
aquinský. 

Spôsob dišputy, akým podávané sú dogmatické 
učenia, dnes pravdaže už nevyhovuje, alebo len zčiastky 
vyhovuje, keďže látka veľmi sa rozdrobila a utrpela na 
priehľadnosti a jasnosti. I dokazovanie a podvrátenie 
jednotlivých tvrdení je nám už nezvyklé mechanicko-
sťou svojich výrazov „concedo nego — transeat maior 
alebo minor" a pod.; dnešné dogmatické knihy počína-
jú si už jednoduchšie, pokojným rozvinutím každej jed-
notlivej otázky. 

II. 

O Bohu Stvoriteľovi 
(De Deo Creatore). 

O stvorení hmotného sveta sú štyri definované 
pravdy to jest dogmy: Boh z ničoho stvoril svet; stvoril 
ho slobodne; stvorený svet mal teda začiatok; skutok 
stvorenia privlastňuje sa celej sv. Trojici. 

Všetky tieto štyri pravdy krásne rozvíja Ľ. Csa-
podi vo svojom diele, uvádzajúc dôkazy zo sv. Písma 
10 



i z tradície, najmä zo sv. Augustína a z iných cirk. spi-
sovateľov. Námietky, hlavne so strany starovekých blu-
dárov (manichejci, materialisti atď.) obratne odráža, len 
škoda, že citáty z tradície sú veľmi rozsiahle, ako to 
žiadala metodika starších dogmatických autorov. 

V prírodovedeckom osvetľovaní týchto zjavených a 
definovaných právd Csapodiho výklady sú trocha sla-
bé, tomu nemožno sa diviť, keďže veda v tomto smere 
urobila ohromné pokroky, ktoré v jeho dobe ešte ne-
boly. Tak napr. v otázke veku Zeme a celého vesmíru 
autor pridŕža sa jedine St. zákona, a určuje tento vek 
na šesťtisíc rokov, nerozlišujúc pritom vek ľudstva od 
stvorenia sveta vôbec. Csapodiho otázku o tom, že v 
akom období započal sa svet, či v jeseni alebo v jari, 
pokladáme dnes už za zbytočnú. 

Druhý svet, ktorý Boh stvoril, sú anjeli to jest čistí, 
bezhmotní duchovia; to je dogma, definovaná na IV. la-
teránskom sneme (1215), Csapodi tak umne predstavuje 
podstatu a vlastnosti anjelov, že v tomto ohľade skoro 
celkom shoduje sa s modernými dogmatikmi. 

Tretiu — akoby ríšu — stvorenia božieho tvorí sám 
človek. Bol stvorený Bohom priamo podľa duše i podľa 
tela. Csapodi krásne kreslí podstatu ľudskej tojest du-
chovnej duše. Cituje mnohých starovekých filozofov a 
cirk. Otcov. Nesmrteľnosť ľudskej duše tiež pohotovo 
dokazuje zo všetkých príslušných prameňov (sv. Písmo, 
tradícia a ľudský rozum). Vydarené je aj nepriame do-
kazovanie: z túžby po blaženosti, z odmeny a trestu, 
i zo spravodlivosti božej. Uvádza i niektorých teologov, 
ktorí sa domnievali, že nesmrteľnosť ľudskej duše istá 
je len zo zjavenia božieho, ale nie pri svetle čistého roz-
umu. Csapodi túto mienku pevnými dôkazmi a citátmi 
vyvracia (str. 382—383). 

Objemná a dôkladná je stať o stave prvého člove-
ka. Mal rozličné dary od Boha: prirodzené (rozum a slo-
bodná vôľa), ktoré patria k ľudskej prírode; mimopri-
rodzené (integrita a imortalita tela), ktoré nepatria člo-
veku, ale boly mu dané ako dodatok, a nadprirodzené 
(posväcujúca milosť, milosti pomocné, božské čnosti), 
ktoré vôbec nepatria k ľudskej prírode, ale samým 
Bohom zdarma boly udelené, čím postavený bol prvý 
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Človek po páde stratil mimoprirodzené i nadpri-
rodzené dary, no nie prirodzené. Prečo vlastne padol 
prvý človek? Lebo nemal „adiutorium quo" to jest fi-
nálnu peseveranciu, ktorá záleží v sérii účinlivých po-
mocných milostí (gratiae efficaces). Autor na základe 
sv. Augustína vykladá tento stav prvých ľudí (str. 413 
atď.). Dôkladné, hoci zdĺhavé je podanie o gratuite a 
supernaturalite milosti posväcujúcej i pomocnej. 

Ďalej vykladá autor o stave čistej prírody (status 
naturae purae), a celkom správne hovorí, že je to stav 
možný, ale skutočne nikdy nejestvoval. Protivné mien-
ky a bludy pritom stručne podvracia. 

O hriechu dedičnom, o jeho jestvote, podstate a roz-
širovaní autor hovorí dosť málo. Citáty zo sv. Pavla, 
v ktorých je reč o dedičnom hriechu, nie sú práve na 
príslušných miestach uvedené (str. 447 etc.). Nepodáva 
ani dogmatické definície snemu tridentského v tejto otáz-
ke, takže tento traktát nie je dostatočne spracovaný, ne-
má náležitej priehľadnosti a určitosti. No umne pod-
vracia bludy proteštantov, bajanistov a janzenistov, 
hoc i tu vleklé citáty a rozčlánkovanie predmetu skôr 
zatieňujú veci ako osvetľujú. 

V ďalších úvahách hovorí Csapodi o Prezreteľnosti 
božej (de providentia divina). Správne predstavuje nám 
jej jestvotu a podstatu vyvodenú z božských vlastností, 
najmä z rozumu a z vôle. Rozprestiera sa na všetko, aj 
na malicherné veci, a pritom všade s veľkou istotou od-
ráža deistov. Náhoda nejestvuje nikde; cieľ, ktorý Boh 
vytýčil svetu, dosiahne iste a neomylne: a tomuto koneč-
nému cieľu sú podrobené všetky činy, i slobodné, i pod-
mienené, hoci je to ľuďom síce nepochopiteľné. Prezre-
teľnosť vzťahuje sa hlavne na prostriedky (média), 
ktoré sú potrebné k nášmu konečnému cieľu. Tieto pro-
striedky sú rozličné: nadprirodzené a pozitívne, priro-
dzené a negatívne. I sám hriech môže byť príčinou 
k spáse. Takto uvažuje autor, a celkom správne. 

Napokon hovorí Csapodi o predurčení a zavrhnutí 
(de praedestinatione et reprobatione) ako o konečnom 
uplatnení sa božieho cieľa. To je najtvrdší oriešok dog-
matiky. Autor počína si tu tak, že najprv zdôrazňuje 
dogmu, že Boh vážne chce každého človeka spasiť. Dô-
kazy k tomu vedie z rozumu, zo sv. Augustína a z de-
finovaného učenia, že Kristus umrel za všetkých ľudí 147 



(snemy: Arausicanum II., laterauen.se IV. a tricleníi-
num). Bludy pelagiánske, semipelagiánske, protestant-
ské, bajanistické a janzenistické smelo odráža, osvetľu-
júc ich správnym výkladom histórie bludov, počnúc 
Gottschalkom (capitula carisiaca) až po obnovateľov 
proteštantizmusu (najmä kalvínskeho bludu). 

Každý zatratenec (reprobus) jedine z vlastnej viny 
bude zatratený, vykladá Csapodi. Praescientia Dei ešte 
nikoho nezavrhuje, lebo táto sa uplatňuje vždy ako po-
sterior. Tojest každý je predestinovaný alebo reprobo-
vaný „post praevisa merita aut demerita." A to je je-
dine správne ponímanie. Mienku niektorých teologov, 
ktorí hlásali tože predurčenie alebo zavrhnutie „ante 
praevisionem", autor právom neprijíma, ba podvracia 
ju ako nedôstojnú spravodlivého Boha. Všetky tieto 
vývody osvetľuje vhodnými dôkazmi zo sv. Písma, zo 
sv. Otcov, zo sv. Augustína, jeho žiakov, a z čistého roz-
umu. Autor zavrhuje akúkoľvek reprobáciu, i pozitívnu 
u Kalvína, i negatívnu u neotomistov. ktorá od Kalví-
novej liší sa len v slovách. Správne podáva i mienku, 
ktorá počnúc sv. Augustínom dlho bola predmetom ú-
vah medzi teologmi, tojest že dietky, zosnulé len v de-
dičnom hriechu, nie sú zavrhnuté. Cirkev tento názor 
síce nedefinovala, ale teologicky je istý. Takéto dietky 
prídu do stavu čistej prírody (status naturae purae). — 
Slovom, predestinácia a reprobácia v diele Csapodiho 
je skoro tak podaná ako v terajších moderných dogma-
tik ách. 

Povšimnutia hodná je i dodatková stať o dobrom 
a najmä o zlom (de malo). Odkiaľ je zlo, aký má cieľ, 
a aké je oslobodenie od neho, tieto otázky boly vždy 
predmetom dogmatiky. Autor vysvetľuje, že čo my zlom 
menujeme, to je len „defectus boni debiti", teda skutoč-
né zlo sfa nejaká osobitná realita nejestvuje. Celkom 
správne, najmä proti Manichejcom. Fyzické zlo, teda 
len neporiadok, defekt vo fyzickom svete Boh občas 
chce pre väčšie dobro (choroby, vojny, živelné pohro-
my atď.); ale morálne zlo, teda hriech. Boh nikdy a 
v nijakom prípade nechce, len občas dopustí, strpí, aby 
nenarušil slobodnú vôľu človeka. 

„De systemate praedestinationis" vydala bývalá 
trnavská bohoslovecká fakulta menšiu knižku: „Collo-
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tinationis dioinae altero thomistico, altero scholae So-
cietatis Jesu" z r. 172? (druhé vydanie z roku 1750). 

Dielko rozoberá otázku v podobe dišputy, rozvrhnu-
tej na päť dní. Tomistom je istý žiak Antonius, ktorý 
dišputuje s istým Gabrielom Danielom, teologom zo 
Spoločnosti Ježišovej. Prvotné vydanie tohoto rozhovo-
ru vyšlo v Paríži roku 1700 z pera spomnutého Gabriela 
Daniela. 

Je vieroučným článkom — vykladá knižka —, že 
milosť božia nenúti slobodnú vôľu človeka ku spoluúčin-
kovaniu; ale ako treba rozumieť tento spôsob shody mi-
losti a vôle, to je Cirkvou nie definované, a preto jestvu-
jú rozličné bohoslovecké teórie o tom. Cirkev tieto teórie 
— nakoľko nedotýkajú sa dogiem — ani neprijíma, ani 
nezavrhuje, ale ich povoľuje. Roku 1598 utvorila sa v 
Ríme za Klimenta VIII. „congregatio de auxiliis gra-
tiae", kde zastanci týchto rozličných teórií vzájomne 
vymeňovali si svoje názory, ba ostro dišputovali. 5. sept. 
roku 1607 boli všetci účastníci takýchto dišpút pre-
pustení domov s tým upozornením, aby ani jedna 
stránka nevyhlasovala svoju teóriu za jedine správnu, 
a aby neobviňovala sa navzájom z nejakého bludu. 

Vodca tomistov bol istý veľmi učený a zbožný teo-
log rehole dominikánskej, Dominik Banez (f 1604), kto-
rý vo svojich komentároch diel sv. Tomáša aquinského 
podrobne rozložil svoju teóriu, opierajúc ju o tieto zá-
klady: 1. Nijaká stvorená príčina (človek) nemôže ko-
nať, ak je nie prvou príčinou (Boh) už vopred určená 
k tomu (praedeterminatio physica antecedens); 2. slo-
bodná vôľa človeka pritom zostáva, lebo Boh chce, aby 
aj po fyzickom určení slobodne konala; 3. Boh týmto 
nestáva sa pôvodcom hriechu, lebo v každom hriechu 
treba rozoznať dve čiastky: fyzickú a morálnu. K prvej 
(entitas physica) Boh predurčuje, druhá (entitas mora-
lis) je od človeka. 

Žiak Antonius veľmi pohotové a podrobne rozviňu-
je tieto základy i z nich vyplývajúcu teóriu, a teolog 
Gabriel Daniel prekladá svoje námietky proti tomu. 
Najhlavnejšou námietkou je zachovanie slobody ľud-
skej vôle. Akože môže obstáť táto sloboda, keď Boh ju 
už vopred určil, že íen tak a nie inak môže konať? 
V tom prípade o skutočnej slobode nemôže byť reči. 
Potom namieta, že v tejto teórii Boh naozaj by bol pô-



vodcom aj hriechu človeka, lebo čiastku fyzickú a mo-
rálnu v hriešnom čine reálne nemožno odlúčiť, veď ľu-
dia, keď hrešia, nerobia tento rozdiel, ale konajú totál-
ny čin. Preto Gabriel Daniel stavia teóriu jezuitu Ľu-
dovíta Molinu, ktorý v Lisabone vydal r. 1589 o tomto 
predmete knihu „Concordia liberi arbitrii cum gra-
tiae donis, divina praescientia etc." Jeho teóriu si osvo-
jili skoro všetci jezuiti, na čele so svojím vynikajúcim 
členom, teologom Františkom Suarezom. 

Základom tejto teórie je učenie, že účinlivosf mi-
losti božej je nie vopred určená, ale nasleduje vždy 
slobodné rozhodnutie človeka. Ale zkadiaľ vie Boh, že 
takto, a nie inak sa niečo stane? I odpovedajú molini-
sti: z takzvanej strednej vedomosti božej (scientia mé-
dia). Touto vedomosťou vidí Boh všetky budúce činy 
človeka, vyplývajúce zo slobodnej vôle (actus futuros 
liberos), i tie, ktoré sú podmienené (actus futuribiles, 
condicionatos). 

Týmto — ako vidno — je zachovaná slobodná vôľa 
človeka, a Boh je nie pôvodcom hriechu, lebo všetko 
závisí od rozhodnutia slobodnej vôle ľudskej. I keď te-
da Boh spoluučinkuje pri každom ľudskom čine (teda 
i pri hriechu), učinkuje len preto, lebo človek prv už 
sám rozhodol sa tak konať. Hriech teda Boh len dopu-
stí (permisit), lebo nechce narušiť slobodu ľudskej vôle, 
ktorú takou stvoril. 

Bohoslovecký žiak Antonius naposledy premôžený 
je takýmito vývodami svojho majstra; poďakuje sa mu 
za poučenie, a dišputa je zakľúčená. 

Priebeh týchto rozhovorov má veľmi zaujímavý 
sloh, a je ozaj na úrovní terajších moderných dogmatik. 

III. 

O vtelenom Slove 
(De Verbo incarnato). 

Jadrom a akoby chrbtovou kosťou celej katolíckej 
dogmatiky je vtelené Slovo božie tojest Ježiš Kristus. 

Kto je Ježiš Kristus? Boh a človek. Najväčší a naj-
dokonalejší obraz Boha v človeku. Boh, ktorý v myšlien-
kach, citoch, skúsenostiach a útrapách jednej stvore-
nej duše žil pre nás tu na Zemi, božským a predsa ľud-
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Ale ako treba to rozumieť, že Boh stal sa človekom? 
Azda sa premenil na človeka? Nie. Veď Boh je číry, 
nekonečný a nezmeniteľný Duch. Lenže i On má svoj 
život v rozume a vôli. Pozná seba a miluje seba, tojest 
vychádza zo seba a vracia sa k sebe. A tieto nekonečné, 
večné a nevyhnutné výkony ači pomery božské tvoria 
v Bohu istú trojitosť, tajomstvo Najsv. Trojice. Jedon 
je Boh, ale nosí v Sebe svoj vlastný obraz, vyrážajúci 
sa v Jeho rozume, a to je Slovo, Verbum; a v zrkadle 
tohože Slova zasa zajasá od nekonečnej Lásky svojej, 
ktorá vyráža sa z Jeho vôle, a to je Duch Svätý, Spi-
ritus S. 

Boh je teda celkom iná Trojica, než by sme si to 
ľudsky mysleli. Je to tajomný, možno povedať rodinný 
život jedného Boha. 

Boh, aby môhol sa čo najdokonalejšie prejaviť člo-
večenstvu a vyslobodiť ho z duchovnej biedy, vzniklej 
následkom dedičného hriechu, dušu Kristovu si vyvolil, 
ktorú vo chvíli jej stvorenia (pravdaže i s telom spolu) 
uložil do svojho rozumového výronu, ponoril ju do stá-
leho nazerania božej nekonečnosti. Spojil sa s ňou v ta-
ký úzky a rodinný sväzok, že z toho vzniklo osobné 
spojenie duše Kristovej s rozumom Boha tojest so samým 
Bohom. Stal sa teda Kristus Synom božím vo smysle 
nadprirodzenom, metafyzickom. A čo takto táto duša 
vyniesla na svet, je božské, večné, absolútne, i keď sa 
to stalo v ľudskom vydaní tojest účinkom stvorenej 
duše Kristovej. V tom záleží vtelenie (incarnatio) Slova 
božieho. 

Najstaršie dielo bývalej bohosloveckej fakulty 
trnavskej, ktoré v označenom smysle vykladá o Kri-
stovi, je „Tractatus de Incarnati Verbi mysterio", vyda-
né r. 1701 Gašparom Henter de Sepsi. Venované Leopol-
dovi Kollonichovi, ostrihomskému arcibiskupovi, roz-
vrstvené je na šesť dišputácií 525 strán malého formátu. 
V I. dišpute hovorí autor o potrebe a cieli vtelenia (de 
necessitate et convenientia incarnationis). Na spôsob 
moderných dogmatik celkom správne uvádza pritom, 
že vtelenie nevyplýva z nejakej nevyhnutnej vlastnosti 
Boha, tojest, že by vtelenie na všetok spôsob muselo byť; 
no je veľmi účelné i podľa vykúpenia i podľa božskej 
osoby. Je to teda veľké tajomstvo, ktoré ľudský rozum 
nikdy nepochopí. — V II. dišpute rokuje o tom, že vte- 1 5 * 



lenie bolo nevyhnutné, keďže Boh žiadal zodpovedné a 
úplné zadosťučinenie za urážku Adama a celého ľud-
stva (condigna satisfactio). Y pekne vypracovanej dog-
maticko-filozofickej stati III. dišputy autor kloní sa 
k názoru niektorých vynikajúcich teologov (sv. Albert 
V., Duns Scotus, Suarez, Catharinus a iní), podľa kto-
rých vtelenie bolo by sa stalo, i keby Adam nebol zhre-
šil. „Filius Dei venisset, etiamsi Adam non peccasset." 
Je to nie dogma, ale krásna myšlienka; no väčšina sta-
rých i nových teologov neprijíma túto mienku, hovo-
riac, že „Filius Dei non venisset, si Adam non peccas-
set". — Yo IV. dišpute sú podané následky (consectaria) 
vtelenia. Moderná dogmatika podáva ich počtom sedem: 
1. vzájomná premena výrokov o Kristovi prostredníc-
tvom Jeho božskej osoby (communicatio idiomatum); 2 
jedno synovstvo Krista (unica filiatio); 3. jedna pocta 
božská (unica adoratio); 4. videnie Boha z tvári do tvá-
ri (visio beatifica); 5. svätosť Krista (sanctitas); 6. ve-
domosť Krista (scientia) a 7. iné dary (ceterae dotes), 
napr. dokonalosť a úplnosť Jeho človečenstva zreteľom 
na určité zákony prírody. 

Náš autor ich nepodáva sústavne, čo trocha hatí 
priehľad výkladov, ba nepodáva ich ani všetkých se-
dem. Skoro celá IV. dišputa zaoberá sa výlučne sväto-
sťou duše Kristovej. Je to najobjemnejší následok vte-
lenia. Moderná dogmatika i tu pokročila, keď rozdeľuje 
svätosť duše Kristovej na negatívnu a pozitívnu. Do 
prvej patrí skutočná bezhriešnosť (impeccantia), ne-
možnosť hriešnosti (impeccabilitas) a sloboda ľudskej 
vôle (libertas) Kristovej. Do pozitívnej svätosti patrí 
podstatná svätosť (sanctitas substantialis), prísvojková 
svätosť (sanctitas aecidentalis), zahrňujúca v sebe mi-
losť posväcujúcu i pomocnú, a konečne plnosť čností 
(plenitudo virtutum) Ježiša Krista. 

U nášho autora nenájdeme síce látku takto sústav-
ne rozdelenú, no jeho znalosti ukazujú na hlbokú dog-
maticko-filozofickú prípravu. Dôkazy, citáty zo sv. 
Písma i z tradície sú správnym výkladom sprevádzané, 
ale spôsob výkladov nevyhovuje ani tu, keďže autor 
pridržiava sa starého spôsobu sylogistického („concedo 
—nego"), ktorý namiesto kladného výkladu veci zby-
točne rozčlánkuje, čo je vždy na újmu jasnosti a prie-

1 5 2 hľadnosti. Tiež veími málo, ba pri niektorých otázkach 



vôbec stranou necháva historický vývoj, bludy a ich 
podvrátenia, čo naproti tomu nevystáva pri moderných 
dogmatikoch. 

Hovoriac o slobodnej vôli duše Kristovej a o bož-
skom rozkaze ohľadom smrti kríža, shodu týchto dvoch 
faktov nerieši jedine možným a správnym spôsobom. 
Toto riešenie podávajú len najnovšie dogmatiky, a to 
tak, že v ľudskej vôli Kristovej rozoznávajú dva rady 
(série) činov. Prvý rad bol pod stálym vplyvom blaže-
ného videnia (viáio beatifica) a v tomto rade činov duša 
Kristova nebola, lebo nemohla byf slobodná. Lebo kto už 
raz vidí Boha blažene tojest z tvári do tvári, už ne-
vyhnutne sa Ho pridržiava a Ho miluje. Druhý rad 
činov bol z tohoto božského videnia vymknutý, a v 
týchto činoch bola duša Kristova úplne slobodná. Preto 
Kristus slobodne a dobrovoľne prijal smrť kríža, hoci 
môhol sa tomu sprotiviť. Do tohoto radu patria aj všet-
ky tie udalosti Kristove, najmä za umučenia, ktorými 
prejavoval svoju bolesť, svoj žiaľ, plač, svoju opuste-
nosť a veľkú úzkosť. 

Y Y. dišpute je reč o spôsobe samého vtelenia (de 
modo incarnationis). Je to veľmi hlboká, filozofická 
otázka. Cirkevný snem efezský (431.), chalcedonský 
(451.) a carihradský II. (553.) jasne definovaly zjavenú 
dogmu o tom. Ide tu len o filozofické (rozumové) vy-
svetlenie otáznej dogmy. Náš autor podáva toto vysvet-
lenie veľmi obšírne, krásne a správne, tvrdiac, že Kri-
stovo človečenstvo už vo chvíli vtelenia stráca svoju 
osobnosť (personalitas, subsistentia) a prevezme ju osob-
nosť Slova božieho. Takto Kristus je len jednou osobou 
a to božskou, ľudská príroda, duša i telo, sú v ňom 
úplné, neodlučiteľné a nesmiešané. 

Posledná V. dišputa obsahuje dielo Kristovo, Jeho 
záslužné činy, ich hodnotu, rozmery atď. V tomto ohľa-
de stojí autor úplne na úrovni moderných dogmatik. 

Slovom: Henterovo dielo o vtelení Slova božieho 
je jedným z najdokonalejších dogmaticko-filozofických 
diel svojho druhu, zasluhujúce si najväčšieho obdivu, 
uznania a chvály. 

O tomto tajomstve obšírne rokuje i dielo „Institutio-
nes christianae de sacrosancta et indivídua Trinitate ac 
de Verbo incarnato adversus hostes utriusque Divinis-
simi mystérií veteres et recentiores" od Gabriela Ka-



piho S. J. Vyšlo r. 1720 a obsahuje 464 strán väčšieho 
8° formátu. Je to monumentálne dielo, podávajúce na 
širokom dokumentárnom základe božstvo druhej bož-
skej osoby, ktorá historickým menom volá sa Ježiš 
Kristus. 

Dielo má spolu 12 čiastok, čiže, ako ich autor me-
nuje, inštitúcií, z ktorých prvých sedem, hovorí o vtele-
nom Slove. V prvej inštitúcii vykladá všeobecne o tom, 
že hlavným obsahom celého sv. Písma je Kristus Pán. 
V druhej je reč o samom vtelení Slova božieho, ktoré 
podľa tretej inštitúcie je nikto inší ako sám Ježiš Kri-
stus. Tu podáva autor skoro všetky dôkazy St. zákona, 
podľa ktorých Kristus bol ten istý Boh, ktorého staro-
zákonní patriarchovia a proroci ako Boha a Pána hlásali 
ľudu izraelskému. Nájdeme tu 14 takýchto dôkazov: 
7z. 35. („ . . . sám Boh príde a spasí Vás . . . " ) ; 7z. 52. 
(„ . . . uvidia všetky končiny zeme Spasiteľa, Boha náš-
ho . . . " ) ; Bar. 3. ( To je Boh náš . . . bol videný na 
zemi a s ľudmi obcoval..."); Zach. 12. („ . . . uzrú ma, 
ktorého prebodli..."); Num. 21. hovorí o ohnivých ha-
doch, ktorých podľa sv. Pavla (1 Kor. 10) Kristus-Boh po-
slal na Židov, keď Ho pokúšali; Ep. Jud. 5. (Ježiš vyslo-
bodil ľud z Egypta); Žalm 6?, 96. hovorí o Bohu-Mesi-
ášovi; Iz. 6. (zázraky Mesiáša); Iz. 8. (Mesiáš bude mno-
hým pádom v Izraeli); Iz. 40. („ . . .Mesiáš je Boh 
váš . . . " ) ; Iz. 45. („ . . . Vykupiteľ-Boh Izraela..."); Iz. 
41. (To isté inými slovami); Mal. 3. (predchodca Kri-
sta-Boha). 

Štvrtá inštitúcia naširoko dokazuje, že mená Kri-
stove vo sv. písmacli jasne hlásajú Jeho božstvo. Spo-
mína 7 mien vteleného Slova (Ježiš, Boh, Syn boží, 
Emanuel (Boh s nami), Mesiáš tojest Kristus, Pán, Maj-
ster a Najvyšší), ktoré všetky uvádza zo Starého i z No-
vého zákona, a podrobnou, vysokou ekzegézou nad Sln-
ce jasnejšie dokazuje, že Ježiš Kristus, ktorý tu žil na 
Zemi, učil a trpel, je skutočne pravý Boh. Diví sa zasle-
penosti Židov, ktorí — hoci čítajú o tom jasne v St. zá-
kone a vidia to splnené v Novom zákone — predsa ne-
prijali Krista za Boha. — V piatej inštitúcii vykladá 
autor o rozličných úradoch Ježiša Krista (vykupiteľ-
ský, veľkňazský, zákonodarský, hlava Cirkvi, Ženich 
duchovný, prorocký a sudcovský). Všetky dôkazy, vždy 
s krásnou eksegézou uvedené. V šiestej inštitúcii je reč 



o božských vlastnostiach a zázrakoch Ježišových. Ježiš 
Kristus si privlastňoval moc autoritatívne premeniť zá-
kon Mojžišov (Mt. 5.); odpúšťať hriechy (tamže 9.); 
dať apoštolom svojim moc kľúčov kráľovstva nebeské-
ho (tamže 16.); konať posledný súd (Mt. 7.); mať všetku 
moc na nebi i na Zemi (tamže 28.); vyhlásiť sa za vyš-
šieho od chrámu a Pánom soboty (tamže 12.). Pred Kai-
fášom vyzvaný, či je Synom Boha živého, odpovedá 
kladne: Áno, som! A toto všetko potvrdil svojimi zá-
zrakmi, ktoré sú sťaby pečaťmi na Jeho božské učenie 
a na Jeho božstvo. 

V poslednej, siedmej inštitúcii je reč o celkovom 
zemskom účinkovaní Ježiša Krista, o Jeho obcovaní 
s rozličnými triedami človečenstva, o Jeho kázaniach, 
o umučení, smrti a vzkriesení. Autor pekne kreslí celý 
charakter Kristov, ktorý vyvrchoľuje vo všestrannosti 
a súmernosti: nepozná ni jaké problémy, nikomu sa ne-
líška, nepodriaďuje, nikoho sa nebojí, od nikoho sa ne-
učí a nikým sa nedá zaviesť. 

Ako i z týchto úryvkov možno usudzovať, dielo 
Gabriela Kapiho o vtelenom Slove podáva nám taký 
dokonalý obraz Ježiša Krista, Syna božieho, s takou 
hlbokou vedomosťou sv. Písma, tradície a filozofie, že 
môže navždy slúžiť za vzor všetkým dogmatikom v tom-
to ohľade. 

Iné dielo o vtelenom Slove vydal r. 1772 Ľudovít 
Csapodi S. J., pod názvom: „De augistissimis Trinita-
tis et Incarnationis mysteriis libri duo". Výlučne o vte-
lení rokuje v ňom druhá kniha na 393 stranách. Dielo 
ozaj mohutné, ktoré po uvedení len niektorých proroc-
tiev starozákonných, vzťahujúcich sa na príchod Boha-
Mesiáša (medzi ktorými zdôrazňuje i proroctvo Dani-
elovo, od čoho moderní dogmatikovia upúšťajú) poho-
tové dokazuje pravé božstvo a pravé človečenstvo Je-
žiša Krista. Veľmi dôkladne podáva i rozličnorakú svä-
tosť duše Kristovej. Všetko a všade dokladmi sv. Písma 
a tradície podopreté. Podobne dôkladný je aj výklad 
o spôsobe vtelenia. Presne podáva v ňom definované 
dogmy, a to: samé spojenie dvoch prirodzeností Kristo-
vých: božskej a ľudskej prostredníctvom osobnosti (sub-
sistentia, personalitas), ďalej trvalosť. nepretrhnutosť a 
večnosť tohoto spojenia. Bludárske boje tiež nepone-
cháva stranou a správne vysvetľuje medziiným prípad 155 



pápeža Honoriusa, ktorý v otázke dvoch vôli Kristových 
sa nemýlil, len nebol dobre chápaný vo svojej dobe. Ná-
sledky vtelenia, ktoré sú isté výsady duše Kristovej, 
i keď nie sústavne, ale v celkosti správné uvádza. Csa-
podi vykladá potom o vykupiteľskom diele Kristovom 
(redemptio), v ktorom na spôsob moderných dogmatik 
rozoznáva tri fázy, a to: zadosťučinenie, oslobodenie ód 
diabla a zásluhy. Tieto tri elementy dajú nám úplný 
obsah vykúpenia (redemptio complete sumpta). Na kon-
ci pekné poučenia dáva o úcte svätých (de cultu sancto-
rum). 

Shrnúc v krátkosti svoje úsudky, môžeme smelo 
povedať, že traja profesori dogmatiky na bývalej trnav-
skej fakulte: Henter, Kapi a Csapodi prednášali a pí-
sali o vtelenom Slove íojest o Ježišovi Kristovi tak emi-
nentne katolícky, tojest jedine pravdivé, že moderná 
dogmatika odvtedy iba len v metodike čo pokročila, ale 
obsahové nič nového nepriniesla. 

IV. 

O trojjedinom Bohu 
(De Deo trino). 

Ježiš Kristus ako vtelené Slovo božie priniesol nám 
na Zem medziiným aj jedno z najväčších tajomstiev 
Boha: tajomstvo najsv. Trojice. Videli sme pomer Je-
žiša Krista k Bohu. ktorý záleží v tom, že je On Synom 
božím vo smysle nadprirodzenom, metafyzickom. Má 
s jedným Bohom tú istú podstatu čiže prirodzenosť, čo 
rozumové jedine pomerom božským možno vysvetliť. 
Lenže Kristus povedal ešte viac: hovoril ešte o tretej 
božskej Osobe, ktorú On posiela, a ktorá rovnako po-
chádza tak od Otca, ako aj od Syna, i menuje ju Duchom 
Svätým. V jednom Bohu sú teda tri božské osoby: Otec, 
Syn a Duch Svätý. Nie je to delenie Boha na troje, 
veď Boh ako jediný, jendoduchý, nezmeniteľný, nede-
liteľný a večný nemôže sa drobiť, ale sú to pomery 
božské, z rozumu i z vôle pochádzajúce a tvoriace Jeho 
život. Boh je teda z iného hľadiska jediný a zasa z iného 
hľadiska trojitý. Jediný je z hľadiska individuality 
tojest z prirodzenosti, nátury, a preto je len jedon je-



diný Boh. Ale toto jedno indivíduum Boha má v sebe 
pomery, ktoré tvoria v ňom osobnosti. Jednotlivosť a 
osobnosť (individualitas et personalitas) v Bohu je teda 
nie jedno a to isté. Akí pošetilí boli a sú ešte i dnes 
bludári, ktorí tieto dva rozdiely mali a majú za jedno, 
a „ľúbomudrckým" spôsobom vyhlasovali a vyhlasujú, 
že Cirkev katolícka učí absurdnosť, lebo — vraj — čo 
je jedno, to nemôže byť aj tri a naopak. Áno, lenže ta-
kéto ponímanie božskej Trojice v katolíckom učení ne-
možno nájsť. 

Fr. A. Obroczni vo svojom spise „Tractatus de Deo 
uno et irino" z r. 1701 v poslednej (VI.) dišpute na b5 
stranách rokuje o tomto filozofickom ponímaní božskej 
Trojice. Umne predstavuje pojem osobnosti vôbec a ich 
pôvod v Bohu a vykladá: Základ týchto božských osob-
ností je jediná božia podstata. My síce svojím ľudským 
rozumom rozoznávame v božej podstate rozum a vôľu, 
lenže tieto vlastnosti sú nie relatívne, ale absolútne to-
jest s božou podstatou totožné; preto rozdiel medzi nimi 
ako i podstatou je len rozumový (virtuálny), nie sku-
točný (reálny), lebo podstata, rozum a vôľa sú v Bohu 
jedno a to isté. 

Obroczni vysvetľuje ďalej pôvod Slova božieho 
(Syn boží, Kristus), ktoré sa večne rodí z Rozumu bo-
žieho ako výplod rozumový (terminus realis intellectio-
nis). Duch Svätý zasa pochádza z absolútnej Vôle bo-
žej ako výsledok vôľový (terminus realis volitionis). 
Týmto vznikajú v jednom Bohu dva pôvody (proces-
siones). ktoré ako actio a passio sú k sebe vo vzájom-
nom pomere. 

Boh-Oŕec nepochádza z podstaty božej, ale sama 
podstata už ako Otec, Syn a Duch Svätý sa prejavuje 
účinkom označených pomerov. Otec sa teda nerodí, je 
innascibilis. Syn sa rodí z Otca, a to z úplného pozna-
nia podstaty božej (ex cognitione comprehensiva Essen-
tiae divinae), v ktorej — týmto rodením — vidí Otec 
v Synovi nielen svoj vlastný Rozum, ale všetko, čo sa 
v tom Rozume nachádza, teda vlastnosti, osobnosti, všet-
ky možnosti (possibilia) a skutočnosti (realia). Duch 
Svätý konečne pochádza od Otca a Syna ako dar, ktorv 
vyvrchoľuje v Láske k sebe. Tento Duch Sv. musí po-
chádzať aj od Syna, lebo inak nelíšil by sa od Neho. 
Podľa zjavenia božieho (revelatio) líši sa ako osobnosť. 



Yo veľkom blude sú teda východní nesjednotení kre-
sťania (schismatici), ktorí tvrdia, že Duch Sv. pochádza 
len od Otca. 

O najsv. Trojici vykladá i Gabriel Kapi S. J. v 
spomnutom diele „Institutiones christianae de sacro-
sancta et ind.vidua Trinitate" na 192 stranách, v pia-
tich inštitúciách (VIII—XII.). Prvá (v diele VIII.) 
z týchto inštitúcií má 4 hlavy. V 1. hlave uvedené sú 
skoro všetky dôkazy zo sv. Písma, ktorými Kristus 
jasne dokázal, že medzi Ním a Bohom-Otcom je osob-
ný pomer. Z týchto citátov najhlavnejšie sú: Mat. 16., 
Luk. 2., Ján 17., Ján 14., I. Ján 1. — 2. hlava dokazuje 
Ducha Sv. ako tretiu božskú osobu citátmi zo sv. Písma, 
na túto pravdu sa vzťahujúcimi, vysvetľujúc ich veľkou 
pečlivosťou a hlbokou ekzegézou. Nech nám je dovolené 
tu aspoň zkrátka označiť otázne miesta: Rím. 11, 34. 
I. Kor. 12, 3. (Ježiš len v Duchu Sv. možno povedať). 
Iz. 6. (Trisagion). Joel 2., ktoré Skut. ap. 2. vysvetľujú 
o Duchu Sv., Rím 5. 5. (Duch Sv. je nám daný). Ján 
5, 5. (znovuzrodenie je z Ducha Sv.) Ján 4, 24. (Duch 
Sv. je Boh). Ján 7, 37. (Duch Sv. po oslávení Krista bu-
de daný). Symboly o Duchu Sv. (oheň, voda, vzduch, 
zem u Jána 4, Luk. 12, 49. Sk. 4, 31.). Ján 14, 16. (Ute-
šiteľ-Duch pravdy príde). Ján 15, 26. (to isté). Ján 16, 
7. (účinkovanie Ducha Sv. po príchode). Ján 20. (Prij-
mite Ducha Sv. k odpúšťaniu hriechov). Mat. 28., Luk. 
24. a Sk. 1. (sľub Otca je Duch Sv., ktorý sostúpi na 
apoštolov). Sk. ap. 4, 31, 32. (apoštoli hlásajú prítom-
nosť Ducha Sv.) Sk. 5, 3. a 8. (birmovanie v Samarii to-
jest dávanie Ducha Sv.) Sk. 9, 17. a 10. (Sv. Peter vy-
prosuje Ducha Sv. na ľudí). Sk. 13, 2. (Duch Sv. volí 
apoštolov, Šavla a Barnabaša). Sk. 16, 6. (Duch Sv. ich 
sprevádza na cestách). Sk. 15. (Duch Sv. spravu je apošt. 
snem) a v ďalších je reč tiež o spolupráci s Duchom 
Sv. — 3. hlava hovorí o poslaní Syna a Ducha Svätého, 
pričom autor jasne rozberá pojem poslania (missio) bož-
ských osôb, ktoré vyplýva z ich pôvodu: Otec je nikým 
nie poslatý, ale On posiela Syna a Syn posiela Ducha 
Sv. Dôkazy, zo Sv. Písma uvedené, sú menovite: Ján 
14., Ján 5, 26., Mat. 11, 27. Ján 7, 29 a Ján 8, 26. Autor 
pekne vyvracia i bludy antitrinitárov, a na základe 
tradície presne podáva neomylné učenie Cirkvi. Tieto 
bludy (najmä tri: jednoduchosť Boha, ktorej — vraj — 
protirečí trojica, nemožnosť pochopenia tohoto tajom-



stva a nezodpovednosť vtelenia Kristovho) Kapi rázne 
vyvracia v 4. hlave. 

Druhá inštitúcia (IX.) má tri hlavy, a rokuje v nich 
0 osobnosti Ducha Svätého, o jeho božstve (z Písma sv.). 

Že Duch Sv. je osoba, to zjavne vysvitá z Písma sv.: 
Mat. 28, 19. (formula baptismi); I. Kor. 12, 4—6. (rozlič-
né dary božských osôb, a to Ducha, Pána i Boha); 2. Kor. 
13, 13. (pozdrav v mene troch božských osôb) a to isté 
v liste I. Petr. 1, 1—2. Rozličné prívlastky Ducha Svä-
tého len o osobe treba rozumieť: Ján 14, 16. (meno Pa-
raklét); Sk. ap. 13, 2. (Duch Sv. volí apoštolov); Sk. 
ap. 15, 28. („Ľúbilo sa Duchu Sv. a nám"). I. Kor. 12, 
11. (Duch Sv. má vôľu). 

Duch Svätý je Boh. Slová Izaiáša (6, 9—10.) sv. 
Pavol (Sk. ap. 28, 25—7.) vysvetľuje o Bohu-Duchu Sv. 
Božstvo Ducha Sv. vysvitá už z označených citátov 
(Mat. 28, 19. — I. Kor. 4—6.), kde Duchu Svätému 
ohľadom krstu privlastňuje sa tá istá autorita, ktorá 
patrí Bohu-Otcovi a Synovi. — Ďalej: I. Kor. 3, 16; L 
Kor. 6, 19—20; I. Kor. 2, 11., kde je reč o prebývaní 
Ducha Sv. v človeku. Sk. ap. 5, 3—4. (lúhať Duchu Sv. 
ako Bohu je veľký hriech). Duch Sv. — ďalej — skú-
ma hlbokosti božské (I. Kor. 2, 10.); inšpiruje proro-
kov (2. Petr. 1, 21.); predpovedá budúcnosť (1. Petr. 1, 
11. — Sk. ap. 20, 23.). Učí apoštolov ako Duch pravdy 
(Ján 14, 17—26 a 16, 13.); dá hovoriť rozličnými rečami 
(Sk. ap. 2, 4.). Hovoriť proti Duchu Sv. je najväčší 
hriech (Mat. 12, 32.). 

Tradícia tu tiež jasne dokazuje: počnúc mučení-
kom sv. Ignácom, cez Justinusa, Ireneusa až po Orige-
nesa všade dôrazne vyhlasuje sa osobnosť a božstvo Du-
cha Svätého. 

Y tretej inštitúcii (X.) podáva autor všetky dôkazy 
zo sv. Písma, ktoré hovoria o božstve Ježiša Krista 
1 Ducha Svätého. Podáme tieto miesta s označením hla-
vy a verša s krátkym naznačením obsahu: 

Ján í . : hovorí o večnom Slove božom, ktoré sa stalo 
telom. 

Kol. 1.: Kristus je dokonalý obraz Boha-Otca, je 
stvoriteľ a vykupiteľ sveta. 

Žid. 1.: Kristus je vyvýšený nad anjelov. Pravý Boh. 
1. Ján 5, ?.: Trojité svedoctvo o Kristovi, že je pra-

vý Boh. 



2. Ján 1, 9.: Ježiš Kristus Syn boží. 
Mat. 16.: Kristus je Syn Boha živého. 
Mat. 22.: Kristus je i synom i pánom Dávida, teda 

Boh. 
Marek 12, 55.: To isté. 
Luk. 20, 41.: To isté. 
Ján 10, 30.: „Ja a Otec sme jedno." 
Ján 14, 1.: Veríte v Boha, i vo mňa verte. ' 
1. Ján 5, 20.: Syn boží je pravý Boh a večný život. 
Ján 20, 28.: „Odpovedal Tomáš: Pán môj a Boh 

môj." 
Ján 16, 15.: „Všetko, čokoľvek má Otec, je moje." 
Ján 5, 17.: „Ježiš odpovedal: môj Otec až dosial 

učinkuje, i ja učinkujem." 
Ján 6, 63.: „Čo, keď uvidíte vstupovať Syna člove-

ka ta, kde bol predtým?"' 
Ján 8, 58.: „Povedal Ježiš: Ja som prv, ako bol 

Abrahám!" 
Ján 17, 5.: „ . . . Otče, osláv mňa u seba slávou, kto-

rú som mal u teba, prv, ako bol svet." 
Ján 16, 28.: „Vyšiel som od Otca a prišiel som na 

svet; zasa opúšťam svet a idem k Otcovi." 
Ján 14, 9.: „Povedal Ježiš: . . .Kto vidí mňa, vidí 

aj Otca." 
Ján 5, 25.: „ . . . Aby všetci ctili Syna, tak ako ctia 

Otca . . . " 
Skutky ap. 3, 15.: „ . . .pôvodcu života ste zabili, 

ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my sved-
kami"' (reč sv. Petra). 

Rím. 9, 5.: „... Kristus je Boh požehnaný na veky."' 
Rím. 14, 10.: „ . . .všetci budeme stáť pred súdnou 

stolicou Kristovou." 
Fiľp. 2, 10.: „aby v mene Ježišovom pokľaklo kaž-

dé koleno tých, ktorí sú v nebesách, na zemi i pod 
zemou." 

Äpok. 5, 12.: „ . . . Hodný je Baránok, ktorý bol za-
bitý, prijať moc a božstvo . . . " 

Vo štvrtej inštitúcií (XI.) vysvetľuje autor niektoré 
zdanlivé námietky (obiectiones) zo sv. Písma, vzťahu-
júce sa na božstvo Kristovo. Napr. u Jána 14, 28. Kri-
stus hovorí: „Otec je väčší odo mňa", alebo sv. Pavol 
v liste ku Galaťanom 4, 4. píše: , , . . . Boh poslal Syna 
svojho, učineného zo ženy, podrobeného zákonu." Tieto 



a podobné výrazy vzťahujú sa na človečenstvo Kristo-
vo, Jeho božstva sa nedotýkajú, hovorí autor správne. 

V piatej inštitúcii (XII.) je reč o dôkazoch ohľadom 
najsv. Trojice zo života starej Cirkvi. Také dôkazy sú: 
doxologia (Sláva Otcu i Synu i Duchu Sv.), vyznanie 
mučeníkov, rozličné hymny a staré vierovyznania (sym-
bolum), v ktorých prakticky verilo a neprestajne vyzná-
valo sa tajomstvo trojjediného Boha. 

Ako z týchto ukážok vidno, dielo Kapiho o trojje-
dinom Bohu patrí medzi najpozoruhodnejšie diela v do-
kazovaní spomnutého tajomstva z prameňov zjavenia, 
ale hlavne zo sv. Písma. Y tomto ohľade podobá sa 
Schwetzovej dogmatike, ktorá tiež podáva skoro celú 
dogmatickú látku zo sv. Písma. Kapi otázne miesta v 
každom smere aj vysvetľuje, pričom ukazuje veľkú 
ekzegetickú pohotovosť i učenosť. A hoci toto rozvinutie 
vysvetlenia je na mnohých miestach veľmi vleklé, roz-
siahle, opakujúce sa, nijako nezatieňuje celkový roz-
hľad diela. 

Posledné dielo býv. trnavskej univerzity, rokujúce 
o trojjedinom Bohu, vydal r. 1772 Csapodi S. J.: „De 
augustissimo Trinitatis mysterio, liber I; má 236 strán, 
a rozvrstvené je na 7 hláv (propositiones). Prvá hlava 
vykladá o božstve druhej božskej osoby tojest Ježiša 
Krista. Dokazuje to z Jeho mena, narodenia, prirodze-
nosti, moci a pôvodu, odvolávajúc sa na sv. Písmo i na 
tradíciu. Okrem vyvrátenia bludov nachodíme v diele 
vrúcne state o pomeroch božích, o poslaniach božských 
osôb, o vyznaní snemu nicejského. 

Y druhej hlave hovorí o Duchu Sv. ako o tretej oso-
be božskej, o jej osobnosti a božstve, uvádzajúc všade 
presvedčivé dôkazy. 

Tretia hlava obsahuje vývody o troch božských oso-
bách vôbec, majúcich tú istú a jednu božskú podstatu, 
ale od seba skutočne rozdielnych. Túto rozdielnosť tvo-
ria relatívne pomery, vzniknuvšie z pochodu pôvodov 
(ratione orginis). Autor výstižne dôvodí, čo treba roz-
umieť pojmami: essentia, natura, substantia, supposi-
tum, persona, subsistentia, čo je nevyhnutne potrebné 
vedieť pri rozumovom osvetľovaní najsv. Trojice. Zmie-
ňuje sa aj o takzvanom „comma Joanneum" (I. Ján 5, 
7.), a to dosť obšírne (str. 123—138), hájac jeho hodno- 161 
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vernosť (autenciu), od čoho moderné dogmatik y z váž-
nych dôvodov upúšťajú. 

Y štvrtej hlave obšírne je podaný pôvod všetkých 
troch božských osôb na základe pomerov. Otec sa tvorí 
otcovstvom (paternitas), Syn synovstvom (filiatio) a 
Duch Sv. pochádzaním trpným (spiratio passiva); pekne 
je osvetlené i spoluprebývanie troch božských osôb jed-
na v druhej (circumincessio) a ich rozličné charakte-
ry (notiones). 

Piata hlava rokuje osobité o vzniku Syna božieho, 
ktorý vznik označuje sa ako plodenie rozumové (gene-
ratio). Vznik Ducha Sv. volá sa pochádzaním (spira-
tio). Autor správne predkladá zjavenú pravdu o „Fi-
lioque." 

Y šiestej hlave je reč o tajomstve najsv. Trojice 
ako o takom, na ktoré ľudský rozum nemôže príjsť a 
nikdy ho nepochopí. Je to teda mystérium striete dictum 
a základom kresťanskej vierouky. Csapodi vyvracia 
mienky tých, ktorí domnievali sa pochopiť toto tajom-
stvo na základe neoplatonickej filozofie. 

Y siedmej hlave autor zdôrazňuje, že táto dogma 
ani svojou tajomnosťou nie je proti rozumu, ale nad 
rozumom, ako to presvedčivo i dokazuje. 

Všetko shrnúc, môžeme povedať, že traja profesori 
dogmatiky na býv. bohosloveckej fakulte trnavskej, 
Obroczni, Kapi a Csapodi, rozvinuli látku o trojjedi-
nom Bohu celkom správne a dôkladne. Obroczni a Csa-
podi viac zdôrazňovali špekulatívne (filozofické) úva-
hy popri pozitívnych dôvodoch (seriptura, traditio), kým 
Kapi podáva skoro výlučne len číru pozitívnu látku zo 
sv. Písma. Takto všetci traja navzájom sa doplňujú a 
tvoria vysokú vedu o katolíckych zjavených pravdách 
trojjediného Boha. 

V. 

O Cirkvi Kristovej 
(De Ecclesia Christi). 

Ježiš Kristus, aby Jeho učenie zostalo neporušené 
pre ľudí všetkých vekov, založil spoločnosť, Cirkev, 
ktorej odovzdal všetko, čo je k našej večnej spáse po-
trebné. Toto Kristovo dedictvo obsahuje celé zjavenie 
božie. Cirkev Kristova a zjavenie božie sú teda dva ne-



rozlúčiteľné pojmy. Kde je Cirkev, tam je i zjavenie 
a naopak. 

O tomto predmete uvažuje dielo Ľudovíta Csapodi-
ho S. J., vydané r. 1771 pod názvom „De religione reve-
lata libri duo" (strán 664). 

Keďže zjavené pravdy nachádzajú sa v knihách 
Starého i Nového zákona, ako každý dogmatik moder-
nej doby, podobne i Csapodi prehliada v krátkosti tieto 
knihy a dokazuje ich historickú vierohodnosť i pravdo-
rečnosť. Je to vlastne úlohou biblikumu, no dogmatika 
fundamentálna nemôže pominúť túto vec, lebo veď je 
sv. Písmo jej základom a jedným z najhlavnejších pra-
meňov viery. Starý zákon má spolu 46 kníh, ktoré ob-
sahujú samým Bohom zjavenú prípravu, výchovu pre 
príchod Mesiáša-Boha. Nový Zákon zahrňuje spolu 27 
kníh, a to 5 historických, 21 poučných (didaktických) 
a 1 prorockú knihu, takže celé sv. Písmo obsahuje úhr-
nom 73 kníh. 

Všetky tieto knihy sú hodnoverné (autentické); 
a keďže ide tu o autentickosť Nového zákona, nakoľko 
Starý zákon je len jeho prípravou, sľubom, tôňou, podá-
me historickosť len tamtoho, aj to len sv. evanjelií, keď-
že Kristom zjavené pravdy božie hlavne tieto obsahujú. 

Sv. Matúš, jedon z 12. apoštolov, napísal svoje evan-
jelium v Palestíne medzi 42—45 rokmi po Kr. aramsky; 
ešte v dobe apoštolskej preložené bolo do gréčiny. Cie-
ľom jeho bolo dokázať, že všetky proroctvá St. zákona 
jedine v Kristu Pánu sa vyplnily. 

Sv. Marek, nasledovník sv. Pavla a neskôr sv. Petra, 
spísal v Ríme asi v r. 53. katechézky sv. Petra, aby do-
kázal pohanom najmä zo zázrakov, že Ježiš Kristus je 
i pravý Boh. 

Sv. Lukáš, lekár z Antiochie, najvernejší nasledov-
ník sv. Pavla, v časoslednom postupe podáva život Je-
žiša Krista pre židokresťanov i pre pohanokresťanov; 
dokončil ho asi v r. 61—62. 

Apoštol sv. Ján už mal pri ruke tieto tri evanjelia, 
a preto aby ich zčiastky doplnil, ale najmä aby podvrá-
til už vtedajšie bludy proti božstvu Krista, uvádza Jeho 
reči, povedané v Jeruzaleme, kým predošlí evanjelisti 
opierajú sa najmä o činnosť Ježišovu v Galilejsku. 
Evanjelium napísal v Efezuse asi v r. 100. 



Skutky apoštolské napísané boly sv. Lukášom asi 
v r. 63. v Ríme. 

1 akio podáva náš autor, Csapodi, vedomosti svojej 
doby o evanjeliách, aby bezpečne mohol potom uvažovať 
o zjavenom náboženstve (de religione revelata). Po úvod-
nom, trocha vleklom výklade o istých prirodzených zá-
konoch, vštepených do ľudskej prírody, prichádza ku 
správnemu záveru, že ani tieto prirodzené zákony a 
prikázania (leges et praecepta naturae) nemôžu by f 
úplne a pre každého poznateľné bez zjavenia božieho, 
tým menej môže teda človek vedieť vôľu božiu o ďal-
ších prikázaniach bez nadprirodzeného zjavenia. Bez 
tohoto zjavenia nevieme ani prostriedky, ktoré sú nám 
potrebné ku spaseniu. Preto v takej vážnej veci, ako 
je naša večná spása, Boh nemohol ponechať človeka 
len na seba samého. Prirodzené náboženstvo (religio 
naturalis) teda nestačí, ako autor krásne dokazuje z fi-
lozofie i z histórie rozličných pohanských národov. 

Potrebné je teda zjavené tojest nadprirodzené ná-
boženstvo, ktoré musí mať isté skúšobné znaky (cri-
teria, characteres), aby dokázať sa môhlo celkom za 
také a od bludov rozlišovať. Keď tieto znaky trvajú ďa-
lej, tak stále dokazujú zjavenie, nemusia sa teda opa-
kovať vo svojich historických faktoch v každom veku. 
Takéto charaktery sú: pravdivosť a svätosť zjaveného 
učenia; no samé v sebe nedostačujú, ale musia byť podo-
preté ešte inými znakmi, a to sú: zázraky a proroctvá. 
Náš autor podrobne rozoberá tu pojem a podstatu zá-
zrakov. Najprv rozlišuje pravý zázrak od nepravého i po-
divného, potom stručne vyvracia mýlne názory Spino-
zove, Lockove a iných mysliteľov o zázrakoch, pričom 
správne rozoznáva tri stupne pravých zázrakov (supra, 
contra, et praeter náturám). Pôvodcom pravého zázra-
ku môže byť len sám Boh, hoci pri uskutočnení tohože 
zázraku môže použiť rozličné osoby. Cieľom zázraku je 
vždy sláva božia a potvrdenie zjavenej pravdy. Csapodi 
podáva potom pravidlá, ktorými možno rozlišovať pravé 
zázraky od nepravých. Predmetom zjav. božieho sú i také 
a hlavne také pravdy, ktoré prevyšujú síce rozum ľud-
ský, ale nijako nie sú proti nemu. Takéto zjavené prav-
dy sú tajomstvá (mystéria). Zjavenie teda netýka sa 
len mravných zásad; tie sú následkami zjaveného uče-
nia. Iný charakter božského zjavenia ukazuje sa v jeho 



mimoriadnom rozšírení (propagatio) i v podivnej stá-
losti a vernosti tých, ktorí toto zjavenie prijali. 

Autor podáva potom historický postup zjaveného 
náboženstva. Náboženstvo prvých ľudí bolo pozitívne, 
nadprirodzené, všeobecné a potrebné ku spaseniu. Starý 
zákon obsahuje zjavené náboženstvo a nielen číre ob-
čianske i politické zákony. Ale toto náboženstvo bolo 
len dočasné; príchodom Mesiášovým to jest Ježišom 
Kristom bolo abrogované, lepšie hovoriac doplnené a 
raz navždy určené. Vrchol zjavenia božieho je Ježiš 
Kristus, ktorým sa ono aj zakľučuje. Zjavenie uložené 
je v Cirkvi Kristovej pre všetky veky. Základom pri-
jatia, sťaby imatrikuláciou do tejto Cirkvi je sv. krst. 
Znaky pravosti Cirkvi Kr. sú: jednota, svätosť, všeobec-
nosť, apoštolskosť. Všetko toto je viditeľné a dokáza-
teľné jedine v Cirkvi rímskokatolíckej, preto len táto 
Cirkev je pravá Cirkev Kristova. Iné náboženské spo-
ločnosti, najmä protestantské, týchto znakov nemajú. 
Poukázaním na tieto znaky bludárov najľahšie je pod-
vracať. Blud je aj deizmus a indiferentizmus, lebo mimo 
Cirkvi Kristovej nieto spásy. 

Hovoriac o inšpirácii sv. Písma, Csapodi uvádza 
rozličné mienky dogmatikov a podáva jedine správne 
učenie Cirkvi. Okrem sv. Písma druhým prameňom 
zjavených právd je podanie (traditio). Tieto dva pra-
mene navzájom sa doplňujú, a preto nieto, lebo nemôže 
byť medzi nimi rozporu. Podanie je rozličné: božské, 
apoštolské a cirkevné. 

Najvyššie fórum v Cirkvi Kristovej, ktoré stráži, 
vysvetľuje a od bludov chráni zjavené náboženstvo, je 
úrad učiteľský (magisterium), skladajúci sa z pápeža 
a s ním spojených biskupov. Autor zreteľne dokazuje 
to z prameňov viery. Je veľmi pozoruhodné, že vyzdvi-
huje pri všetkých apoštoloch tú skutočnosť — ktorú 
niektorí dogmatikovia nevyzdvihujú —, že moc, Kri-
stom apoštolom daná, bola: všeobecná, neohraničená a 
osobná; no jedon z nich (sv. Peter) mal ešte i nad nimi 
moc kľúčov tojest najvyššiu právomocnosť (iurisdictio), 
ako vysvitá zo sv. Písma (Mat. 16, 18—19). Sv. Peter 
mal teda prvenstvo (primatus) v Cirkvi, čo uznali aj 
ostatní apoštolovia. Na základe tohoto prvenstva sám 
riešil isté zásadné otázky, celej Cirkvi sa týkajúce, ako 
boly napr.: prijatie Mateja za apoštola, prijatie poha- 165 



nov do Cirkvi (Kornelius), potrestanie bludárov (Smon, 
Magus, Ananiaš, Safira) a iné. Niektoré veci zasa riešil 
spolu s ostatnými apoštolmi (snem jeruzalemský r. 51.), 
Táto moc u sv. Petra bola teda osobná, nepotreboval 
súhlasu Cirkvi, ako to mýlne hlásal Edmund Richer a 
učili galikáni. 

Nástupcami sv. Petra — ktorý bol v Ríme a tam 
založil svoj primátny biskupský stolec — sú jedine rím-
ski biskupi čiže pápeži. Najstaršia tradícia a história 
je toho zjavným dôkazom. Csapodi uvažuje potom o 
moci pápežskej, vyplývajúcej z moci kľúčov nad celou 
Cirkvou, náležíte vyvracajúc pochybené názory gali-
kánov a iných. 

Autor rokuje potom o biskupoch, ktorí sú nástup-
cami apoštolov, pravda s istým ohraničením, nakoľko 
už nemajú všeobecnej, neohraničenej a najmä osobnej 
moci, ktorú dal Kristus prvým apoštolom. 

V d'aľších úvahách je reč o takzvaných druhotried-
nych predmetoch neomylnosti (obiecta secundaria in-
fallibilitatis), medzi ktorými prvé miesto zaujíma „fac-
tum dogmaticum." Cirkev totiž je neomylná i v takých 
veciach, ktoré sú síce nie dogmy, ale úzko súvisia s ni-
mi. Podnet k tomuto dal janzenizmus, Cirkvou odsú-
dený. I takéto druhotriedne dogmatické dekréty treba 
prijať vnútorným súhlasom (teda vo svedomí) za prav-
divé. 

Osobnou mocou rozumieť treba osobnú neomylnosť 
v učení viery a mravov. Že tieto výsady za apoštolmi 
nasledujúci biskupi už nemali a ani dnes ich nemajú, 
to dokazuje sv. Písmo (najmä sv. Pavol) a hlavne tra-
dícia, podľa ktorej mnohí biskupi boli kaciermi a od-
padlíkmi. Biskupi sú neomylnými v učení viery a mra-
vov dvojakým spôsobom: zaprvé na všeobecných sne-
moch (concilia ocumenica vel. generalia), kde neomylne 
definujú zjavené pravdy (dogmy), a za druhé i bez 
snemov, keď sú rozptýlení po celom svete (magisterium 
dispersum). Lenže v obidvoch prípadoch musia byť spo-
jení so svojou apoštolskou hlavu tojest s nástupcom sv. 
Petra čiže s rímskym pápežom. V prvom prípade môžu 
neomylne definovať, v druhom prípade len neomylne 
hlásať božské učenie. Slovom, biskupi sú neomylní len 
ako sbor (oollegium), ale nie ako osoby (personae). Csa-
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dzajúc všade príslušné výroky zo sv. Písma i z tra-
dície. 

Autor dôkladne spracúva aj učenie o všeobecných 
cirk. snemoch. Právo svolať takýto snem má jedine pá-
pež. On lio vedie a zakľúči tojest potvrdí. Nemusí byť 
na ňom osobne prítomný, môže byť zastúpený poslami. 
Usnesenia snemu môže rozličným spôsobom uverejniť. 
Dekréty dogmatické sú neomylné, i keby niektorí z bis-
kupov nesúhlasili s nimi, lebo veď biskupi len ako 
sbor sú neomylní. Z toho nasleduje, že všeobecné cir-
kevné snemy nie sú nevyhnutne potrebné, ale sú veľmi 
užitočné. 

Zaujímavá je úvaha o neomylnosti pápežovej. Že 
pápež je neomylný v učení viery a mravov, to dokazu-
je sv. Písmo, tradícia a celá cirkevná história. Autor 
postupne podáva tieto dôkazy, veľmi pečlive sosbiera-
né práve 100 r. pred vatikánskym všeobecným cirk. sne-
mom, kde neomylnosť pápežova slávnostne vyhlásená 
bola za článok viery, za dogmu. Koľký hurhaj strhol 
sa vtedy v tábore nepriateľov Cirkvi Kristovej, ktorí 
videli v tom voľačo neslýchaného, hrozného, celkom no-
vého, o čom — vraj — predtým kresťania ani nesní-
vali. Harnack napr. napísal (Dogmengeschichte III. 
1910), že vypovedaním neomylnosti pápežove j zakľúčil 
sa vývoj dogiem, a Cirkev katolícka týmto — vraj — 
stratila spojenie medzi sebou a veriacimi. Aká nevedo-
mosť a pošetilosť! Pri prečítaní Csapodiho lekcií o tomto 
predmete skoro by sme mysleli, že ho písal po vatikán-
skom sneme, tak krásne a presvedčivo hovorí o ne-
omylnosti pápežovej. Cirkev teda nepodáva nikdy ne-
jaké „nové" dogmy, ale len to, čo sa vždy učilo, verilo 
a hlásalo. Keď takéto učenie slávnostne, určite a pre 
celú Cirkev záväzne vyhlási, vtedy volá sa dogmou. 

Iné dielo, rokujúce o Cirkvi Kristovej, je 579-stra-
nová Theologia polemica" od Vitá Pichlera S. J., vy-
daná v Trnave roku 1755. 

Krásne sostavené, ba možno povedať, že jedinečné 
dielo. Vyvrchoľuje v dokazovaní Cirkvi rímskokatolíc-
kej ako jedine pravej Cirkvi Kristovej. 

V úvode hovorí o viere vôbec. Protiva viery volá 
sa kacierstvo. Najväčší súvekí kacieri sú protestanti so 
všetkými svojimi sektami. Dišputovať s nimi je veľmi 



ťažko pre ich predsudky a pre zatvrdlivosf, hovorí pô-
vodca zo skúsenosti. 

V I. časti uvažuje o základoch náboženstva: o je-
stvovaní Boha. Krásne dokazuje Boha jak „ens impro-
ductum", „supremum Rectorem" a „ens summe per-
fectum" Rozvinutie týchto dokazovaní je asi podobne 
tým, ktoré sme už uviedli z iných autorov. Jestvuje len 
jedon Boh, preto mnohobožstvo je nesmysel. Jestvuje 
záhrobný, nesmrteľný život, lebo máme duchovnú dušu, 
ktorá i po rozpadnutí sa hmotného tela žije ďalej, na 
veky. Epikureizmus, ktorý toto popiera, je tiež nesmy-
sel. Okrem prirodzeného náboženstva musí byť a je 
i nadprirodzené tojest zjavené náboženstvo, lebo človek 
sám nemôže a nevie určiť, aká a akým spôsobom má 
byť dávaná pocta Bohu. A takéto náboženstvo môže 
byť len jedno a nie viac, tým menej, lebo mnohé si 
navzájom protirečia. Indiferentizmus je teda hriech a 
nesmysel. Jediné pravé náboženstvo je len kresťanstvo, 
hlásané a dokázané Synom božím, Ježišom Kristom. 
Autor stručne a výstižne dokazuje božstvo Kristovo asi 
tak — lenže skrátene — ako už uvedení predošlí auto-
ri. Izlam, založené Mohamedom, je samá smyselnosť, 
jeho učenie samé bájky. Jedine Ježiš Kristus je pravý 
Mesiáš. To vysvitá nad slnce jasnejšie z kníh obidvoch 
Zákonov. Židovstvo, ktoré v mnohom pokazilo aj sv. 
Písmo, je najzaslepenejším odporcom Kristovým, a preto 
dnes ani samo nevie čo chce, hovorí autor. Jeho Tal-
mud, postavené na úroveň sv. Písma, je vlastne pam-
fletom, plným bájok a bohorúhavých nesmyslov. Pravé, 
Kristovo náboženstvo je jedine v Cirkvi rímskokatolíc-
kej, čo dokazuje sv. Písmo, tradícia, celá história a 
zdravý ľudský rozum. Kacieri a odpadlíci sú bludári. 
Márne rozumkujú, že oni v „podstate" prijímajú Kri-
sta, lebo tá „podstata" u nich je sám blud. Veď čo Boh 
zjavil a nám k vereniu predložil, všetko je podstatné, 
či je to zjavné explicite alebo implicite; ľudia nesmú 
v tom preberať (kacierovať) a skracovať. Cirkev rím-
skokatolícka nikdy tak nerobila, ona vždy len vysve-
tľovala zjavené pravdy, ktoré bludári napádali. 

II. časí diela zaoberá sa so. Písmom a ústnym po-
daním (seriptura et traditio). Autor popiera v nej blu-
dárom vôbec nárok na sv. Písmo, lebo toto je majetkom 
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vysvetľované. Ale sv. Písmo samo nestačí, potrebné je 
aj ústne podanie, nakoľko pravý smysel sv. Písma len 
pri svetle tradície je možný. Keď teda bludári tradíciu 
zavrhujú, ako sa opovažujú odvolávať sa na sv. Písmo? 
— spytuje sa náš autor. 

III. časť Pichlerovej knihy je najobšírnejšia a ro-
kuje o Cirkvi vôbec. Aká je vnxitorná podstata Cirkvi, 
ktorí sú jej údovia a ktorí nie, v čom záleží jej vidi-
teľnosť — na všetky tieto otázky nájdeme tu podrobné, 
dôkazmi podopreté odpovedi, ktoré rázne vyvracajú 
i námietky kacierov (najmä istého M. Renziusa z Aug-
sburgu). Cirkev Kristova je trvalá (perpetua) a neska-
z'teľná (indefectibilis); protivné mienky protestantov 
náš autor z prameňov viery vyvracia, Cirkev, keďže 
je na Zemi, musí byť i viditeľná (visibilis), čo z prame-
ňov zjavenia, ba i z čistého rozumu jasne vysvitá; veď 
i bludári uznávajú za viditeľné svoje sekty. Cirkev je 
neomylná: dôkazy o tom autor presvedčive sostavil a 
nimi bludné názory (Gerarda a Lomera) vyvrátil. Lute-
ránska „cirkev" nemá tieto znaky, teda nemôže byť pra-
vá. Pichler pokračuje potom v krásnej úvahe o znakoch 
pravej Cirkvi, ktoré už z predošlých autorov poznáme. 
Najmä vyzdvihuje starobylosť (antiquas) Cirkvi, čo je 
nič iné ako dogmaticko-historické rozvinutie jej apoštol-
ského znaku. Zdarené sú aj výklady o ďalších znakoch 
Cirkvi, ako sú: unitas, sanctltas et catholicitas seu uni-
versalitas. Veľkou vedeckou pohotovosťou podvracané 
sú pritom i bludné náuky luteránske. — Podobným spô-
sobom je podaná náuka o prvenstve sv. Petra a jeho 
nástupcov, rímskych pápežov. Pápež je najvyššou hla-
vou celej Cirkvi, stojí aj nad všeobecnými snemami. Je 
neomylný v učení viery a mravov aj samotný, tojest bez 
súhlasu Cirkvi a mimo všeobecných snemov. Pichler 
napísal toto svoje dielo 115 rokov pred vatikánskym 
všeobecným cirk. snemom, a už vtedy tak iste a jasne 
učil o neomylnosti pápežovej ako teraz. I znova zdô-
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raznujeme, ze Cirkev nikdy nevynasa nejake „nove 
dogmy, ale učila a učí vždy len to, čo hlásané bolo vždy, 
od prvopočiatku, už v apoštolskej dobe. 

Všetko shrnúc, Pichlerovo dielo právom možno po-
kladať za najlepšie dogmaticko-polemické proti bludom 
iproteštantským (najmä luteránskym) nielen v jeho ča-
soch, ale i v dnešne j dobe, lebo ani dnes nevyrovná sa 



mu — aspoň mojím skromným vedomím — nijaké po-
dobné dielo tohoto druhu. Človek po jeho prečítaní musí 
složiť ruky, padnúť na kolená a pokorne ďakovať Bohu, 
že ho stvoril v rímskokat. Cirkvi, kde jedine je ulože-
ná neporušene celá zjavená božská pravda, mocou kto-
rej jedine môžeme byť spasení. — Okrem spomnutých 
dogmatických diel býv. univerzity trnavskej, ktoré ob-
jemne a vo veľkých sväzkoch podávajú príslušnú látku, 
zachovalý sa nám i menšie dielka rázu dogmaticko-pole-
mického. Nepodávajú celkovú a sústavnú dogmatickú 
vedu, ale uskromňujú sa len na riešenie, vyjasnenie a 
podvrátenie sporov (controversiae) luteránskeho a iného 
vierovyznania. Obsah a charakteristiku týchto prác 
podáme len krátko a stručne. 

Takéto dielko je napr. „iníroductio nooelli operarii 
ad exponendam variis exerrantibus doctrinam verae ac 
sajoificae religionis in duos libros digesta", od Jána 
Filu, ostrihomského kanonika, vydané r. 1773 (264 strán). 

Je to vlastne praktická príručka k tomu, ako si má 
počínať katolícky duchovný pastier a vôbec presved-
čený a veriaci katolík, keď dostane sa do sporu a do 
dišputy s inovercami, najmä s proteštantskými lute-
ránmi. Musí byť najprv sám dobre obrnený teologický-
mi vedomosťami, hlavne dogmatikou. Má zachovať 
správnu metódu, lebo od toho veľa závisí, hovorí autor, 
najmä v terajších časoch (teda v rokoch 1755 atď.), keď 
obrátenie nekatolíkov ide veľmi ťažko pre ich známe 
predsudky. Hlavnou a vedúcou ideou pri tejto práci, 
nech je poukázanie na tú okolnosť, že Kristus (podľa sve-
doctva sv. Písma) sveril rozdávať svoje tajomstvá apo-
štolom, teda i teraz len tá Cirkev má tie tajomstvá, 
ktorá trvá nepretržite od apoštolov. Tradícia i história 
zas jasne dokazuje, že takou Cirkvou je jedine rímsko-
katolícka. Kto tieto zrejmé dôkazy predsa neprijme, je 
verejný bludár, ktorého treba ponechať milosrdenstvu 
božiemu. Vo veci ospravodlivenia (iustificatio) autor 
zdôrazňuje, že k večnému spaseniu viera sama nedo-
stačuje, ale nevyhnutne potrebné sú i dobré skutky. Číra 
„viera" luteránska je nie preto pravá viera, je nie viera 
dogmatická, ale akási záhadná „dôvera" (fiducia), akej 
pramene viery nepoznajú. Neurčitá „láska a zbožnosť" 
(charitas et pietas) amoristov a pietistov, ktorá — vraj 
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líkov, točiace sa okolo predurčenia, slobody svedomia, 
úcty obrazov, vzývania svätých, očistca, pôstu, kňazské-
ho bezženstva, Sviatosti Oltárnej, náš autor praktickým 
spôsobom vyvracia a katolícku pravdu jasne vyzdvi-
huje. Zdarený je výklad o Cirkvi, o jej hlave tojest 
pápežovi, a o Kristovi-Mesiášovi. Kniha je zakľúčená 
staťou o jednom pravom Bohu proti pohanom a modlo-
služobníkom. Nájdeme tu praktické rozhovory o zákone 
prirodzenom, vštepenom každému do srdca, a j o zákone 
nadprirodzenom, zjavenom definitívne v Kristovi Ježi-
šovi. Napokon dotýka sa tajomstva najsv. Trojice a 
Krista-Vykupiteľa sveta. 

Podobného rázu je knižka Mateja Nánduryko: Sa-
piens architectus, vydaná r. 1775 (183 strán). Pôvodca 
podáva v nej vyznanie (confessio) o svojom obrátení na 
katolícku vieru. Matej Nándory, prísediaci súdnej ta-
bule vo zvolenskej stolici, narodil sa v luteránstve a tak 
bol aj vychovaný, ale študovaním katolíckych právd 
prišiel na pravú vieru, a aby svojich súkmeňovcov pri-
viedol tiež ku svetlu pravej viery a rozptýlil ich bludy, 
napísal spomnuté dielko, písané takou presvedčivosťou, 
oduševnenosťou a láskou, že čitateľa priamo očarúva. 
Predkladá si radom katolícke pravdy a dokazuje ich — 
už známymi dôkazmi —• takou istotou a určitosťou, že 
luteráni—ak sú dobrej vôle—musia ustúpiť predniini 
a prijať ich. Hovorí o založení jednej pravej Cirkvi 
Kristom Pánom na skale Petrovej, ktorá pokračuje ďa-
lej v rímskych pápežoch ako v Petrových nástupcoch. 
Dôkazy zo sv. Písma (Mat. 16., Luk. 22., Ján 21.), z 
tradície a z dejín používa pritom vždy presne a na 
svojom mieste, aj uzaviera z nich, že viera rímskej 
Cirkvi bola a je vždy totožná s apoštolskou vierou sv. 
Petra. Neobstojí teda námietka akatolíkov, akoby rím-
ska Cirkev odchýlila sa bola od viery apoštolov: naopak, 
proteštanti sa odchýlili hlásaním svojich bludov. Takéto 
bludy medziiným sú: neprijatie siedmich sviatostí, ne~ 
potrebnosť krstu dietok, vykrúcanie a hanobenie Eucha-
ristie, obety omše svätej, úcty svätých, ich obrazov ti 
ostatkov, zavrhnutie očistca, ušnej spovedi, chybný ná-
zor o večnej spáse, pomenovanie Cirkvi katolíckej ba-
bylonom a podobné. \ ďalších rozhovoroch ešte väčšmi 
stúpa na prsty protestantov, keď sa ich opytuje: kým 
bol poslatý Luther za reformátora? Azda Bohom, — 171 



ako bohorúhavo tvrdia jeho nasledovníci? Tak, kde sú 
a aké sú znaky jeho božského poslania (zázraky, pro-
roctvá, svätosť života atď.)? O takých nikto, ani sami 
luteráni ničoho nevedia. — Nándory rozoberá sa potom 
základným bludom Lutherovým o smysle sv. Písma, a 
osvetľuje „znaky" ním založenej spoločnosti, ktorá je 
naskrze nie jedna, svätá, všeobecná a apoštolská. A čo 
súdiť o sluhoch, o pastoroch tejto spoločnosti, o živote 
proteštantských vladárov? — spytuje sa autor i podá-
va niektoré ich dopisy na ukážku. — Slovom, konver-
tita Nándory — laik, nie kňaz — strhúva úplne masku 
s tvári proteštantov a ukazuje svetu v celej nahote ich 
bludy, vyzývajúc ich, aby vrátili sa — ako to on sám 
urobil — do sväzku pravej Cirkvi rímskokatolíckej. 

* 

O pokračovaní proti kacierom poučuje aj „Opuscu-
lwn theologicum" Gabriela Antona Erdódyho, jágerské-
ho biskupa, vydané r. 1721 (87 strán). 

Pôvodca s týmto dielkom obracia sa na kráľovskú 
komisiu býv. Uhorska, a nabáda ju k prísnejšiemu po-
kračovaniu proti proteštantským kacierom. Kacierstvo 
je jedným z najväčších hriechov, ktorý protiví sa prvé-
mu i štvrtému prikázaniu božiemu, lebo nepravým spô-
sobom uctieva Boha a neposlúcha Matku Cirkev. Preto 
tak treba s ním nakladať, ako s modloslužobníctvom, 
bohorúhačstvom a podobnými ťažkými hriechmi. Ne-
možno hc trpieť nikdy a nikde, ale treba ho odstrániť. 
Svetská moc má v tomto Cirkev napomáhať. Kacier-
stvo trpieť možno iba v troch prípadoch: 1. keď naskrze 
nemožno ho odstrániť a vtedy treba prosiť Boha, aby 
podľa svojej nekonečnej múdrosti spravoval veci, ako 
sám najlepšie vie; 2. keď ním môžeme dosiahnuť väčšie 
dobro, na pr. ľahšie obrátenie bludárov; a 3. keď mô-
žeme predísť väčšiemu zlu, takže môžeme voliť menšie 
zlo, tojest dočasné trpenie bludárov. Autor vyvracia po-
tom niektoré klamné závery (sofizmy) kacierov, ktoré 
namietajú proti katolíkom. Uvedieme z nich aspoň nie-
ktoré. Tak hovoria kacieri, že rozum i vôľu nemožno 
nútiť k prijatiu niečoho, lebo vôľa vždy slobodne príj-
me to, čo jej rozum ako pravdivé predložil. Yo vše-
obecnosti je to pravda — odpovedá autor —, lenže ka-
cieri neveria pravdu, ale blud; katolícke pravdy sú im 
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um mal by bezpodmienečne prijať, lebo slobodná vôľa 
je nie na prijatie nepravdy, ale pravdy. Ak Boh je 
sama pravda, a túto pravdu dal Cirkvi k hlásaniu, tak 
je zjavné, že tu nemôže byť nijakého „kompromisu", 
ale pravdu treba nevyhnutne celú prijať. Keď človek 
nemôže sa hádať so samým Bohom; a kto to predsa 
robí — ako napr. kacieri —, je odbojník, rebelant proti 
Bohu. — Kacieri hovoria ďalej, že veď oni veria v Kri-
stovi a majú — vraj — i platný krst, sú teda kresťa-
nia. Autor im odpovedá, že takúto vieru v Kristovi majú 
aj zlí duchovia („et daemones credunt et contremíscunt" 
Jak. 2, 9.), lenže takáto viera je nie pravá, nezakladá 
sa na Slove božom, na zjavení, lebo kacieri zavrhujú 
učiteľský úrad Cirkvi, ktorý jedine dostal právo i moc 
od Krista hlásať a vysvetľovať pravú vieru. A čo sa 
týka krstu, to je nie ich sviatosť, lebo že je krst aj u nich 
platný, to je len preto, lebo — podľa už starovekého 
učenia Cirkvi — v čas potreby môže krstiť každý člo-
vek (i pohan, i kacier) s tou podmienkou, že vykonal 
všetko, čo koná pritom Cirkev, teda „cum intentione 
faciendi, quod facit Ecclesia.' Dietky kacierov teda, 
keďže nemôžu byť pokrstené v Cirkvi katolíckej, prijí-
majú sv. krst z rúk kacierskych, ako krst v nevyhnut-
nej potrebe, ale menom pravej Cirkvi, sú teda dietkami 
a údmi Cirkvi katolíckej, čím — implicite — prijímajú 
aj všetky ňou hlásané pravdy. Lenže čo sa stáva o nie-
koľko rokov neskôr?! Vedení a nútení sú k od-
padu od pravej Cirkvi, a takzvanou „konfirmá-
ciou" stávajú sa formálnymi bludármi, odbojník-
mi. Dospelí bludári teda stále rozširujú odpad i odboj 
proti Cirkvi, a keďže to konajú pod rúškom kresťan-
stva (krst), sú nebezpečnejší a odsúdeniahodnejší ako 
pohani a iní modloslužobníci, lebo títo vôbec nepatrili 
a nepatria viditeľne (skrze krst) do Cirkvi, a preto Cir-
kev ani nemá právo nad nimi súdiť. Autor pohnute pri-
pomína pritom, že nikto, ani pohania a Židia neško-
dili toľko Cirkvi, ako práve kacieri rozličného smeru. 

Do skupiny menších vieroobranných diel dogmatic-
kého obsahu patrí „Georgii Stobaei de Palmaburgo, epis-
copi Lavantini epistolae tres ad duos serenissimos Ar-
chiduces Austriae de auspicanda, prosequenda, peracta 
Reformatione Religionis (catholicae) in Štyria, Carin-
thia et C'arniolia." 



Biskup Stobaeus v najsmutnejších časoch šírenia 
sa luteranizmusu v južných krajinách rakúskej dŕžavy 
obrátil sa r. 1598 dvoma listami na vojvodcu týchto 
krajov, Ferdinanda, a po jeho smrti roku 1604 jedným 
listom na jeho syna Karola, vyzývajúc ho, aby zasta-
vil šírenie sa bludu Lutherovho. Tieto listy boly pred-
metom dogmatických úvah aj na býv. trnavskej uni-
verzite, a roku 1722 i 1748 boly knižne vydané. Podá-
vajú úžasný obraz vtedajších pomerov: luteranizmus 
zaplavil už skoro všetky vyšespomnuié kraje (Štyrsko, 
Korutánsko i Slovinsko), a hŕstka ostavších katolíkov 
bola úplne bezmocná proti ním. Katolícky panovník 
týchto zemí, Ferdinand, na výzvu biskupa Stobaea, za-
počal dielo protireformačné tým väčšmi, keďže bludári 
ohrožovali už aj samostatnosť týchto území. Biskup dá-
va vojvodcovi dobre premyslené rady, ako si má počí-
nať v tejto ťažkej veci. Najhlavnejšie je — hovorí — 
zbaviť sa najprv luteránskych kazateľov ako pôvodcov 
a rozširovateľov všetkého zla. Varuje ho, aby v otázkach 
náboženstva s nimi vyjednával a v niečom azda popu-
stil, lebo takýmto spôsobom by škodil len katolíckej 
veci. „Blandule tractare cum haereticis est quidem mo-
"dus non ad convertendos sectarios, sed ad pervertendos 
Catholicos aptissimus, facilius enim hoc modo vel de-
cem amittes Catholicos, quam unum lucreris Acatholi-
cum." Slová ozaj povšimnutiahodné i pre dnešnú dobu! 
Upozorňuje ho na svätý sľub, ktorým zaviazal sa Bohu 
i Cirkvi vypudiť kacierstvo zo svojich provincií. „Imi-
tare teipsum" pripomínal mu často, a vojvodca ozaj 
i konal túto svoju úlohu, aj keď niekdy — pod tlakom 
rozličných vplyvov a okolností — nie celkom správne 
pokračoval. Bohužiaľ — hovorí Stobaeus —, i mnohí 
katolícki biskupi divným okom pozerali sa na Ferdi-
nanda, a namiesto podpory, ešte ho upodozrievali. 

V liste ku Karolovi, Ferdinandovmu nástupcovi, 
ktorý ešte horlivejšie pokračoval v diele očisťovacom, 
strašnými farbami kreslí vtedajší smutný stav katolí-
kov. Skoro k slzám dojmú čitateľa napr. takéto jeho 
slová: „Id affirmare satis est, pejori loco tunc fuisse 
Catholicos Lutheranis, quam sint, ac unquam fuerint 
Hebraei Christianis, vel leprosi sanis." Človek priamo 
až zhrozí sa nad bohorúhavými výčinmi luteránskych 
kazateľov, ničiacich katolícke chrámy, oltáre, kňazov a 



veriacich. Zdalo sa. akoby pekelné brány už-už víťa-
zily nad Cirkvou Kristovou; no pevná ruka Karolova 
pomocou horlivých katolíckych kňazov i laikov postup-
ne vyčistila tieto kraje od bludárov tak, že začiatkom 
1600. roku stály sa znova katolíckymi. Kazatelia mu-
seli opustiť tieto zeme, i nastal pokoj všade. 

Z polemických opisov dogmatického odboru po-
všimnutia hodné je i dielko „Quaestiones miscellaneae 
theologicae", vyšlé v Trnave roku 1728 (130 strán). Lát-
ka je rozdelená v ňom na šesť čiastok (quaestiones) 
s veľmi zaujímavým obsahom, a písaná ľahkou, príjem-
nou, ale klasickou latinčinou. Nájdeme tu užitočné ra-
dy o tom, ako treba dišputovať s bludármi, hlavne s lu-
teránmi, o pravidle Písma svätého, o autorite, o neomyl-
nosti Cirkvi a o podobných základných otázkach. Najlep-
šia zbraň proti týmto bludárom je obrátenie dôkazu (re-
torsio argumenti), čím uvedú sa ich „dôkazy" úplne ad 
absurdum. Napr.: je „cirkev" luteránska nová, alebo 
stará? Ak odpovedia, že stará, tak opýtame sa: kde 
bola dosiaľ, kto písal o nej? Ak povedia, že nová, tak 
je nie cirkev Kristova, lebo táto je stará, viac sto ro-
kov počítajúca. Druhý príklad: je pravá Cirkev Kri-
stova omylná, alebo neomylná? Ak odpovedia, že je 
neomylná, tak ako môžu tvrdiť, že Cirkev katolícka je 
nepravá, keďže — i podľa bludárov — bola ona na 
počiatku pravá Cirkev Kristova. Ale ak povedia, že 
je omylná, tak na akom základe hovoria bludári, že ich 
„cirkev" je pravá? — Takéto a podobné zvratné dišpu-
ty, tvrdí autor, sú veľmi účinné. — Autor rozoberá ďa-
lej význam cirkevného slova „communio". č o všetko 
znamenalo a znamená toto slovo v Cirkvi to všetko je 
veľkou pečlivosťou a vedeckou pohotovosťou podané. 
— Na otázku, či medzi Prebi. Pannou Máriou a sv. Jo-
zefom bolo pravé manželstvo, alebo len snúbenectvo. 
odpovedá náš autor na základe vážnych dôvodov zo sv. 
Písma, že to bolo pravé manželstvo, hoci nikdy nebolo 
doplnené, ratum sed non consummatum matrimonium. 
„Quaestiones" podávajú potom historický vývoj rozlič-
ných obradov obety omše svätej na Západe i na Vý-
chode počnúc od apoštolskej doby. Veľmi zaujímavá 
stať! Na otázku, či katechumenovi môže sa — in 
extrema neeessitate — platne udeliť sviatosť posledné-
ho pomazania, uvažujúc o dôvodoch pro a contra, daná 175 



je odpoveď záporná, a to celkom správne, lebo sviato-
sti bez krstu vodou nikomu nemôžu sa platne vysluho-
vať. Takýto kateehumen obdrží milosť posväcujúcu non 
physice sed dispositive tojest mimoriadne, teda nie 
skrze viditeľný znak sviatosti. Y súvise s touto odpo-
veďou pekne je rozlúštená aj otázka, či apoštolovia 
boli pokrstení pred zmŕtvychvstaním Pánovým alebo 
po ňom. Museli byť pokrstení ešte pred zmŕtvychvsta-
ním Pánovým tojest ešte pred poslednou večerou veľ-
konočnou — hovorí náš autor —, lebo tam obdržali už 
druhú sviatosť, posvätenia kňažstva. Kristus Pán teda 
ustanovil sv. krst ešte pred svojím umučením, a krstil 
už aj vtedy (Ján 3. a 4. hl.), hoci všeobecná záväznosť 
prišla v platnosť len po vzkriesení. Krst sv. Jána Krsti-
teľa nebol sviatosťou, ale len predobrazom krstu Kri-
stovho. — V týchto dišputách už niet onoho starobylé-
ho rozčlánkovania („concedo—nego"), ale všade nacho-
díme kladné, priame rozvrstvenie látky, čím „Quaes-
tiones" povyšujú sa na úroveň moderných dogmatic-
kých dišpút. 

Bývalá univerzita trnavská zaoberala sa aj otázka-
mi mohamedanizmu čiže izlamu a o odlúčenej cirkvi 
východnej. Dielo, podvracajúce mohamedanizmus, vy-
šlo v Trnave r. 1717 pod názvom „Mnhometanus dogma -
tice et eatechetice in lege Christi Alcorano suffragante 
instructus, per Christophorum Peichich" (195 strán ma-
lého kvartu). Autor dokazuje v ňom najprv, že kresťan-
sko-katolícke pravdy (dogmy) sú samým Bohom zjave-
né. Mohamed je nepravý „prorok"', teda bludár. Od-
mieta a dôkazmi vyvracia tú námietku mohamedánov, 
ako by sv. knihy Starého a Nového zákona boly ska-
zené (corrupti) a nahradené — vraj — Mohamedovým 
Koránom. Potom rozoberá celé „Verím Boha" (symbo-
lum fidei), rozdelené na dvanásť článkov, každý oso-
bité vysvetľuje a jeho pravdivosť dokazuje zo sv. Pís-
ma, z tradície a z rozumu; všade má zreteľ na Korán, 
ktorý rázne vyvracia. Autor podáva i rozbor „Otčená-
ša" i „Zdravasu" umnou ekzegézou týchto modlitieb; 
potom hovorí o celom Dekalogu, o prikázaniach Cirkvi 
a o sviatostiach. Slovom, celá kniha je krásnou apolo-
giou katolíckych právd, podaných spôsobom viac-menej 
vyučovacím, katechetickým. Mohamedanizmus predsta-
vuje ako násilnosť, smyselnosť, surovosť, čo nijako ne-



môže byt známkou nejakého božského pôvodu. Múdrej-
ší Mohamedáni — dodáva autor — to aj uznávajú, a 
študovaním katolíckych právd prijímajú pravé nábo-
ženstvo kresfansko-katolícke. 

O východnej cirkvi rokuje dielo toho istého Krišto-
fova Peichicha, vydané v Trnave r. 1730 pod názvom 
„Speculum veritatis inter orientalem et occidentalem 
ecclesias refulgens" (117 strán malého formátu). Najprv 
kreslí historický vývoj odlúčenia sa východnej cirkvi 
od západnej, vývodzujúc z nej, že nie Západ dal podnet 
k tomuto nešťastnému rozkolu, ale istí východní cir-
kevní hodnostári (Photius. Cerularius) svojou pýchou a 
domnelou ortodoksiou. Medzitým dvarazy podarilo sa 
sjednotíť obidve tieto cirkvi (r. 1274 na II. lyonskom 
všeobecnom sneme a r. 1459 vo Florencii), no niektorí 
nespokojenci na Východe neprijali úniu, a zaviedli zno-
va nešťastný rozkol, ktorý odvtedy stále trvá. 

Autor rozoberá potom sporné dogmatické otázky, 
uvedené východniarmi ako prekážky spojenia: 1. vý-
chod Ducha Sv. i zo Syna („Filioque"): 2. užívanie ne-
kvaseného chleba pri Eucharistii: 3. prepodstatňovacie 
slová; 4. Očistec; 5. neodkladná odplata svätých a 6. 
prvenstvo rímskeho veľkňaza. 

O týchto 6 otázkach rokované bolo hlavne na vše-
obecnom sneme vo Florencii (r. 1439), ako o tom krásne 
hovorí po únii uverejnený pastiersky list Gennadia, ca-
rihradského patriarchu, venovaný Východu; v ňom nie-
len že háji spomnutých 6 právd ako prostriedky únie, 
ale dokazuje nad slnce jasnejšie, že tieto pravdy cirkev 
východná sama vždy verila na základe sv. Písma a 
svojich východných cirkevných Otcov. Ale Markus 
Eugeaiikus, biskup z Efezusu, čoskoro rozbil úniu, i prá-
vom zakričal preto Gennadius akoby celému Východu: 
„Ergo non Ecclesia Graeca, non SS. Patres Graeci et or-
thodoxi Doctores adversantur Romanae Ecclesiae Fidei 
ac Doctrinae, sed Photii, sed Ephesii et his similes." 

Cirkev západná tojest Cirkev Kristova nevzdala sa 
nádeje znova spojiť svoju odlúčenú dcéru východnú 
s materskou Cirkvou západnou. Známy je Apoštolský 
list veľkého pápeža Leva XIII. so dňa 20. júna 1894, za-
čínajúci sa slovami ,,Praeclara", ktorým otcovsky volá 
východných kresťanov k obnoveniu cirkevnej jednoty. 
Po uplynutí viac ako jedného roku, v auguste 1895, vý-
12 



choidní biskutpi (s carihradským, patriarchom, Anthi-
mom na čele odpovedali dosť podráždene na tento mie-
rumilovný list pápežov, a aby jednotu čím viac oddia-
lili, k spomnutým 6 sporným otázkam pridali ešte 
štyri, tak že ich nahromadili spolu 10, čím priepasť 
spojenia len väčšmi sa rozšírila. Tieto nové štyri otázky 
sú: 1. udeľovanie krstu len polievaním; 2. udeľovanie 
sv. prijímania len pod spôsobom chleba; 3. udeľovanie 
odpustkov a 4. nepoškvrnené počatie Prebi. Panny 
Márie. 

Na tento okružný list východniarov odpovedal 
hneď istý katolícky kňaz, Maximus Malatakis, obšír-
nym spisom, o ktorom teolog Palmieri neváhal pove-
dať, že je to „opus, quo nihil elegantius ac nervosius 
scriptum est." Malatakis tak krásne obhájil pravdivosť 
katolíckej náuky vo všetkých 10 otázkach, ktoré vý-
chodniari podávali ako sporné, že z Východu odvtedy 
nikto sa neozval proti nemu, hoci východniari v otáz-
nom okružnom liste boli vypovedali, že ak im rímska 
cirkev na základe sv. Písma a sv. Otcov východných 
dokáže ich omyly, poddajú sa, a uznajú svoje chyby. 
Cirkev rímska ústami a perom Malatakisa im to nad 
slnce jasnejšie dokázala, ale oni predsa nepoddali sa, 
lež zatvrdlivo mlčali a mlčia až podnes. 

Dielo Peichichovo má mnoho spoločného so spisom 
Malatakisovým, a kto prečíta tieto spisy, musí sa pre-
svedčiť o tom, na ktorej strane je pravda. Východniari 
už dobre poznajú pravdu, ale chýba im dobrá vôľa ju 
prijať. Preto vyzýva nás i terajší sv. Otec, Pius XI., 
aby sme sa vrúcne modlili k Bohu o obmäkčenie za-
tvrdlivých sŕdc tých, ktorí len zlou vôľou prekážajú 
jednote východných kresťanov so sv. Cirkvou rímsko-
katolíckou. 

VI. 

O milosti Kristovej a o čnostiach 
(De gratia Christi et de virtutibus). 

V Cirkvi Kristovej je všetko, čo je potrebné k na-
šej spáse Tu sú uložené všetky zdroje milosti, bez kto-
rej nemôžeme obsiahnuť večnú spásu. Ale táto večná 
spása závisí nielen od nás, ale — a to v najvyššom 



stupni — od samého Boha, ktorý nám dáva pomoc 
tojest milosť nadprirodzenú. Je to veľké tajomstvo, 
ktorého pravdivosť v Cirkvi je raz-navždy dogmatic-
ky určené. 

O tomto predmete rokuje kniha — nám už z pre-
došlých úvah dobre známeho — Ľudovíta Csapodiho 
S. J., profesora dogmatiky na býv. univerzite trnav-
skej, vydaná r. 1769 pod menom ,.De gratia Christi' 
libri 4 (448 strán). 

Autor v úvode podáva dejinnú rozpravu o bludoch 
ohľadom milosti. Také bludy sú: pelagianizmus, ktorý 
popiera akúkoľvek vnútornú milosť v smysle katolíc-
kom a pripúšťa len takzvané vonkajšie milosti (ľudská 
príroda sama, slobodná vôľa, príklad Kristov a podob-
né) ; semipelagianizmus, ktorý prvotnú milosť pripisuje 
prirodzeným zásluhám, ostatné milosti ponecháva Bo-
hu. Ďalej uvedené sú bludy Luthera, Baja, Janzenia, 
Quesnela a iné, Cirkvou sv. zatracované. Obdivuhod-
né je tu Csapodiho veľká znalosť patrologie, histórie a 
príslušných diel, hlavne sv. Augustína. 

Y rozprave samej prvé miesto zaujíma nevyhnut-
nosť milosti božej (de necessitate gratiae divinae liber 
I.). Dedičným hriechom stratil človek stav pôvodnej 
nevinnosti, a bol tak vystavený večnej záhube. Priro-
dzené vlastnosti (rozum a slobodná vôľa) mu zostaly, 
ale i tie boly trocha poranené. Jednako človek pomocou 
týchto prirodzených darov môže konať dobré, mravné 
skutky, ale ku spáse nestačia, lebo sú nie záslužné. Pri 
konaní takýchto skutkov nemá nejakých ťažkostí; no 
zachovať celý prirodzený zákon nimi už nemôže, a tým 
menej môže milovať Boha nadovšetko. Taktiež nemô-
že zdolať ťažké a časté pokušenia. Slovom: veľmi má-
ličko je toho dobra, čo môže človek vykonať prirodze-
nými silami. K vykonaniu ťažších povinností potrebuje 
teda osobitej pomoci Boha. Táto pomoc javí sa už pri 
samom začiaiku viery, nakoľko viera má byť nadpri-
rodzená, teda aj prostriedok k nej musí byť taký. Tieto 
skutky menujú sa spásonosnými (actus salutares), a 
majú rozličné triedy. 

Do prvej triedy patrí takzvaná začiatočná viera 
(in'tialis fides) so všetkými túto vieru pripravujúcimi 
účinkami. Druhú triedu tvoria skutky, nasledujúce po 
vykonanom vzbudení viery (actus post assensum f idei 1 7 9 



eliciti); takéto skutky sú napr.: nádej, bázeň lx>žia, 
rozjímanie, modlitba, a hlavne pevná vôľa prijať svia-
tosť ospravodlivenia tojest milosť posväcujúcu mocou 
sviatostného rozhrešenia. Do tretej triedy patria napo-
kon skutky, vykonané už v stave milosti posväcujúcej 
(actus hominis iustificati). Tieto posledné sú spolu aj 
záslužné skutky. Ku všetkým týmto skutkom je nevy-
hnutne potrebná vnútorná a osobitá nadprirodzená po-
moc (naproti pelagianistom), ktorú naskrze ničím ne-
môžeme si zaslúžiť, je teda naskrze zdarma daná Bo-
hom (absolute gratuita), takže už aj začiatočná viera je 
jej výsledkom (proti semiipelagianistom). Účinky tejto 
pomoci javia sa hlavne v osvecovaní rozumu a vo 
vnuknutí vôle. Zo sv. Písma je vec jasná. Miesta, kde 
je reč o pomocnej milosti, sú tieto: Ján 6. a 15., Rím 
8. a 9., I. Kor. 5., 4., 12. a 15. hl., IÍ. Kor. 3, Ef, 1. a 
Filip 2. ( cirkevných rozhodnutí sem patrí Milevita-
num (416) a najmä Arausicanum II. (529). Autor Csa-
podi podáva tu obšírne aj učenie sv. Otcov, najmä sv. 
Augustína. 

V druhej knihe rokuje o podstate milosti (de na-
tura gratiae liber II.). Čo je vlastne pomoc božia? Je to 
skutočnosť, realitas, istý prípadok duchovný, príbuzný 
akosti (accidens spirituále pertinens ad categoriam 
cjualitaas), ktorý robí človeka spôsobilým konať skutky 
spásonosné (milosť pomocná) a záslužné (milosť posvä-
cujúca spolu s pomocou). Tajomstvo týchto pomoci 
iudským rozumom nikdy nepochopíme; ich absolútnym 
Pánom je sám Boh, a udeľuje ich podľa svojej neko-
nečnej múdrosti a vôle. Táto pomoc môže byť jednému 
zodpovedná (congrua) a účinlivá (efficax), inému nie. 
Ba i pri tom istom človekovi raz je zodpovedná a účin-
livá, iný raz zasa nie. Je to teda božský akoby laby-
rint, o ktorom — my ľudia — len jedno vieme určite, 
a to je, že pomocou týchto milostí môžeme spásonosné 
a záslužne konať, ak chceme. Ľudská vôľa môže sa teda 
i sprotiviť milosti božej. Pomer a shoda týchto dvoch 
činiteľov (milosti božej a vôle človeka) sú najťažším 
orieškom dogmatiky, ktorý pri svetle číreho ľudského 
rozumu ani nebude, lebo nemôže byť úplne riešený 
práve pre vnútorné tajomstvo samých milostí a pre ta-
jomstvo ľudskej slobodnej vôle. Ale toto riešenie je ani 
nie potrebné. Nám dostačí vykonať všetko, čo nám je 



naložené. Serva mandata, ostatné vykoná Boh. V praksi 
teda táto otázka nemá ťažkostí, len v teórii. A v teórii 
zas nič iné sa nestáva ako obdivovanie veľkosti Boha, 
ktorý — hovorí Csapodi — vo všetkom a teda i v milo-
stiach je nepochopiteľný, incomprehensibilis. 

Tretia kniha Csapodiho diela „De gratia" uvažuje 
o rozdeľovaní milosti (de distributione gratiae, liber 
III.). Ospravodliveným (iustis) Boh vždy dáva pomoc-
nú milosť, potrebnú k zachovávaniu božích prikázaní, a 
preto môžu aj zotrvať (perseverare) v dobrom až do 
kanca. Takéto zotrvávanie je veľký a osobitý dar boží; 
odvodzuje sa jedine z vôle Boha, ktorý ju spája so 
smrťou človeka, nastavšej v stave posväcujúcej milo-
sti. Prosiť o takéto konečné, finálne zotrvávanie v mi-
losti posväcujúcej môžeme, ba máme. Otázka, prečo ju 
niekto dostane a niekto nie, zostáva vždy nevyspyta-
teľná. Jednako to neznamená fatalizmus, tojest neslo-
bodno veriť v nejaký slepý osud (fatum), ako to verili 
pohania, ktorí ešte aj samého Boha podrobovali istej 
železnej nevyhnutnosti bez ohľadu na slobodu Boha i ľu-
dí. To by viedlo k zavrhnutiu (reprobatio), čo učil síce 
Kalvín, ale Cirkev sv. to zatracovala. Ako vo všetkom, 
tak hlavne v nadprirodzenom rade Prozreteľnosť božia 
je rázu tvorivého tojest Boh vedie každé stvorenie zod-
povedne jeho prirodzenosti. Slobodných tvorov teda tak 
vedie, aby bez poruchy, ba priamo s uplatnením sa tej-
to slobody dosiahly svoj konečný cieľ úmysly božie. 
Krásne tu poznamenáva pravdivosť výroku sv. Augu-
stín, že „cesty Boha môžu byť skryté, ale nikdy nie 
zlé!" Y praksi teda vždy treba učiť a povzbudzovať 
ľudí, aby konali len dobro, lebo takto majú nádej na 
spasenie: nikdy neslobodno také kázať, čo by ľudí — 
ohľadom večnej spásy — hnalo do zúfalstva, lebo Boh 
vážne chce každého človeka spasiť, a preto dá každé-
mu dostatočnej milosti, s ktorou ak spoluúčinkuje, do-
stane ďalšie, väčšie a tak ďalej. A j neverci akého-
koľvek druhu (infideles negativi et positivi) a zatvrd-
liví hriešnici (peccatores obdurati) dostanú tiež dosta-
točnej milosti božej ku svojmu obráteniu sa; závisí len 
od nich, či tú milosť použijú, alebo nie. Pravda, s taký-
mito hriešnikmi Boh inakšie nakladá. Nedostanú milo-
sti ku každému skutku ani nie vždy a všade, najmä, 
keď ide o ľahšie prípady, lebo toho si nezaslúžia; no 



v ťažších povinnostiach v príhodnom čase vždy sa im 
dostáva dostatočnej božej pomoci. — Náš autor pre-
triasa napokon aj ťažkú otázku o tom, čo sa stáva s 
dietkami, zomrelými bez krstu, teda bez milosti posvä-
cujúcej. Ako chce Boh spasenie takýchto dietok? Je 
to veľké tajomstvo, hovorí Csapodi; ale pri svetle vie-
rou osvetleného rozumu možno túto otázku uspokojivé 
riešiť. Už bolo povedané, že Boh vedie každého zodpo-
vedne jeho prirodzenosti a stavu: teda i dietky. Keď 
umrú bez krstu, vina padá na ich rodičov, ktorým zod-
povedný prirodzený stav Boh nemusí doplňovať zázra-
kom. Nedeje sa tu teda nijaká nespravodlivosť so strán-
ky Boha. 

Vo štvrtej knihe Csapodiho diela je reč o účinkoch 
milosti (de effectibus gratiae liber IV.) Autor vyzdvi-
huje najmä tretiu triedu týchto skutkov, ktorými totiž 
hriešnik disponuje sa k ospravodliveniu, a zdôrazňuje 
učenie Cirkvi, že hriechy v ospravodlivení sa skutoč-
ne odpúšťajú, nielen prikrývajú (peccata in iustifica-
tione vere remittuntur non tantum teguntur), a preto 
ospravodlivenie (iustitia) tak sa nám podkladá (impu-

' tuje), ako keby bolo naše tojest skutočne, vnútorným 
spôsobom je v nás. Z toho nasleduje úplné vnútorné 
obrodenie človeka (interná renovatio), ktoré spôsobuje 
vliatie sa do nás milosti posväcujúcej. Odpustenie hrie-
chov a vliatie sa milosti posväcujúcej su prvými a naj-
väčšími účinkami ospravodlivenia; iné účinky sú: pri-
jatie synovstva božieho (adoptio), prebývanie v nás 
Ducha Svätého atď. Ospravodlivením teda sme sku-
točne posvätení, a preto právom menujeme túto milosť 
posväcujúcou milosťou. O prítomnosti tejto milosti — 
bez osobitého zjavenia božieho — nie sme si absolútne 
istí (naproti Lutherovi a Kalvínovi), máme o nej len 
takzvanú mravnú istotu. Možno ju aj stratiť, a to ťaž-
kým, smrteľným hriechom. A preto je medzi nimi od-
por, opozícia; či fyzická, alebo morálna, autor nerieši 
Napokon hovorí Csapodi o záslužných skutkoch ospra-
vodlivených, tojest čo si zasluhujú v stave milosti po-
sväcujúcej, a tu podáva skoro všetko tak ako aj iné 
dogmatiky. 

O čnostiach uvažuje Csapodi v diele už spornnu-
tom: „De religione revelata", a to v druhej knihe pod 
názvom: „De virtutibus praecipuis religionis revela-



tae", (na 86 stranách). Dogmaticko-filozoficky rozobe-
rá tu tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. — Pred-
kladá najprv rozbor viery. Kto sa zo znakov a z do-
kazovacích dôvodov presvedčil o božom zjavení, ten 
ho má i prijať. Dôvod k tomuto prijatiu či súhlasu 
(assensus) je nič iné ako neomylná autorita nekonečne 
múdreho a pravdorečného Boha. Viere musí predchá-
dzať samozrejmosť uveriteľnosti (evidentia credibili-
tatis), ktorá nemusí byť práve absolútna; pri nevzde-
laných dostačí aj vzťažná (respectiva). Uvažujúci úsu-
dok (iudicium speculativum) o jestvote zjavenia a jeho 
uveriteľnosti môže byť čin číre prirodzený. Praktický 
úsudok (iudicium practicum) o povinností uverenia je 
už čin nadprirodzený; podobne aj takzvaný „pius cre-
dulitatis affectus." Činná viera (fides actualis) zrodí 
sa potom z rozkazu slobodnej vôle človeka, a preto 
viera je súhlas najsilnejší, má ráz skôr úsudku ako ná-
sledkovania. 

Autor hovorí potom o pravdách, ktoré máme veriť 
necessitate medii et praecepti. 

Stručný výklad o nádeji rozoberá a podvracia mýl-
ny názor kvietistov, a na základe spisov sv. Augustína 
predkladá rozličné triedy bázne božej (de timore Do-
mini). 

O tretej čnosti, o láske k Bohu, uvažuje spôsobom, 
obvyklým v iných dogmatických dielach. 

VII. 

O Preblahoslavenej Panne Márii 
(De beata Virgine Maria). 

S vteleným Slovom božím, Ježišom Kristom, úzko 
súvisí Jeho Matka, Maria. „Plne dostačí nám síce i sám 
Kristus — hovorí sv. Bernard —, veď i teraz všetko 
len od Neho máme, ale nebolo dobre nám ľuďom byť 
samostatnými, preto slušným sa ukazovalo, aby pri na-
šej spáse prítomné boly obidve pohlavia." Tak sa totiž 
ľúbilo Bohu, aby Jeho Slovo nie novým stvorením, ale 
narodením sa z Panny Márie vzalo na seba telo. Týmto 
Panna Maria dostala sa do celkom osobitého, osobného 
sväzku s tajomstvom vtelenia a vykúpenia. Keďže sa 



stala Rodičkou a Matkou Boha, dostalo sa Jej najväč-
šej nadprirodzenej výsady, z čoho vyplývajú ešte aj 
iné Jej povýšenia, a to: večité panenstvo, nepoškvrnené 
posvätenie a telesno-duševné oslávenie. 

Na tomto základe Panna Maria je jediné stvorenie, 
ktoré svojím osobným charakterom je predmetom do-
giem a dogmatiky. Iné osoby, ako na príklad sv. Peter, 
len pre svoj úrad majú miesto v dogmatike. Ale čo je 
od toho ešte viac: Panna Maria je drahou súbornou per-
lou dogmatiky, nakoľko najväčšie tajomstvá božieho 
zjavenia v Nej akoby vykvitajú. Trojjediný Boh svo-
jím od večnosti vypovedaným slovom „staň sa" stvoril 
túto panenskú zem, z ktorej mal utvoriť druhého, doko-
nalého Adama. A ked* Panna Maria vypovedala slová: 
„Staň sa mi podľa slova Tvojho", razom sa stala akoby 
spolučiniteľkou tajomstva vtelenia a chrámom Najsv. 
Trojice. Preto: Ona je prvý a najkrajší výkvet vyku-
piteľského diela Kristovho; prvý a najčistejší vzor po-
svätenia jednotlivého človeka; Jej nepoškvrnenosť už 
od počatia je obnovenie a živá pamiatka strateného 
raja; v prostredkovaní ovocí vykúpenia je Ona pred-
obrazom a spoluúčinkujúcim činným ústrojom Cirkvi; 
a konečne vo svojom oslávení je Ona anticipáciou 
eschatologie. 

Panna Maria je teda víťaznou zástavou katolíckej 
pravdy a stálym podvracovaním všetkých nábožen-
ských bludov, preto právom spieva o Nej Cirkev: 
„cunctas haereres sola interemisti in universo mundo." 
Odtiaľ je to, že rozličné bludy a kacierstva, počnúc od 
ebjonitistov a nestorianistov cez protestantizmus až po 
dnešný racionalizmus, akoby pudovou dôslednosťou a 
vzteklosťou, trhali a trhajú tento najkrajší kvet nad-
prirodzených polí. 

O mariologii rokuje Ľudovít Csapodi S. J. vo svo-
jom už uvedenom diele „De Trinitate et Incarnatione" 
(1772) na stranách 325—348 a 485—492, kde podáva 
dve dogmy o Panne Márii: Jej božské materstvo a ve-
čité panenstvo (ante, - in - et post partum). Námietky 
bludárov rázne vyvracajúc neponecháva stranou ani 
tú otázku, že kedy porodila Panna Maria Ježiša Krista? 
Predkladá sedem mienok, z ktorých prvých päť neob-
stojí už jedine preto, lebo narodenie Ježiša Krista u-
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slovám sv. evanjelistu, podľa ktorých Pán Ježiš naro-
dil sa „in diebus Herodis regis" (Mat. 2, 1.). Určiť pre-
sne dobu narodenia Pánovho síce nevieme — hovorí 
autor —, ale shrnúc všetky dôkazy, môžeme čo naj-
pravdepodobnejšie povedať, že Ježiš Kristus sa naro-
dil r. 749 po založení Ríma a to medzi 20. dec. a 6. jan. 

O tretej dogme mariánskej, o nepoškvrnenom po-
čatí, uvažuje malé dielko, vydané v Trnave r. 1732: 
„lnnocentia vindicata Deiparae, sine labe origináli con-
ceptae." Dogma vyhlásená bola za článok viery 8. dec. 
1854 pápežom Piom IX., čo pravda neznamená, že pred-
tým nebola známa v Cirkvi. Cirkev vždy len to vyhla-
suje za dogmu, čo sa vždy verilo, čo má základ vo sv. 
Písme a v tradícii: aj nepoškvrnené počatie Panny Má-
rie Cirkev vždy verila, hlásala a obraňovala. Cirkev 
sv., keď vyhlasuje články viery, nekoná teda nič iné-
ho, ako že príležitostne rozvinuje Bohom zjavené prav-
dy, aby ich určitejšie a v jagajúcejšom lesku môhla po-
dať svojim veriacim. 



Dr. Jozef Szombath: 

Zásluhy trnavskej univerzity 
o novú katechetíku. 



by sme správne môhli posúdiť a 
oceniť bohatú katechetickú čin-
nosť, ktorú vyvýjala trnavská 
univerzita, musíme sa vžiť do 
tých pohnutých čias, y ktorých 

ona vznikla: do doby reformácie a s ňou úzko spoje-
nej protireformácie a či rekatolizácie. 

Stará tradičná metóda katechizovania z doby Ori-
genesa, Cyrila Alexandrijského, Tertullianusa a sv. 
Augustína príchodom nových vieroobranných potrieb 
už nevyhovovala, i musela byť nahradená novou, ča-
sovou. Katechéti pohanského staroveku vyučovali ľu-
dí, ktorí obrátili sa z pohanstva na vieru kresťanskú; 
katechéti novej doby museli Cirkvi znova získavať po-
blúdilých kacierov i odpadlíkov, ktorých jej odňala re-
formácia, a tomuto dielu primerane bolo preto treba 
prispôsobiť aj diela katechetické. Nové diela tohoto 
smeru jasne i jadrne musely vykladať a obhajovať na-
pádané články viery, aby úspešne zasiahly proti zápla-
ve rozličných katechizmov, vydávaných čulými refor-
mátormi. 

Členovia rehole jezuitskej, ako vodcovia rekatoli-
začného diela, náležíte porozumeli duchu času, aj usi-
lovne dali sa preto do práce. Katechizmus z roku 1555, 
vydaný jezuitom Petrom Canisiusom (vyhlásený bol za 
svätého), je nielen vynikajúcim dôkazom tohoto úsilia, 
ale aj prvým zdarilým pokusom na poli novšej, duchu 
času zodpovedajúcej katechetickej literatúry. Preklady 
tohoto katechizmusu do každého kultúrneho jazyka 
(i do jazyka indického a japonského), aj tá okolnosť, že 
dosiahol „vyše štyristo vydaní, dokazujú zaiste, že plne 
sa osvedčil a uplatnil, takže v rozšírenosti nevyrovnal 1 8 9 



sa mu ani o jedenásť rokov neskôr vydaný úradný 
„Catechismus Romanus". 

Roku 1571 na uvedomelé a plánovité šírenie kato-
líckej viery medzi pospolitým ľudom utvorené bolo v 
Ríme Bratstvo kresťanskej náuky, ktorého stanovy 
schválil pápež Pius Y. Toto Bratstvo rozšírilo sa z Rí-
ma aj do iných biskupstiev i štátov Európy, a veľmi 
výdatne prispelo k prehĺbeniu viery a k odstráneniu 
náboženskej nevedomosti medzi veriacim ľudom. Jezuiti 
zakladajú u nás podobné Bratstvá najprv vo svojich 
rehoľných sídlach, neskôr aj po iných mestách a osa-
dách, ustanovujúc všade osobitých „inštruktorov a 
ekzaminátorov", ktorí na základe Canisiusovho kate-
chizmusu alebo inej vhodnej misionárskej príručky po-
učovali nevedomý ľud v náboženstve katolíckom. Na j-
väčším takýmto katechétom tejto doby bol bezpochyby 
sv. Vincent z Pauly, narodený roku 1576. Šiel najprv 
medzi trestancov do žalára, potom medzi opustený de-
dinský ľud, a medzi ním vytrvalou obetavosťou -kate-
chizoval až do svojho vysokého veku (žil až 85 rokov), 
chodiac z osady do osady, z domu do domu. Aby v tejto 
požehnanej činnosti pokračované môhlo byť aj po jeho 
smrti, založil r. 1624 misijnú kongregáciu svetských 
kňazov, takzvaných lazaristov, ktorí dodnes účinkujú 
na poli ľudových misií ako dobrí ľudoví kazatelia. 

Sv. Jozefom Kalazantským r. 1600 založená rehoľa 
piaristov mala tiež zprvu úlohu vyučovať náboženstvo 
medzi ľudom, a len neskôr oddala sa vvchovávaniu 
strednoškolskej mládeže. 

Aby katechetická činnosť protireformačná čím ú-
činnejšie, cieľuvedome a plánovité môhla sa vyvýjať, 
pri trnavskej univerzite utvorená bola na spôsob teraj-
ších univerzitných seminárov Bibliotéka Katechetická 
(Bibliotheca Catechetica Tyrnaviae in Collegio S. J.), 
ktorá na starosti mala vydávať knihy katechetické, pí-
sané nielen v reči latinskej a určené kňazom, ale podľa 
príkladu reformátorov písané i v reči pospolitej a ur-
čené pre poučenie ľudu. 

Jednotlivé vydania svoje venovala Bibliotéka Kate-
chetická istým mecénom a priaznivcom, ktorí peňažne 
prispeli k ich vytlačeniu. Na hradenie tlačiarskych vý-
loh požiadané boly neraz aj kniežatské dvory. Tak 
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r. 17231 venovaný je ostrihomskému arcibiskupovi Imr. 
Pongráczovi, ktorý podľa slov predhovoru veľmi sa za-
slúžil o cirkev aj o rehoľu jezuitskú. Vydavatelia mu 
ďakujú, že nielen zastal sa ich rehole vtedy, keď 
jej členovia vykázaní boli zo Žiliny, ale prijal ich, 
všetkej opory a živobytia pozbavených k sebe, posky-
tol im na dlhší čas prístrešie, aj postaral sa o to, aby je-
mu venované katechetické dielko rozšírilo sa medzi 
ľudom. 

Druhý sväzok týchže Institutiones venovaný je ka-
nonikom jágerskej katedrálnej kapituly. Vydávatelia 
v predhovore opisujú slávne dejiny jágerskej biskup-
skej rezidencie, jej skazu za storočnej tureckej poroby 
a oslobodenie kráľom Leopoldom. Záverom pripomí-
najú im: „Contendite forte adversus orcum, retinete fi-
dem, quae in illis regionibus olim fixa erat,... nihil 
eorum, quae ad fidem pietatemque antiquam rerevo-
candamque faciunt, intermittite: Libellus hic eum in 
finem liberaMtate Yestra excussus". 

Tretí sväzok tohoto diela venovaný je Frant. Med-
li i anszkemu, svätiacemu biskupovi a veľkému prepo-
štovi ostrihomskému, týmito slovami : „Accipe igitur 
munus hoc exiguum, quod . . . zelo ac liberalitate Tua 
vulgandum, sub alas patrocinii Tui assumere dignatus 
es . 

Štvrtý sväzok pripísaný je Adalbertovi Revaymu, 
opátovi de Széplak a prepoštovi P. Márie v Novom Me-
ste n/V.: „Porro nostrum hoc opusculum, Tuo quod no-
mini offerri passus sis, nobis plurimum gratulamur Ti-
bique ac munificentiae Tuae gratias quas possumus, 
maximas agimus." 

Diela, ktoré neobsahujú osobitú dedikáciu, a ma-
j ú len všeobecné predhovory ku čitateľovi o obsahu a o 
spracovaní podávanej látky, vyšly zpravidla bez cu-
dzej pomoci, vlastným nákladom jezuitského kolégiumu. 

Diela obsahu katechetického, tlačené a vydané a-
kademickou (univerzitnou) tlačiarňou v Trnave, po-
kiaľ zaznamenáva ich súpis Alojza Zelligera2, v časo-
slednom poradí sú nasledovné: 

1 A. Z e l l i g e r : Pantheon Tyrnaviense, Trnava, 1931. 
2 A. Z e l l i g e r : U. d. 



1. Kanizia Petra Abekavica i kerscanski nauk. 1634. 
(Prvá v Trnave tlačená hrvatská kniha). 

2. R. P. Petri Canisii Societatis Jesu Theologi Ca-
techismus Latino-Ungaricus. 1649. 8° strán 101. 

3. J. Horčický: Konfessy Katholické, totižto: Wy-
znanij prawe Wyry Krestianské wsseobecnj. 1677, 8° 
ss. 340. 

4. J. Hunger: Catechesis Yerae et Evangelicae Fi-
dei pxoprijs Divinae Scripturae Verbis concinnata. 
1686. 12° ss. 98. 

5. Tože, nemecké vydanie. 1687. 
6. Kratka Azbukvica i kratak kerštjanski katoli-

čanski nank P. ot. Petra Kanizia. 1696. 8° ss. 42. (Prvá 
v Trnave cyrilicou tlačená srbská kniha). 

7. Kratka Abekavica i kratak kerstianski katoli-
čanski nauk otca Petra Kanizia. 1696. 8° ss. 46. — 
Nové vydanie 1697. 

8. F. Szunyog: Catechismus Valachieus major Ro-
mano-Catholicus idiomate Yalachico. 1696. 

9. Catechismus. Irta Canisius Péter. Forditotta 
Vásárlielyi Gergely. 1696. 

10. Katechisis dľa nauki ulnoruskim ľudem zložen-
nij. Ot prevelebnejš lidna [hgspodina] lo. losifa De-
katneli. 1698. 8° ss. 362. (Prvá v Trnave cyrilicou tla-
čená ruská kniha, preklad J. Dekamelisovho latinské-
ho katechizmusu od Júna Komického). 

11. Catechismus in Kurtze Frag und Antwort ge-
stellt... Catechismus na otázky a odpovede rozdelený 
pro Swetských a Obecných, a pro wynaučenj Mládeže. 
1699. 8° ss. 56. 

12. J. Liczey: Enchiridion. Parvus Catechismus Pro 
Communibus Parochis et Concionatoribus. 1700. 12° 
ss. 90. 

13. Š. lllyes: Catecheses Doctrinae Christianae seu 
compendiosa Christiani hominis, in rébus Fidei, Morum 
et Controversiarum Institutáo. 1701. ss. 595. 

14. Libellus alphabeticus. Cum nonnullis catecheti-
cis. Addito vocabulario Brevi Latino et Illyrico. Rerum 
communiter occurrentium. 1702. 8° ss. 40. — Nové vy-
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15. J. Robík: Wiložení o Vžitku A Potrebe Kate-
chismusa. To gest, O Wiučowani Mládeže, Skrze Krátke 
Otázky, a Odpovedj. 1702. 8° ss. 405. 

16. Instructio Acatholici. To gest: Winaučenj Ne-
katolika, aneb Prátelské Rozmlúwanj mezy Nekatoli-
kem a Katolikem o Gednég Prawég Wjre k Wečnému 
Spasenj čloweka weduceg. 1708. 12° ss. 124. 

17. B. Mercator: Nucleus Catecheticus Continens 
Brevi Compendio Doctrinam fidei ac morum, e diver-
sds Authoribus erutus. 1711. 16° ss, 580. — Nové vyda-
nie 1728, 1748, 1776. 

18. Catechismus latino-hungaricus. 1712. 8° ss. 84. 
— Nové vydanie 1730, 1734. 

19. Články neghlawnegssy wyry katolícke mezy 
nekatolíkem a katolikem a cyrkewným zákon jkem we-
spolek se hádagjcymy. 1717. 8° ss. 186. 

20. Š. Dubniczai: Congruum colloquium. Prysluss-
ne rozmlouwánj faráŕe katolíckeho z troma nowo-ewan-
géliky farnýky swymi totiž: z politikem, z messtánj-
nem, a ze sedlakem, douwerne a pokojne včineno. 1719. 
8° ss. 260. 

21. Vynaučení krestanske prwné o znamenj swaté-
ho Kríže. 1720. 16° ss. 40. 

22. Instructio Catechetica omnium, qui in fide et 
religione Chriistiana et Catholica erudiri cupiunt ac de-
bent, utilitati proposita. I—VI. 1720—1. 

23. G. Kapi: Institutiones Christianae de Sacro-
sancta et Indivídua Trinitate et de verbo incaniato. 
1720. 4° ss. 464. — Nové vydanie 1724, 1732, 1764. 

24. Institutionum christianarum pars VII—XXIX. 
Šesf sväzkov. 1722—1724. 

25. G. Forster: Epištola paraenetica, de necessitate, 
utilitate et praestantia catecheseos. 1723. 12° ss. 104. 

26. Katekizmus sau invatatura crestineasca... 
Domnului D. loan Josif Decamelis, Ipiscupul Seba-
stului si alu Munkáciului... Sämbata Mare, in Tipo-
grafia Akademiceasca. 1726. 8° ss. 396. (Cyrilicou tla-
čený rumunský preklad Dekamelisovho katechiz-
mu su). 

27. Magyar catechismus, mely páter Canisius Peter 
által iratott. 1727. 8° ss. 52. — Nové vydanie 1750. 

28. Dialogus inter pároch u m veteranum et novi-
tium, in quo de modo eatechismum tradendi disseritur, 
13 



una et regulae utilissimae praescribuntur, a quodam 
parochorum Archidioec. Strig. conseriptus et pro Xenio 
anni 1741. parochis oblatus. 1741. 8° ss. 120. 

29. Umenj sprostých, aneb knižička, w kterey se 
skrze otázky a odpowedj sprostým lidem predkláda to, 
co k gegjch werenj gest potrebnegssy a k wedenj uži-
tečnegssy. 1743. 8° ss. 108. — Nové vydanie 1755. 

50. Farár politicus, aneb: Zbehlý a učený cžlowek: 
a Idiota, to gesst: Sprostak a neučený cžlowek. Grun-
towné o gedno-spasytedelneg wjre rozmluvanj. 1744. 
8° ss. 542.3 

31. Kagjcy Krestian, skrze otázky a odpowedj me-
zy otcem a synem duchownjm, k spasytedelneg spo-
wedj, a prawému pokánj, snadným spusobem wycwi-
čeny. 1752. 16° ss. 140. 

32. Keresztény tudomány, raely száz rovid kérdé-
sekben és feleletekben el-rendeltetett. 1755. 12° ss. 60. 

33. Catholisch-evangelische Kirchen-Lehren... zum 
offentlichen Priifung der lieben Jugend am Ende des 
Schvdjahrs vorgestellet. 1755. 4° ss. 70. 

34. Swetlo we tmách, to gest: Krátke a základné 
naučenj krestiana o wjre samo-spasytedelnej na spu-
sob katechysmusa. 1758. 16° ss. 256. — (Nové vydanie 
1797). 

35. A. Kereskényi: A Jézus-Társaságából való Ca-
nisius Péter által egybeszedett... keresztény hitnek 
ot fô czikkelyeirôl kozonséges és sziikséges kérdések 
konyvecskéje. 1758. 12° ss. 202. — Nové vydanie 1759, 
1760, 1761, 1769, (1780, 1791). 

36. Tože slovensky. 1768. 16° ss. 228. 
37. P. Canisius: Allgemeines Missions-Frag-Biich-

lein in Drey Schulen ordentlich eingetlieilet, mit bey-
gesetzten Gesängern. 1758. 8° ss. 252. — Nové vyda-
nie. 1768, 1774. 

38. Tože slovensky. 1768, 1773, (1791). 
39. Obecneg myssye učenj krestanského knižka 

skrze otázky na tri sskoly porádne rozdelená. 1759. 8° 
ss. 234. — Nové vydanie 1762, 1768. 

3 O autorstve knihy pozr. J. H a n u š : Ze slovenských 
knihoven. 1925. Bratislava, ss. 29. (Sborník filos. fak. Univ, Ko-
menského). 



40. A. Horányi: Lelki oktatás vagyis apró kérdé-
sek és feleletek a tudni sziikséges dolgokról. 1761. 8° 
ss. 4. 

41. F. Abel: Učenie kresťanské v otázkach a odpo-
vedách. 1762. 

42. Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini 
ad parochos. 1762. 8° ss. 741. — Nové vydanie 1765, 
1775. 

45. Pani lutherani ewangelicy. K wyswetlenj praw-
dy, a spolu k duchownému prospechu wssem prawdu 
milugjcým predložení. 1765. 8° ss. 50. — Nové vyda-
nie 1764. 

44. M. Andreánszky: Katechismus spiwany mla-
dým k úmení starým k rozjímaní duchovným k vy-
kládaní, všem ku potešení založení na note miissionár-
ské „Radujme sa krestané". 1764. 12° ss. 14. 

45. Petit Catéchisme ou abrégé de la Doctrine chré-
tienne. A 1 usage des Demoiselles Pensionnaires des 
Religieuses de la Congrégation de Notre Dame de 
Presbourg. 1769. 8° ss. 78. 

46. A. Kanislich: Parvus Catechismus. 1772. 
47. Krátke Wynaučenj czloweka krestianského ka-

tolíckeho w mnohých stolicách Uherskég nasség Kra-
giny užiwané. 1772, 8° ss. 72. — (Nové vydanie 1779, 
1795). 

48. Libellus alphabeticus. Začátkowé Latinskýho, a 
Slowenskýho Gazyku. Ku kterým gsu wžil znowu pri-
dané nékteré Modlitby, a Navčenj Wjry Krestianské. 
1777. 8° ss. 64. 

Tento soznam v Trnave tlačených katechetických 
diel je zjavným dôkazom toho, aká bohatá a široko 
rozvinutá bola literárna činnosť trnavskej univerzity 
v tomto odbore. Milo nás pritom prekvapí tá skutoč-
nosť, že skoro dve tretiny týchto diel sú slovenské: z 
uvedených 48 diel slovenských je 18, slovensko-ne-
mecká 1, latinských 12, latinsko-maďarské 2, maďar-
ské 4, juhoslovanské 5, nemecké 5, rumunské 
2, ruské 1, francúzske 1 dielo. Y latinčine pí-
sané sú zpravidla knihy teoretického rázu, v ži-
vých národných rečiach zas diela z odboru praktickej 
katechetiky, určené pre pospolitý ľud. A že z týchto 
živých národných rečí pri vydávaní katechetických 
diel najviac uplatnila sa slovenčina, svedčí zaiste o 1 9 5 



tom, že univerzita trnavská áno, mala uvedomelý zre-
teľ na slovenské okolie svojho pôsobiska a vôbec na 
Slovákov. 

Z knihy: Ungaricae sanctitatis indícia. Tyrnaviae, 1692. (Zväč.). 

Čo sa týka spôsobu podania a spracovania látky 
v týchto katechetických publikáciách, tu treba rozdiel 
robiť medzi dielami, čo poučujú bezo zreteľu na poslu-

m cháčstvo, čisto teoreticky, a ktoré majúc zreteľ na poslu-



cháčstvo, vykladajú náuku náboženskú praktickou me-
tódou. Spisy prvého rázu určené sú pre kňazov alebo 
laikov-inteligentov, a majú veľa spoločného s terajšími 
dogmatikami alebo morálkami. Takého rázu sú napr. 
knihy: Konfessy Katholické (č. 3 v predošlom sozname), 
Catecheses Doctrinae Christianae (č. 13), alebo Insti-
tutionum christianarum partes (č. 24), ba i sám Tri-
dentský Katechizmus (č. 42). 

Iné diela zas obsahujú úvahy a rozhovory o no-
vých spôsoboch katechizovania, o tom, ako treba podá-
vať nedospelým dietkam i pospolitému ľudu prvky a 
základné pravdy náboženstva; písané latinsky, urče-
né sú tiež len kňazom. Také sú napr.: Catechesiis Ve-
rae Fidei (č. 4), a najmä znamenitý Dialogus (č. 28). 

Do tretej skupiny katechetických spisov patria 
diela, písané pre kňazov a inteligentov, ktoré pretria-
sajú časové kontroverzie a polemiky s protestantmi 
o jednotlivých článkoch viery, reformátormi napáda-
ných. Predmetom týchto kontroverzií sú spory o Písme 
Sv., o tradícii, o sviatostiach, o odpustkoch, o úcte svä-
tých, o prímaní pod obojím, o pravej cirkvi Kristovej 
a podobne. Tieto diela tvoria takzvanú protireformač-
nú polemickú literatúru, a k nim patria napr.: Instruc-
tio Catechetica (č. 22) a Institutiones Christianae (č. 
24). Zpomedzi slovenských protireformačných spisov 
ľudových vynikajú: Winaučenj Nekatolika (č. 16), 
Články neghlawnegssy (č. 19), Pani lutherani (č. 43), 
a najmä kniha neznámeho pôvodcu: Farár Politicus (č. 
30). Toto posledné a jemu podobné dielo Congruum col-
loquium (č. 20) najlepšie charakterizujú protirefor-
mačnú polemiku svojho času, obľúbenú aj u pospolité-
ho ľudu. Autori obidvoch týchto spisov umne shrnuli 
polemicki! látku medzi katolíkom a luteránom v obľú-
benú formu rozhovorov, v náboženských kontrover-
ziách a polemiách vtedy všeobecne používanú. Hádka 
a rozhovor rozpriada sa s jednej stránky medzi kato-
líckym farárom a „politikom" tojest evanjelickým 
vzdelancom, s druhej stránky medzi dedinským, neuče-
ným človekom (autor menuje ho „idiotom" i „ševcom 
Václavom") o inkriminovaných článkoch katolíckej vie-
ry, menovite o sviatostiach, o Písme Sv., o tradícii, o 
uctievaní svätých, o očistci, o ušnej spovedi, o zna-
koch jedine spasiteľnej cirkvi atď. Pôvodca spisu je 197 



obratný polemík i dobrý štylista, ktorého dôvody sú 
natoľko presvedčivé a nepodvratné, že privedú „poli-
tika" k obráteniu sa na katolícku vieru. — Obidva spi-
sy zaslúžia si bližšieho štúdiumu nielen so stránky 
polemickej, ale i jazykospytnej, nakoľko v dialogickej 
forme veľmi vhodne prejavujú sa spôsoby slovenského 
ľudového hovoru. 

Napokon do štvrtej skupiny katechetickej litera-
túry patria vlastné katechizmy, sostavené podľa vzoru 
protestantských katechizmov vo forme dialogov, otá-
zok a odpovedí. Prvý takýto katechizmus, ako už bolo 
spomnuté, napísal Peter Canisius r. 1555 v nemeckom 
jazyku. V Trnave vyšiel jeho maďarsko-latinský pre-
klad r. 1649 (č. 2), slovenský preklad r. 1768.' Malé ka-
techizmy, ako výťahy Canisiusovho veľkého katechiz-
musu, tlačené boly v Trnave častejšie a rozšírily sa v 
rozličných vydaniach; také sú napr.: Catechismus pro 
Wynaučenj Mládeže (č. 11) alebo Katechismus J. Ro-
bíka (č. 15). Osobitej pozornosti si zasluhuje M. An-
dreánszkeho Katechismus spiwany (č. 44), ktorého za-
ujímavosťou je, že v ňom odpovede na otázky sostave-
né sú v rýmovaných veršoch, a to na melódiu misio-
nárskej piesne „Radujte sa, ó, kresťania". Podobné po-
kusy „spievaných" čiže rýmovaných odpovedí nájde-
me i v katechizmuse P. Canisiusa (č. 37 a 38). Na kon-
ci katechizmusu pridaná je tu zpravidla pieseň k 12-im 
hodinám dňa; ku každej hodine prislúcha štvorriadko-
vá sloka, ktorá žiakovi pripomína náboženské pravdy 
alebo tajomstvá sv. viery. (Tak napr. 1. hodina pripo-
mína, že je jedon Boh, jedna viera, jedon krst; 2. ho-
dina pripomína dvoje prikázanie lásky, k Bohu a bliž-
nému; 3. hodina pripomína, že sú tri božské osoby, tri 
božské čnosti atď.) Priložená býva i pieseň o 12-ieh 
článkoch apoštolského vyznania viery (o 7 sviato-
stiach, o 10 božích a 5 cirkevných prikázaní, o 8 bla-
hoslavenstvách, o božích a základných čnostiach, o do-

4 Že slovenský preklad P. Canisiusovho katechizmusu vy-
daný bol v Trnave už pred r. 1710, dosvedčuje „C a t a 1 o g u s 
L i b r o r u m . Qui in Academica Societatis Jesu Typographia 
venales habentur. Tyrnaviae Typis Academicis, Anno 1710", 
ktorý v oddelení „Libri Slavonici" (neeisl. s. 20—22) zazname-
náva bibliograficky bližšie neznámu knihu 12° formátu: „Cani-
sius Slavonious." 



brých a zlých skutkoch). Tieto knihy teda dokazujú, 
že už pred dvesto rokmi hľadané boly nové spôsoby 
na uľahčenie náboženského vyučovania sostavením ta-
kého katechizmusu, ktorý nielen k rozumu by hovoril, 
ale i sluchu a ušiam lahodil5. 

Veľmi obšírny a dôkladne spracovaný je katechiz-
mus kapucínskeho pátra Bernarda Mercatora (Kauf-
manna?): Nucleus catecheticus (č. 17), ktorý dosiahol 
do r. 1748 až desať vydaní, a predstavuje ozaj pravé 
kompendium učenia viery a mravov vo forme kate-
cheticko-dialogickej. Niektoré jeho odpovedi sú také 
dlhé, že vyplňujú niekoľko strán. Latinsky písaný ur-
čený bol za príručku pre kňazov katechétov a laikov 
inteligentov. Dielo vyniká nad ostatné katechetické 
príručky tým, že je spestrené hojnými príkladmi nie-
len z Písma Sv., ale i zo života a zo svetského de jepisu, 
takže táto okolnosť prispela zaiste i k tomu, že bolo 
veľmi často vydávané. 

V nasledujúcich úvahách povšimneme si katechiz-
my a katechetické spisy najprv so stránky obsahovej, 
zreteľom na spracovanie látky, potom so stránky for-
málnej, metodickej. 

1. O spracovaní katechetickej látky. 
Y katechetických knihách spracovaná látka, okrem 

nepodstatných odchýlok je všade rovnaká, a zahrnuje 
v sebe základné pravdy katolíckeho náboženstva: člán-
ky apoštolského vyznania viery, dekalog, sviatosti a 
modlitby. Rozdiel javí sa v poradí jednotlivých kapi-
tol a v rozsahu, v akom vysvetľované sú jednotlivé 
články viery alebo podávané sú úvahy o sviatostiach. 
Spoločný rozvrh látky, ktorého katechizmy sa pridŕža-
jú, je tento: 1. o viere (12 článkov apošt. vyzn. viery); 
2. o nádeji (modlitby Otčenáš, Zdravas, Sláva); 3. o 
láske (desať božích a pätoro cirkevných prikázaní); 
4. o siedmich sviatostiach, 5. o kresťanskej spravodlivo-
sti (o dobrých a zlých skutkoch); 6. o milosti božej. 

6 R. 1914 vydal Posol Božského Srdca v Trnave posloven-
čené dielo jezuitu Ignáca Parhammera: Katechismus v pie-
sňach (ss. 74). 



Niektorí autori pridávajú ku koncu ešte traktát o cir-
kevných obradoch. 

Takéto rozvrstvenie látky je trocha odchýľne od za-
delenia látky terajších učebníc, ktoré rozoznávajú len 
tri hlavné čiastky: o viere, o prikázaniach a o prostried-
koch milosti, s dodatkom o hriechu, o čnostiach a o mo-
dlitbe. No treba uznať, že nie je bez dôvodu poučovať 
o modlitbe hneď po výkladoch o viere, a to pod záhla-
vím „o nádeji" (čo máme od Boha prosiť a očakávať), 
a prikázania shrnúť pod záhlavím „o láske". (Ak ma 
milujete, zachovávajte moje prikázania. Ján 14, 15). 

Rozsah spracovanej látky v trnavských kateche-
tických dielach je oveľa väčši ako v dnešných knihách 
rovnakého druhu. Tak napr. katechizmus Canisiusov, 
po všeobecnom úvode podelenú má látku na tri „školy" 
čiže ročníky, s úhrnným počtom 502 otázok. — Prvú 
školu tvoria malé deti, ktoré ešte vôbec nechodily na 
vyučovanie, teda dietky asi od 7. do 9. roku. Látku pre 
začiatočníkov podáva 33 otázok a odpovedí, ktoré za-
hrnujú v sebe modlitby Otčenáš, Zdravas, Verím v Bo-
ha, Slávu, základné prvky viery, nádeje (modlitieb) a 
lásky k Bohu i k bližnému; výklady sú jednoduché a 
jasné, primerané chápaniu malých detí. — Druhú ško-
lu tvoria deti, ktoré prvú školu so zdarom skončily a 
chystajú sa na sv. spoveď i na prvé sv. prímanie, teda 
deti vo veku od 9. do 12. roku. Ich učebná látka pode-
lená je do 223 otázok, ktoré podávajú náležité pouče-
nie o 12. článkoch apoštolského vyznania viery, o 10. 
božích a 5. cirkevných prikázaniach, o hriechu a ich 
druhoch, o milosti božej, o sviatosti pokánia a o sv. 
prímaní. — Tretiu školu tvoria dietky, ktoré látku ná-
boženskú síce už poznajú, ale veľkému historickému 
katechizmusu ešte neporozumejú, alebo ho po ruke ne-
majú, teda dietky asi 12—14-ročné. Ich učebná látka 
rozvrhnutá je na 198 otázok, a obsahuje podrobné i zre-
teľné poučenie o tých pravdách viery, ktoré napádajú 
súčasní kacieri a inoverci; také pravdy sú okrem nie-
ktorých článkov apoštolského vyznania viery najmä: 
náuka o dobrých skutkoch, o troch evanjeliumových 
radách, o úcte svätých a o štyroch posledných veciach 
človeka. 

Iné katechetické spisy trnavskej univerzitnej doby 
sú o niečo kratšie a stručnejšie. Tak „Umenj sprostých" 



(č. 29) obsahuje len 154 otázok, podeľujúc žiakov leu 
na dve školy čiže na dva ročníky, a to na nedospelých 
(od roku 7—15) a dospelých (od 15. roku vyššie). V 
prvom oddiele podáva v 52. otázkach základné pravdy 
viery, prikázania a sviatosti vo všeobecnosti, sviatosť 
pokánia a sv. prímanie dôkladne. — Druhá časť v 102 
otázkach a odpovediach poučuje o tom, čo máme ve-
dieť o krste, o birmovke, o eucharistii, o pokání, o po-
slednom pomazaní, o manželstve, o úcte svätých, o 
štyroch posledných veciach, o troch hlavných čno-
stiach; na konci uvažuje o dokonalej ľútosti. 

Katechizmy, určené pre dospelých, vykazujú pri-
rodzene aj obšírnejšiu látku, a tomu primerane i väč-
ší počet otázok. Tak napr. Katechismus tridentský (č. 
42) má 1032 otázok, Mercatorov Nucleus (č. 17) až 1150 
otázok. Y týchto katechizmoch aj odpovede sú dlhé, za-
oberajúce sa vieroučnými a mravoučnými výkladmi ča-
sto i niekoľko tlačených strán. 

No pedagogická a didaktická stránka týchto učeb-
níc má veľké nedostatky; najmä otázky a odpovede sú 
často nesprávne a chybne štylizované, bez náležitého 
zreteľu na poslucháčov a na potrebné metodické požia-
davky. Tak Canisiusov katechismus obsahuje na mno-
hých miestach veľmi dlhé, až zo dvoch-troch viet slože-
né otázky, na ktoré odpovede zaznačené sú neraz je-
diným slovíčkom alebo výrazom. Napr. 2. článok v II. 
ročníku podáva otázky: Kto nás stvoril, kto nás udržu-
je a dáva nám pokrm? — A odpoveď zneje: Boh Otec. 
— Z čoho nás stvoril Boh Otec? Odpoveď: Z ničoho. — 
Kto nás znova oslobodil od hriechu, vykúpil nás od 
večného zatratenia a nebo otvoril? Odpoveď: Boh Syn. 
— Y 22. článku čítame: Čo obsiahneme po tomto živote, 
ak posvätení Duchom Svätým a v stave posväcujúcej 
milosti umrieme? Odpoveď: Život večný. 

Iné otázky sú zas prikrátke a obsahujú samé opy-
tovacie zámená. Tak pri výklade o sviatostiach (čl. 13.) 
otázky takto nasledujú po sebe: Koľko je sviatostí? — 
Prečo? — Načo? — Pri osobitom súde (Dialogus, str. 
114.) poradie otázok je takéto: Quis erit accusator? — 
Quis testis? — Quis protector? — Quis patronus? — 
Pri otázke na večné zatratenie autor, podľahnúc cito-
vému afektu, takto formuluje svoju otázku: O Deúm 
immortalem, quas tu poenas intentas! quamdiu autem 201 



sunt duraturae? — Odpoveď je krátka, ale tragická: 
In aeternum! — Naproti tomu zas nachodíme tu i ne-
pomerne dlhé odpovede, a napr. na otázku o tom, čo je 
nebo, peklo, očistec, čo je potrebné k prijatiu man-
želstva, čítame odpovede až z 12—15 riadkové, ktoré 
žiaci nemohli dobre porozumieť. 

Definície vieroučných a mravoučných základných 
pochopov (Boh, anjel, Vykupiteľ, posvätiteľ, Cirkev, 
sviatosť, milosť, hriechy, čnosť atď.) podstatne shodujú 
sa s našimi terajšími definíciami, a len miestami vy-
skytuje sa pozoruhodnejšia odchýlka alebo názorový 
rozdiel oproti dnešnému ponímaniu. Tak napr. kate-
chizmus Canisiusov na otázku: koľkonásobný je 
hriech? odpovedá: Trojnásobný, a to dedičný, smrteľ-
ný a všedný hriech; počet hlavných právd udáva nie 
na šesť, ale len na tri: 1. že je jedon Boh v troch oso-
bách, 2. že Boh Syn nás vykúpil, a 3. že Boh dobré 
odpláca a zlé trestá. (II. čl. 1.); učí, že pýchou zhrešila 
tretina dobrých anjelov (čl. 3.); že Cirkev má päť zná-
mok (piata známka: divotvornosť). — Nucleus (č. 1?) 
za piatu známku Cirkvi pokladá odchýľne od Cani-
siusa jej rímskosť (s. 67); na zemi žijúcich kresťanov 
nemenuje „cirkvou bojujúcou", ale „dočasnou" alebo 
„kajúcou" (s. 65); Boh nato stvoril ľudí, aby nimi za-
plnil miesto padlých anjelov (s. 20); Kristus Pán prd 
bičovaní dostal od katov päťtisíc úderov a 72 rán (s. 35); 
slová „stúpil do pekiel" (inferi) vykladá takto: Inferi, 
idest locus subterraneus est 1. Limbus patrum, idest si-
nus Abrahae 2. Limbus puerorum sine baptismo de-
functorum, 3. Purgatiorum animarum, 4. Infernus dam-
natorum. Christus descendit ad inferos, idest ad lim-
bum Patrum. — Katechismus tridentský naproti tomu 
rozoznáva len tri podsvetné miesta: Limbus, purgato-
rium, infernus damnatorum (kap. VI. 3.); o príprave 
na prijatie sviatostí poučuje: Ad eucharistiam requini-
tur confessio cum contritione vel attritione, in aliis, 
puta in confirmatione, ordine, extr. unctione et matri-
monio, sufficit contritio etiam sine confessione (s. 339); 
vo sviatosti pokánia rozoznáva tri čiastky: 1. agnoscere 
et detestare peccata, 2. confiteri, 3. poenam subire (s. 
359); pôst má tri požiadavky: 1. Unica tantum comes-
tio, 2. abstinentia ab esu carnium, 3. čerta hora refec-

2 0 2 tionis (s. 335); náchylnosť ku krádeži pochádza s hviezd 



(s. 292); pri birmovaní uderí biskup birmovanca pre-
to, aby sa pamätal na birmovku (s. 355); posledný súd 
bude v doline Jozafát a Kristus súdiť bude s Vrchu 
Olivetského (s. 54); vo svojom zbožnom horlení hovorí 

Z knihy: Ungaricae sanctitatis indicia. Tyrnaviae, 1692. 

o tom, že „In Maria matre duo uberá consideramus" 
(s. 138). — Instructio Catechetica (č. 22) aj na dvoch 
miestach uvádza (sv. IV. 1, sv. VI. 11), že Kristus Pán, 
keď vykúpil svet, mal 34 rokov, inde zas tvrdí (IV, 2), 2 0 3 



že dňom narodenia Krista Pána bola nedeľa. — Spomnu-
tia hodné je z tej doby i podávanie obyčajného, ne-
konzekrovaného vína po prijatí sv. hostie ako ablúciu 
ad libitnm. Pôvodca Dialogusa (č. 28) žaluje sa, že mno-
hí veriaci pokladajú takéto víno za krv Kristovu, preto 
farár má ich o tom náležíte poučiť (s. ľ, 99). 

II. O metóde katechizovania. 
Páter Canisius v úvode svojho diela dáva podrob-

nú úpravu katechétovi, ako má zdarné katechizovať, 
ako má pri vyučovaní dozor udržiavať, usilovné deti 
odmeňovať, roztopašné trestať, neumelé a neschopné 
povzbudzovať, čím autor mimovoľne prezradzuje 
aspoň niektoré spôsoby katechetickej metodiky svoj-
ho času. 

Podrobný „modus tractandi doctrinam christia-
nam" nachodíme v Nucleuse (č. 17), ktorého predhovor 
pripomína rady, aké katechéta zachovávať má, ak 
zdarné chce katechizovať medzi deťmi alebo medzi ne-
učeným pospolitým dedinským ľudom, ktorí ani písať 
ani čítať nevedia. Autor za miesto katechizovania od-
porúča kostol alebo nejakú väčšiu miestnosť (verejné 
ľudové školy po dedinách v tej dobe boly ešte zried-
kavosťou), a ním odporúčané pravidlá dobrého kate-
chétu sú tieto: 

1. Najvhodnejší čas na katechizovanie mládeže i 
dospelých je odpoludnie v nedeľu a vo sviatok. Mlá-
dež odpoludnia do litánií nevie čo robiť, a preto často 
oddáva sa zábavám, rozíde sa po záhradách, lúkách i 
vinohradoch, alebo oddá sa spánku a záhaľkou zne-
ucťuje sviatočný deň. Ak ich katechéta hneď po obede 
povolá na vyučovanie, iste nevystanú ani s poludňaj-
ších bohoslužieb. Ak by to miestne pomery požadova-
ly, katechéta nech zakročí u predstavenstva obce, aby 
pred odpoludňajšími bohoslužbami verejné krčmy a 
tanečné miestnosti, najmä ak sú blízo kostola, neboly 
otvárané. 

2. Na vyučovanie nech sa zazvoní, a to aspoň dva-
razy, aby pri druhom zvonení každý bol už v kostole. 

2 0 4 Tam nech je každému určené miesto, dievčence od 



chlapcov nech sú oddelené, dospelejší nech ich obstanú 
a nech dbajú na poriadok i dozor, aby mladší azda sa 
nevyprávali. 

3. Katechéta, slušne oblečený, ale bez kvadrátu a 
bez štóly, s povýšeného miesta, ale nie s kazateľnice, 
nech započne vyučovanie s kresťanským pozdravom, 
pričom zaspieva s prítomnými jedon-dva verše z ne-
jakej cirkevnej piesne. Potom všetci si kľaknú, a obrá-
tiac sa k hlavnému oltáru, prežehnajú sa. Katechéta o-
stáva k ním tvárou obrátený, pozorujúc, či správne 
sa prežehnávajú. Kto to chybne robí, toho si za;pamätá, 
a po modlitbe ho poučí, ako sa má riadne prežehnávať. 
Potom spoločne s katechétom sa pomodlia: Otčenáš, 
Zdravas, Verím, Desatoro, pätoro cirkevných príka-
zov a sedem sv. sviatostí. 

4. Potom započne sa katechizovanie. Katechéta naj-
prv vypýta sa u lepších poslucháčov na látku predo-
šlého vyučovania, a mnohé veci, ktoré azda zle by si 
boli zapamätali, kratučkými otázkami na pamäť im u-
vedie a vysvetlí. Zdĺhavým vypytovaním nech ich ne-
ustáva, lebo mládež je citlivá na verejné zahanbenie, a 
obávajúc sa takéhoto poníženia, podruhé na vyučova-
nie nepríjde. 

5. Po zopakovanej takto látke katechéta stavia svo-
ju prednášku na základ, ktorý je poslucháčom známy. 
Pri výkladoch nech hovorí pomaly, rozumiteľne, jed-
noduchou a ľudu známou rečou, bez akéhokoľvek 
umelkovania a bez afektovanej povýšenosti (omni 
prorsus affectata gravitate relicta), aby slovami a vý-
stupom získal si pozornosť poslucháčov, a nemusel ju 
vynucovať azda častým upozorňovaním. Nech používa 
veľa príkladov i podobenstiev, ktorými podľa skúse-
nosti ľahko udržuje sa pozornosť aj u menejschopných. 

6. Takto prednesenú látku katechéta ku koncu vy-
učovania nech krátko zopakuje, a deti nech vyskúša, čo 
si zapamätaly. Ktoré vedia odpovedať a boly pozorné, 
tie pochváli a sľúbi im nejaký dar, aby tým i ľahostaj-
ní sa oduševnili. Nech im nezabudne priponmúť, že i 
nabudúce bude sa ich vypytovať, a kto najlepšie bude 
vedieť odpovedať, dostane odmenu. Výlohy na odmeny 
pre usilovné dietky hradiť môže obec alebo ta jne ro-
dičia sami. 



7. Po skončenom vyučovaní nech si všetci kľaknú, 
a tak ako na začiatku, nech pomodlia sa spoločne: 
Zdravas Kráľovná alebo inú vhodnú modlitbu, a nech 
zaspievajú nejakú mariánsku pieseň. Pri rozchode mlá-
dež býva netrpezlivá, preto nech ich katechéta alebo 
niekto z dospelých vyprevadí až po kostolné dvere, 
lebo deti bez dozoru náchylné sú k vyprávkam. 

8. Katechéta nech sa pripravuje pečlivo na každé 
vyučovanie z príručiek, sv. cirkvou schválených. Tý-
ka sa to najmä príkladov zo života svätých. Na vý-
ročité sviatky Pána a svätých vhodným spôsobom nech 
vysvetlí a vyjadrí tajomstvá sv. viery, ako sú vtelenie, 
narodenie, zmŕtvychvstanie Krista Pána, soslatie Du-
cha Svätého, učenie sv. Trojice, sv. apoštolov Petra i 
Pavla atď. Pre jednotnosť nech užíva len jedon a ten 
istý katechizmus, a otázky nech kladie presne podľa 
neho, lebo deti na otázku, iným spôsobom upravenú, 
obyčajne pomýlia sa v odpovedi a ľahko sa pomätú. 
Pri opakovaní nech zmení poradie otázok, aby ich takto 
nútil k pozornosti a k rozmýšľaniu. Tým dietkam, kto-
ré vedia už čítať, ako odmenu môže darovať katechiz-
mus, v ktorom ku svojej veľkej radosti a k potešeniu 
nájdu v peknom poriadku všetko, čo od katechétu po-
čuly. Takíto i neskôr ako dospelí s obľubou otvárajxí 
svoj katechizmus a poučujú z neho i svoje dietky o 
sv. viere. 

9. Katechéta nech si je vedomý svoje j vážnej úlo-
hy a zodpovednosti pred Bohom i pred svojím svedo-
mím, lebo — hovorí — príčinou všetkých hrie-
chov a nerestí, mravnej skazy a poblúdilosti bo-
la vždy náboženská nevedomosť, za ktorú nie 
natoľko ľud, ako my kňazi sme zodpovední, lebo ne-
poučili sme ľud náležite vo svojom čase. Ozaj, nech 
slúži k nášmu zahanbeniu, že naši nepriatelia sú ove-
ľa skúsenejší a vyučenejší v každej, i v drobnej ná-
uke, ba ešte i základné články a pravdy našej sv. vie-
ry poznajú, a preto vedia ich napádať a podvracať. 
(Porov. „Nucleus", s. 5—10. a úvod Canisiusovho ka-
techismusu). 

Odlišný spôsob katechizovania uvádza a odporúča 
Dialogus (č. 17). Dielo obsahuje rozhovor medzi sta-
rým, skúseným, a novým, len teraz inštalovaným fa-
rárom o novej katechetickej metóde. Pôvodcom spisu 



je farár ostrihomskej arcidiecézy (a quodam parocho-
rum Archi-Dioecesis Strigoniensis conscriptus — číta-
me v úvode), ale dokonalé ovládanie latinčiny a vybe-
rané výrazy ,i rečové obraty prezradzujú, že bol uče-
ným kňazom. Dobre vedel i slovensky, lebo spomína 
(s. 39), že kniha „Umenj sprostých"', nateraz v sloven-
skom jazyku vydaná (libellus Slavonicus nuper Tyr-
naviae excusus), sostavená je na základe novej me-
tódy; aby tento nový spôsob katechizovania sa ujal, 
zhotovil teda jej latinský preklad a pripojil ku svojmu 
dielu. Predhovor „Dialogusa" venovaný je farárom, du-
chovným pastierom i katechétom dedinského ľudu, a 
bičuje ich nevšímavosť i ľahostajnosť.6 Potom zmieňuje 
sa o svojom diele, v ktorom svojim oltárnym bratom u-
kázať hodlá nové cesty, ako majú totiž ľud poučovať a 
tak sebe ho získať.7 

Aká je teda tá nová cesta, po ktorej má farár krá-
čať, aby iste a bezpečne dosiahol svoj cieľ, a tak aby 
svojmu dušpastierskemu povolaniu zdarom zodpo-
vedal? 

6 „Nec constantes satis, nec diligentes omnes s u mu s. Multa 
preclare molimur, proponimus, tentamur, vix tamen solidum 
solatium experimiur. Parochias plerique mutamus, commodiores, 
opulentiores honoratioresque non raro ambimus. Quo tandem 
noster conatus desinitP... Ubicumque positi suraus, suscepto mu-
neri respondere debemus . . . missaque intempestiva oeconomiae 
cura plebem nostrae curae creditam doctrina fidei per cate-
cheses serio imbuamus. Quotusquique enim nostrum est, qui 
de auditoribus suis non queratur? Hic divinarum rerum incu-
rios, inobedientes, malevolos, alius agrestes, bardos, semihomi-
nes, omni dolo tamen et iniquitate repletos lamentatur! At quae 
obsecro hujus rei causa? Nonne coeca illa ignorantia, qua ple-
bei, praesertim rustici homines, longe a sacris aedibus dissiti, 
paene brutis animalibus similes, nihil de divinis norunt, sed 
quaecumque aut libidini arrident aut lucello (zisk) deserviunt; 
omni studio consectantur. Nascitur hinc omne genus vitiorum at-
que adeo illud quoque, quo per grande nefas sacerdotes, prae-
sertim parochi, contemptim habentur." 

7 „Agite ergo fratres charissimi, de hoc scelere, pulcherri-
mo facinore nosmet vindicate, populum solerti cura erudite.. . 
Nihil porro de ratione ista assequendi anxios vos faciat; pau-
cae paginae, quas experientia dictavit, expeditam sternunt 
viam. Fateor equidem, non tritam illam plerisque hactenus cal-
catam, sed quae faeilius, brevius, forsam et felicius ad specta-
tum ducat finem. Nuper admodum reperta est, sed grandi cura 
lucro tentata ac peragrata." 



Náš pôvodca rozvinuje svoju nová metódu pred 
farárom-nováčkom v deviatich rozhovoroch (colloqui-
umoch). Najprv ho upozorňuje, aby nebol ľahkoveriaci 
k ľudu, a aby nedal sa zaviesť na mýlnu cestu tou o-
kolnosťou, že pri kázňach i katechézkach ľud ochotne 
ho počúva. Ľudia robia tak zväčša len zo zvyku, bez 
pocitu vnútornejšej potreby, veď tak to robievali aj 
ich otcovia, dedovia, ktorí tiež chodievali do kostola a 
počúvali kázne. Farár musí ísť medzi ľudí a vypytovať 
sa ich v nenútenom rozhovore, ako zmýšľajú o nábo-
ženských pravdách, a či spravujú sa nimi aj v živote — 
a prekvapený bude ich nevedomosťou.8 

8 „Ignorantur rudimenta fidei, nescitur Christus, quin ip-
sius Remuneratoris bonorum et Vindicis malorum exulat noti-
tia. Sunt, qui sanctissimam Trinitatem divam quandam mulie-
rem, Dei matre inferiorem — ut mihi innotuit — esse credunt" 
(s. ľ). „Alii Christum Jesum pure hominem, alii quartum ali-
quem, praeter Patrem et Filium et Spiritum Sanctum Deum esse 
opinantur. Christi et sanctorum imagines non venerantur, ve-
rum ethnicorum more cultu latriae colunt. Enimvero sunt non-
pauci, qui tres divinas personas recensere sciunt psittacorum 
more (ani papagáje): esse autem deum rerum omnium aucto-
rem penitus ignorant. Quo fit, ut interrogati plurimi, quis te 
creaverit? respondeant: páter vel mater" (s. 39). „Ex oratione 
Dominica, Salutatione Angelica, Symbolo fidei, Decalogo vel pa-
rum norunt, vel si ad finem recitare conentur, plurimos insper-
gunt errores, addendo impertinentia, necessaria autem omitten-
do" (s. 8). „Ita egit parens ille, qui nuper cum filio suo orando 
Symbolum Apost. articukim V. at VI. hisce praeoravit: Stúpil do 
pekelek, wzal dwoje widelek, popral, pomlátil, wniweč obrátil. 
Stúpil na prawicu, urob že mu, co chcess" (s. 47). „Ut ne du-
bites, quin vera referam, en lepidum, simul et curiosum casum! 
Parochus catechizans in quodam loco ex ambone aedituum (ko-
stolník) proppe adstantem sic interrogat: Audin aeditue! Tu 
frequenter cum sacerdotibus versaris, credo plus caeteris didi-
ceris, dic igitur: quot sunt dii? respondit ille: Ego nunquam cae-
los inhabitavi, ut eos numerare potuissem. Et his dictis post 
altare se abscondit. Conversus itaque parochus ad alium, Tu, 
inquit, et senior et prudentior esse deberes, cum secundum post 
judicem in senátu locum obtineas, responde pro illo dic: quot 
sunt dii? Dum sic parochus loquitur, ille interea conquisito ba-
culo et pileo ex templo abiit et excessit. Parochus a tali cate-
chizandi modo supersedit, alium conqiusiturus" (s. 21). — Po-
tom opisuje iné svoje smutné skúsenosti s ľuďmi: „Tandem ve-
niunt infinitae superstitiones, ex quibus primas obtinent illae. 
quae fiunt per cultum falsum et indebitum Deo exliibitum, uti 
nocte natalitia Domini quaedam templo inferre, v. g. vinum, 
quod puella sub ipsa calicis elevatione in oprobrium Salvatoris 
et ipsa elevat. Item varia sedilia e tumbis defunctorum confec-



V treťom rozhovore rozoberá autor štyri v tom ča-
se praktizované spôsoby katechizovania horlivých i' 
vlažných, usilovných i nedbalých farárov-katechétovr 
posudzujúc ich dobré i zlé vlastnosti. — Prvý, najpo-
hodlnejší spôsob katechizovania je taký, keď matka 
privedie k farárovi do spovednice svoje deväť-desaf 
ročné dieťa a upozorní duchovného otca, že dieťa ešte 
nebolo pri spovedi. Tu farár vstane, ide s dieťaťom nie-
kam do sakristie, a pokiaľ mu čas i okolnosti dovolia, 
poučí ho o najdôležitejších pravdách náboženských, 
najmä o hriechu; potom vráti sa s ním do spovednice, 
vyspovedá, rozhreší ho a dá mu prímať.9 

Druhý spôsob vynaučovania náboženstva je ten, 
že farár v advente a vo veľkom pôste svolá mužskú i 
dievčenskú mládež do kostola, a zreteľom na blížiacu 
sa vianočnú i veľkonočnú spoveď uiekoľkoráz ich po-
učí. 

Tretí spôsob katechizovania. predpísaný od bi-
skupa, povinný je pre celú diecézu, a záleží v tom, že 

ta, saepe totum templum filo circumducitur, fimes campanarum 
abscinduntur, milium (pšeno) vaši aquae lustralis inspergitur. 
Utprimum nascitur infans, notant enim singula et superstitioni-
bus inspergunt omnia, dum ad baptismum fertur, domum re-
portatur, dum vagit, dum excitatur noctu, dum crescit, dum nu-
bit, dum sacris cerimoniis matrimonio jungitur, dum domum 
sponsi ingreditur, prima nocte nuptiarum,... ut vix aliqua ip-
sorum actio ab his ineptiis immimis esse videatur. Frequens est 
pariter eorum peccatum, qui dum dammum aliquod patiuntur, 
ad divinatores et divinatrices recurrunt, . . . item pennultae 
feminae confictis et mendacibus precationibus, mensurationibus. 
aliisque vanis, ad sanandum piane ineptis actionibus seduount 
plebeculam" (s. 71). „Denique tot sunt errores defectu noti-
tiae rudimentorum fidei, ut considerata pensiculatius populi 
misera conditione ethnicos potius, quam Romano-catholicos di-
xeris" (tamže). „Inscitiam et nescitiam esse omnium maloruín 
originem, piane prevideo. Ideo tui officii intelligas, populum 
tuae curae commissum quantooius et quam optimo rudimentis 
fidei imbuere. Duxeris quamvis vitam sanctissimam, obiveris 
alias amnes functiones sine querela et lucernae instar omnibus 
praeiluxeris, tamen nisi omni contentione plebem erudias, cum 
hypocritis et peribis" (s. 12). 

* „Ecquis credat, puerum memoria debilem et tardem tam 
brevi tempore satis edoceri posse? Quippe cum puer secundo 
rediverit, nihilo plus sciet, forsitan et minus. Atqui sic fit ut 
in eadem ignorantia adolescat matrimonio jungatur, senescat, 
denique moriatur, utinam morte non infelici!" (s. 17). 
14 



aspoň každú nedeľu odpoludnia svolať sa má veriaci 
ľud do chrámu, aby poučený bol tam o základných 
pravdách viery. Kde pre veľkú vzdialenosť prifarených 
obcí veriaci odpoludnia neprichádzajú na služby bo-
žie, nech je v kostole každú druhú nedeľu namiesto 
kázne katechetické vyučovanie. Ale ani tento spôsob 
katechizovania neuspokojuje nášho skúseného autora.10 

Štvrtý spôsob vo vyučovaní náboženstva vnukla 
úprimná láska a horlivosť k nesmrteľným dušiam, a 
zakladá sa v tom, že duchovný pastier po nedeliach z 
domu do domu chodiac navštevuje svojich veriacich, a 
pri tejto príležitosti v nenútenom rozhovore poučuje 
ich o najdôležitejších pravdách náboženských; aby ho 
ľudia doma čakali, vždy im to vhodným spôsobom vo-
pred oznámi, ktorý dom, ktorú rodinu kedy navštívi. 
(Ajhľa, naša moderná pastorácia!)11 

Z týchto doteraz užívaných spôsobov nášho autora 
neuspokojil je ani jedon, preto v piatom rozhovore pred-
kladá vlastný spôsob katechizovania, ktorého smerni-
ce sú nasledujúce. 

1. Katechéta sám musí mať predovšetkým potreb-
né vedomosti, aby vedel poučovať ľud jednoduchým 
spôsobom. A to je často ťažšie, ako prednášať učeným 
jednotlivcom. Nedostatok tejto vlastnosti býva na prí-
čine, že ľud o katechézky nedbá, a vynaučovanie stá-
va sa bezvýsledné. Za príručku odporúča autor Merca-
torov Nucleus (v našom sozname č. 17) a Lohnerovu 
Bibliotheku12 (s. 73). — Katechéta musí mať lásku k 

10 „Nam pomeridiano tempore, dato campanis signo, non 
comparebant, sed per vineas, hortos, agros, silvas videndi se-
que exhilarandi gratia dispergebantur. Alii pecoribus pascendis, 
alii aliis curis, multi somno et laboribus defessi occupabantur. 
Quid igitur mirum, modicum aut nullum extitisse fructum?" 
(tamže). 

11 „Hunc modum apostolicum quis reprobet? Hac profecto 
via optime doctrinam suorum parochiarum et scientiam explo-
rabit parochus. Tamen videtur mihi, admodum tarde et magna 
cum difficultate negotium confici posse ut enim vel unicum cum 
hospitem cum familia erudias, plures dies uni domui tribuen-
dae sunt. Quando enim omnium tinis in populoso loco, sexcen-
tas et amplius domus continenteľ" (s. 22—23). 

12 T. L o h n e r (* 1619): Instructissima Bibliotheca ma-
nualis concionatoria. 1681 (4 fól. sväzky); nové vydanie 1695, 
1712, 1717, 1738 (6 fól. sväzkov) atď. 



veriacim, ľud vrele milovať, a nenávidieť v ňom hriech 
i jeho neresti. Táto láska musí ho naplňovať aj pri ka-
techizovaní, a preto katechéta pred vyučovaním mo-
dliť sa má k Duchu Sv.13 

2. Na vyučovanie najvhodnejšie sú zimné mesia-
ce (november—február), keď dedinský ľud nie je už 
prácou zaujatý, pričom hodiny dopoludnia od 9—11. 
a odpoludnia od 2—4. pokladá za najprimeranejší čas, 
keď kŕmenie a napájanie dobytka nezdržuje ľud od 
vyučovania. 

3. Katechézky neodporúča konať v kostole, ale mi-
mo kostola v nejakej väčšej verejnej miestnosti alebo 
v súkromnej izbe. Náš autor zpočiatku podľa cirkev-
ného nariadenia tiež v kostole katechizoval, ale ne-
osvedčilo sa.11 

Ako príklad katechizovania po domoch uvádza 
sv. Františka Regis a sv. Vincenta z Pauly (predstavuje 
ho titulný obraz knihy), ktorí vyučovali ľudí po do-
moch, a to s veľkým úspechom (s. 88). Podľa počtu o-
bývateľstva nech určí farár vo strede alebo aj na po-
kraji obce učebnú miestnosť, a tak si podelí veriacich 
na skupiny. Pri zaobstarávaní miestnosti nebude mať 
ťažkosti, ak je v mieste panstvo, ktorému farár vyloží, 
aký duševný osoh má ľud z katechézok. 

Farár-katechéta nech si vedie záznam o všetkých 
svojich katechizantov podľa veku, pohlavia i stavu, 
aby ich poznal ako dobrý pastier pozná svoje ovečky. 
Katalóg pred každým vyučovaním prečíta a neprítom-
ných si poznačí. Zpočiatku totiž zvedavosť privedie 
mnohých, ktorí neskôr budú chcieť vystať z vyučo-
vania. 

5. Katechéta musí byť náležitou mierou prísny, a 
nedbalému veriacemu podľa potreby môže napr. po-

13 „Ferventi oratione insistes ad impetrandum tibi populo-
que divini Spiritus assistentiam, sine cujus Numine nihil est 
in hornine" (s. 23). 

14 „Sed cum minori, quam optaveram, fructu. Semper enim 
ignaros, praesertim in susceptione sacramentorum, reperi. Dei 
auxilio in mentem mihi venit, ut homines rurales, domesticis 
parietibus assuetos, ibique multo animosiores, quam in templis, 
in privata quadam domo congregatos instruerem. Feci: ac per 
singulos parochiae pagos pergendo populum ad unam domum 
bis in die congregatum docebam, tanto quidem cum proventu, 
quantus ex domestica cathedra vix sperari poterat". (s. 25). 



hroziť, že ho pri spovedi nerozhreší, ku stolu pána a 
ku sobášu nepripustí, že ho neuvedie pri vádzke k ol-
táru, ak nebude riadne chodiť na vyučovanie, že ho 
udá zemskému pánovi ako neposlušníka a pod.; usilov-

Z knihy: Ungaricae sanctitatis indicia. Tyrnaviae, 1692. 

ných a pozorných poslucháčov naproti tomu odmení 
pochvalou, sv. obrázkom alebo iným vhodným spô-
sobom. 

6. Za katechizovanie farár nech nič neprijíma od 2 1 2 ľudu, ani len peceň chleba, aby ľud videl, že farár po-
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Sančtus Beztertus,Martýr, Epi-
fcopus Nitrieníis. 

BExtcrtus ôbpraeclara eximižt virtutis 
& do£frinae merita, quse fola in bene* 
ficiorum Eccleftafticorum diftribu* 

t i onc confiderandaíhtuit R e x Apoftol icus 
D i v u s Stephanus,ad EccleHaf Nitrunfnyc* 
dum Antiftes evočatus , oves fuas dočlriná 
fidei, optimis morum praeccptis, fed e x c m -
plaris vitae ratione cumprimis & á malis a r 
cebat , & ad optima quaeque hortabatur, in* 
genti laboris ut f ru&u, i ta folatio j ldonec 
gravis in Catholicos tempeftas poft obitum 
D i v i Stephani infurrexit ,hic enim paganis 
adhuc addi&i ritibus Andreám & Leven-
t a m e a l e g e R e g e s nominant, utCatholicis 
omnibus facris abrogatis priftinum gentili-
tatis ufum in patriam reducant. Nec abnu-
tint i 11 i conditioni fubfcribere* qu iden im 
regnandi l ibido non extorquere poífit ab 
ambitioí is? Quare poteftate á novis R c -
gibus acceptä, impuné illi> in Catholicos 
quidem o m n e s » f e d i n facrorum Antiftitcs 
maxime fsvire . Mifcrtus chari gregis Be-
ztertus, habito cum reliquis Ungariae A n -
tift»bus conf i l io , Regesadirc , impunitaten\ 

Catholicis deprecaturus conftituit j Verum 
pri-

Z knihy: Ungaricae sanctitatis indicia. Tyrnaviae, 1692. 



učuje ho dobrovoľne, z lásky -k .nesmrteľným dušiam; 
inak katechizovanie, najmä v čase neúrody, bolo by 
chudobným nemožné a nepríťažlivé. Najlepšie keď.fa-
rár všetkým veriacim už vopred vyhlási v kostole, že 
za vyučovanie od nikoho nič neprijme, a že nikoho 
nebude trestať za staré previnenia, ak pŕíjde na vy-
učovanie (s. 37). 

7. Aby poslucháči mali kde sedieť, farár nech ne-
zabudne zaopatriť stoličky, lavice a sedadlá, hoci z o-
byčajných brvien zhotovené; obecné predstav'enstvo 
pôjde mu v tejto veci poruke. 

8. Katechéta ľahšie dosiahne svoj cieľ, keď žadelí 
si poslucháčov podľa veku a pohlavia. Do prvého od-
dielu patria detí obidvojeho pohlavia od 7—15. ro-
kov, do druhého mládenci, do tretieho dievky, potom 
nasledujú mužskí a ženské. Vyučovanie a dozor pri 
prvom oddiele môže sveriť i na inštruktora, ak takého 
má, ale dospelých nech vyučuje len sám. 

9. Zdar vyučovania závisí od toho, aby prednáša-
te! pripravené mal na písme dobre složené krátke otáz-
ky katechetické15 

10. Katechéta nech vždy presne príjde na vyučo-
vanie. 

11. Vyučovanie započne sa modlitbou. Všetci prí-
tomní si pokľaknú, a katechéta predmodlí sa litánie o 
najsv. mene Ježiš, Otčenáš, Zdravas, Verím i prikáza-
nia. Pred vyučovaním spasiteľnými slovami nech vzbu-
dí v nich ochotu a dobrú vôľu.10 

12. Katechéta na jednom vyučovaní nech predlo-
ží najviac ak desať otázok, ktoré náležíte vysvetlí, ob-

15 „Ut instructor habeat quaestiunculas catecheticas bre-
vissimas, accurate tamen bonoque ordine collectas ac conscrip-
tas. Constat enim teste experimeutia, quod mul ti catechistae si-
ne praeparatione hoc munus exercere volentes, vel in ipsis, 
quas faeillimas credunt, quaestinculis deficiant, vel modice pro-
ficiant" (s. 38). 

16 „Dicite ergo, amantissimi: an ad discendum animos ha-
beatis? An diligenter huc comparere sitis? Ne ergo frustra me 
affligam et tempus inaniter perdam. Quibus affirmantibus, sanc-
tum desiderium approba, lauda, fructus plurimos inde venturos 
promitte... Mirabuntur sane reliqui, qui non adfuerint, vestram 
in rébus fidei eruditionem, suamque inscitiam negligentiamque 
tacite erubescent et condemnabunt... Eja ergo jam discere in 
Nomine Domini incipiamus!" (s. 43—4). 
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jasniac .ich príkladmi a. podobenstvami. Vypyťôvaním 
presvedčí sa ľahko o tom, či výklady dobre porozumeli. 
Chybné a niekedy smiešne odpovedi nech láskavo a 
ochotne opraví.17 

13. Aby opakované rozberanie katechetických 
otázok nebolo na újmu pozornosti poslucháčov, kate-
chéta má dbať na rozmanitosť svojich výkladov, a š 
času na čas nech okorení svoje prednášky krátkymi 
vyprávkami a príhodami zo života.18 

14. Katechizovanie zakľúčiť treba modlitbou Otče-
náša, Zdravasu, Yerímu a Desatora. 

15. Látku, primerane k poslucháčom nedospelým 
(od 7—15. roku) a dospelým (vyše 15 rokov), odporúča 
podeliť na dve čiastky: 1. Quaestioneš omni conatu et 
industrio rudibus inculcandae, 2. quaestiones paulo, 
fusiores liomini christiano et catholico scitu necessa-
riae. (Sústavne usporiadanú katechetickú látku autor 
predkladá čitateľom na posledných 27. stranách svojej 
knihy). 

Náš autor upozorňuje i na tú okolnosť, že kate-
chetické schôdzky dávajú dobrú príležitosť na dôverné 
poučenie o tajných hriechoch, ktoré sú medzi pospoli-
tým ľudom veľmi rozšírené, a často ani nie sú pokla-
dané za hriech. Sú to najmä povery, bosorstvá i vešte-
nia, opilstvá i obžerstvá, neslušné tance a zábavy, bo-
horúhavé reči a oplzlé piesne, ktoré mládenci a dievky 
pri priadkach spievajú,19 aj ľahkomyseľné a hriešne 
známosti, ktorých obyčaj akoby prechádzala s poko-
lenia na pokolenie. — O neslušných tancoch a zába-
vách, a o tom, ako ich prekaziť alebo urobiť neškod-? 
nými, veľmi dôkladne rozpráva VIII. colloquium. 

17 „Errantem ne mireris, eo minus rideas, aut arguas, sed 
excusa prudenter. Haesitantem adjuva, vacillanti suggere, me-
liuscule respondentem lauda ac pro futuro stimulum adde... 
Potom spoločne nacvičí otázky: lente tamen et c'are haec re-
petitio instituatur, ut omnes audiant, intelligent et percipianf."" 

18 „Quid faciendum, ne tot repetitionibns earundem quaes-
tionum taedium vel nausea obrepat discentibus? — Periti co-
qui officium est non tam sapore ciborum, quam varietate pala-
tum demulcere. Non absimiliter cum animae esca procedendum: 
condiri et variari debet, ut sapiat et appetatur (s. 45). 

16 Quo puellae noctu conveniunt, ut fila ducant. Haec non 
sunt aliud quam technae daemonis. Conveniunt enim eorsum 
etiam juvenes, ac cum puellis multa scurrilitate jocantur, ubi 
impudici tactus et turpes compressiones interveniunt." 



Takéto sú teda smernice novej metódy katechizo-
vania, ktorú predkladá pôvodca „Dialogusa". Zaoberali 
sme sa nimi obšírnejšie, lebo sú veľmi poučné i pre 
nás, po dvoch storočiach. Farár-katechéta, ktorý ich 
sostavil, bol plný oduševnenia i vrelej lásky k nesmr-
teľným dušiam, preto hľadal nové cesty a spôsoby ako 
získať nesmrteľné duše Bohu i Cirkvi. Škoda, že ne-
máme poruke záznamy o tom, či a ako sa táto metóda 
osvedčila. Sám pôvodca na začiatku svojho diela (s. 15) 
nepriamo zmieňuje sa o výsledku, ktorý dosiahol po-
užitím tejto metódy, keď píše, že vo Veľkom Týždni 
prišli mu piati kňazi pomáhať spovedať (ich pseudo-
nýmy na s. 16. čakajú na rozlúštenie), a všetci boli 
milo prekvapení, keď videli, akou úctivosťou a nále-
žitou prípravou pristupujú jeho farníci ku sv. spovedi.59 

* 

Latinčina v tej dobe bola dorozumovacím pro-
striedkom všetkých učencov, bola vyučovacou rečou 
•čiastočne na stredných školách, na akadémiách a na 
univerzitách, všeobecne užívaná bola v úradoch, v sú-
•dobníctve, v lekárnictve, u kňažstva, ba podľa sve-
dectva „Farára Politicusa" (č. 30) rozumel ju dobre i 
pospolitý dedinský ľud (s. 507). Pravda, nebola to la-
tinčina klasická, akou rimanskí spisovatelia písali svo-
je diela, no jednako znela dôstojne a rozumiteľne. Pri-
tom všestranné používanie latinčiny vnášalo do nej 
mové prvky, najmä leksikálne a syntaksické, ktorými 
"oplývajú i katechetické vydania trnavskej univerzity. 
Tak čítame napr. v „Nucleuse" (č. 17) slová: indicibilis 
f(s. 233) = ineffabilis; anima malesana (277) = male-
vola; horula (227) = hora parva; propalat (264) = ma-
mifestat; status disgratiae (450, 506) = peccati; terri-
iculamentum (440) = res terribilis; contrahoralis (464) 
= thorae congruens; relationes dicaces (327) = relatio-
snes viva nihilo factae; anima februata (570) — purifi-
cata; flocci pendere (522) = pro nihilo putare atď. 

20 „Mirabantur pulcherrimam confitendi ritum, insolitam 
alioquin in rustica plebe compunctionem et fervorem,.. . cum 
tanto quidem et tali nostro solatio, ut vel exinde credamus ca-
techeticam illam instructionem produxisse lucrum mille mundis 
praestantius" (s. 15). 



Medzi katechetickými knihami slovenskými, vy-
dávanými v Trnave za čias univerzitných, nájdeme die-
la pôvodné, z inej reči prepracované a priame prekla-
dy; z nich osobité treba vyzdvihnúť spisy, spracované 
podľa vzorov českých protireformačných príručiek. 
Tak v predhovore Dubniczaiho diela (č. 20) dozvedá-
me sa, že pri sostavení knihy vzorom mu bola kniha 
nemeckého jezuitu Pflaumera, ktorú r. 1650 počeštil 
Smolik a prepracoval Koniáš. Každé takéto slovenské 
prepracovanie prispôsobilo predlohu k domácim po-
merom a k ľudovej reči slovenskej, ktorá vyjadrovaná 
bola v tých časoch gramatickými formami západnosio-
venského rázu. Spôsob prepísania určil si každý autor 
sám, čím vznikla pestrá zvuková i slovná rozmanitosť, 
nedôsledne narábajúca najmä s písmenami. Preto číta-
me v týchto knihách napr.: wjry a wi/ry, Ci/rkew a 
Cirkew, Kristus a Kri/stus, kagjci/ a kajíci, s háda-
gjcymy a s hádagjcimi, w Trnaroe a v Trnaoe, nasse 
a myssie, gedna, Gadro a gruntowné, čloroek a spowéď 
a pod. České u nahrádzané je písmenom ou alebo u 
(douverné, spusobem); česká koncovka -c v gen., dat. 
a lok. prídavných mien nahradená býva slovenským -ej 
{obecneg myssye, ale Cyrkwy Swaté); české f vôbec 
nikde sa nevyskytuje. Na slohu týchto slovenských 
kníh badateľný je vplyv češtiny, latinčiny a nemčiny, 
ako v tej dobe už vypestovaných spisovných rečí. Dlhé 
složité a podriadené vety, najmä v titulných nápisoch, 
časté priechodníky a príčastia, dlhé složené vety, 
mnoho latinských a nemeckých slov,*1 to všetko cha-
rakterizuje slovenské knihy barokovej doby. Ako u-
kážku slovenského tekstu v doslovnom priepise uvádza-
me vzor sv. spovedi, ako ju zaznačil „Nucleus" (č. 17): 

„Gá hrissný člowék wyznáwám se Bohu Wssemo-
hucymu, Blahoslaveneg Panne Maryi, wssem Swatym 
a wám, duchownj Otče, na mjsté Božjm postawenýmu, 
že gsem od poslednj spowédi mé, kterú gsem N. N. 
wykonal, s mysslenjm, skutky, a rečenjm mnohokrát 
zhressil: obzwlásstné žalujem se, že" atď. (s. 411, 421). 

21 Latinskými a nemeckými slovami oplýva najmä spis 
„Farár politicus" (č. 30), v ktorom Čítame napr. slová: tracty-
rugue, vinss, plač (s. 3), florirovati (110), wysstafirowany (137), 
flekyr, knap (515) atď. 
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tredoveké strediská vedy, ktoré vy-
vinuly sa obyčajne okolo mužov 
vysokou vedou povestných, boly 
zprvu len voľné sdruženia profeso-
rov i žiakov (universitas magistro-
rum et scholarium); označenie „uni-

versitas" prechádza lenneskôr na prednášanú vedu samu 
(universitas litterarum, scientiarum). Okrem toho uni-
verzita podľa stredovekej predstavy nie je školou via-
zanou k istému miestu (studium particulare), k tradí-
ciám istej krajiny alebo istého národa, keďže jej vý-
znam určený je výchovnou silou katolicizmusu, a pred-
stavuje vysokú školu pre synov celého kresťanského 
kultúrneho sveta (studium generale), na ktorej študujú 
synovia rozličných národov. Pochop národa v tých ča-
soch nebol ešte tak vybrúsený ako dnes; úradná latin-
ská reč spojovala všetky národy v jedon celok vo smy-
sle katolíckom, a celé kresťanstvo tvorilo spoločnú ro-
dinu. 

Reformácia v XVI. storočí naštrbuje túto ideálnu 
katolícku internacionalitu. Latinská reč začína ustupo-
vať reči ľudovej, hranice krajín i národov sa vyostrujú, 
individuálne znaky národov sú zdôrazňované na újmu 
európskej kresťanskej jednoty, a tak aj univerzity, 
mocne navštevované cudzozemskými poslucháčmi, viac 
a viac začínajú nadobúdať významu krajinského, mie-
stneho. 

Rehoľa jezuitov, postavená úplne do služieb reka-
tolizácie, ide bojovať tými istými zbraňami, akými 
útočí protivník, preto zakladajú sa aj ústavy pre roz-
ličné národy (napr. Collegium Germanicum v Ríme). 
Reformácia stavala na základe nacionálnom, rekatoli-
zácia musela preto boj presunúť tiež na toto pole. Hlá-
sateľov reformačných ideí odchovávala univerzita, tá 2 2 1 



istá univerzita musela teda postaviť sa i do služby hnu-
tia rekatolizačitého, a to na tom základe, na aký ju po-
stavili bojovníci protestantskej reformácie: dať každé-
mu národu, každej krajine vlastnú univerzitu, ktorá vy-
chovávať bude mužov mocného charakteru, vedou pod-
kutých a v katolíckom presvedčení neohrozených. 

Tento cieľ mal pred očami aj veľký vodca rekato-
lizácie v Uhorsku kardinál Peter Pázmány pri zalo-
žení trnavskej univerzity. Jeho úmysel má dva smery: 
šíriť katolicizmus a povzniesť uhorskú vlasť,1 i chcel 
ich dosiahnuť dvojitou cestou: vzdelávaním ľudu aj vy-
chovávaním na vedenie Cirkvi a vlasti schopných 
ľudí.' 

Trnavská univerzita, hoci jej úradnou rečou bola 
latinčina, nesporne hlboko zasiahla i do národného vý-
voja Slovákov, veď založená bola na ich území, jej 
mnohí profesori boli Slováci, navštevovali ju slovenskí 
synovia s celého Slovenska, z jej kníhtlačiarne vyšlo 
hojne slovenských kníh; no najväčší význam tejto uni-
verzity spočíva v činnosti jej teologickej fakulty. Kto 
pozná cirkevné pomery tejto epochy, najmä nedostatok 
kňažstva a nespôsobilosť tých kňazov, ktorí vtedy pra-
covali vo vinici Pánovej, nivočenej mocnými nepria-
teľmi, jasne vidí, že Pázmányova univerzita s jej teo-
logickou fakultou konala tu neoceniteľné služby nielen 
Cirkvi, ale i národu slovenskému tým, že mu vycho-
vala veľa horlivých pracovníkov, učených a spôsobi-
lých kňazov. 

Medzi hlavné životné úlohy týchto kňazov, vycho-
vaných trnavskou univerzitou a jej duchom, patrila 
vedľa vieroučnej a mravoučnej pôsobnosti aj starostli-

1 „ . . . et Catholicam Religionem in Hungaria propagare, 
et Nobilissimae Gentis Hungaricae dignitati consulere... (Za-
kladačná listina trnavskej univerzity zo dňa 12. mája 1635). 
Výraz „Gens Hungarica" u Pázmánya ako aj u jeho súčasníkov 
znamenal súhrn všetkých národností v Uhorsku, a preto tlmo-
čif ho možno slovom „vlasť"; veď územie Uhorska v tých časoch 
práve vo svojej maďarskej etnografickej časti bolo úplne v mo-
ci Turkov. 

2 inter caetera adjumenta primarium illud occurre-
bat, ut aliqua studiorum Universitas erigeretur, im qua et ani-
mi bellicosae Nationis mansuescerent, et idonei, tam regendis 
Ecclesiis, quam Reipublicae administrandae informarentur.' 
(Tamže). 



vosf G bohoslužbu, o jej neporušenosť a dôstojnosť. Čo 
teda vykonala táto vysoká škola v záujme povznese-
nia liturgie v Cirkvi svätej? Pokúsime sa odpovedať 
na túto otázku v nasledujúcich úvahách. 

I. Stav liturgie v XVII. a XVIll. storočí. 
Liturgia Cirkvi tvorí jadro vnútorného života v 

mystickom tele Ježiša Krista. Cirkev žije vlastne ži-
votom svojej liturgie: v rámci liturgie koná sa obeta 
omše svätej, v nej udeľujú sa sviatosti, ktoré dávajú 
alebo rozmnožujú nadprirodzený život človeka, a vô-
bec okolo liturgie ako ohniska odohráva sa rodinný ži-
vot matky-Cirkvi. Veľkí duchovia kresťanstva v kaž-
dej dobe venovali veľkú pozornosť formám liturgie, 
snažiac sa preniknúť do liturgických úkonov, s ktorý-
mi každý deň sa stretávali. Od učeného diakona a ne-
skôr biskupa Amaláriusa v IX. veku až po veľkého 
liturgistu benediktínskeho opáta Guérangera v XIX. 
storočí uplynulo tisíc rokov, ale otázky liturgie za ten 
čas nikdy neostaly nepovšimnuté. Pravda, inak ich 
skúmal naivný stredovek, ktorý do liturgických foriem 
vlial alegorický, niekedy až príliš samovoľný symbo-
lický výklad, a inak novovek, náklonný k racionaliz-
musu, ktorý v stopovaní pôvodu liturgických foriem 
vracal sa až do prvých storočí cirkevných dejín, aby 
tak vystihol pravý význam liturgických prvkov. 

Rímska liturgia rozkvitla najprv v prvej polovici 
stredoveku, keď takzvané štacionálne služby božie do-
siahly vrchol svojho vývinu. V Ríme tieto služby božie 
vedely spojiť v sebe všetky vrstvy Cirkvi: pri oltári 
okolo osoby pápežovej sdružujú sa biskupi, presbyteri, 
diakoni, subdiakoni, nižší klerici, rozličné rehole a oby-
čajní veriaci, a všetci bez výnimky činne zasahujú do 
toku posvätných úkonov. Nielen biskupi a kňazi, ktorí 
pôvodne koncelebrovali, diakoni a subdiakoni, ktorí po-
sluhovali, spievali evanjelium i lekciu, nižší klerici, 
ktorí hlavne liturgický spev viedli, ale aj sám ľud 
činne zúčastňoval sa na službách božích: na oltár nie-
sol svoj dar na obetovanie rímsky senátor práve tak 
ako posledný plebej, a ľud sprevádzal i väčšinu spevov 
spolu so schólou. 



V druhej polovici stredoveku upadla liturgia stra-
tou autority sv. Stolice a zanedbaním rímskych štácií 
pre avignonské zajatie. Služby božie síce rozmnožujú 
sa, ale zanedbávaná je ich povznesenosť a vznikajú 
rozličné, často až samovoľné, ba nevkusné varianty na 
úkor cirkevnej jednotnosti. Každá provincia, jednotlivé 
diecézy, ale najmä rehole majú svoje liturgické osobi-
tosti, rituály, ba ešte i omšové knihy a breviáre vyka-
zujú pestré odchýľky. Proteštantská reformácia našla 
teda našu liturgiu v úplnom úpadku, ktorý ľahko ve-
dela využiť vo svoj prospech. 

Pravá katolícka reformácia, ktorá vyvrcholila v 
sneme tridentskom, vzala si do programu i reformu li-
turgie. Bolo treba neodkladne sjednocovať, imiformo-
vať všetky odvetvia cirkevného života, preto unifikácia 
takej dôležitej, vnútorného života Cirkvi tak mocne 
týkajúcej sa otázky, ako je liturgia, vyžadovala si nie-
kedy i rázneho zakročenia, ktoré prinútilo rehole, pro-
vincie a diecézy na prijatie jednotných rímskych pred-
pisov. 

Aby princíp jednotnosti, prijatý na tridentskom 
sneme, uskutočnený mohol by f čo najšťastnejšie, Cir-
kev potrebovala jednotné liturgické knihy. Kým boly 
knihy opisované, ľahko šírila sa s nimi aj obradová 
rozmanitosť, no rozvoj kníhtlačiarstva umožnil jedno-
tný týp liturgických kníh bez väčších ťažkostí. Snem 
tridentský síce ustanovil osobitý výbor na vydanie 
jednotných liturgických kníh, ale výbor svojmu povo-
laniu nezodpovedal a preto složil svoj úrad k nohám 
sv. Stolice. 

Pápež Pius Y. konečne priložil ruky k dielu, a vy-
dal r. 1568 opravené Breviarium Romanum, r. 1570 
Missale Romanum, čím položený bol základ k veľkému 
dielu liturgickej reformy; onedlho nasledovaly iné pre-
nikavé činy, ako oprava kalendára Gregorom XIII., vy-
danie martyrologiumu, rímskeho pontifikála, biskup-
ského ceremoniála a rímskeho rituála, takže na za-
čiatku XVII. storočia liturgicky obnoviteľská práca je 
už v teórii hotová. 

Storočiu XVII-emu pripadla potom veľká úloha li-
turgické knihy za povinné vyhlásiť a do praksi ich vo-

2 2 4 viesť. Práca bola ťažšia, ako by sa nám na prvý pohľad 



zdalo, lebo staré odchýlky boly tak zakorenené, že i 
klérus i ľud staval sa na obranu svojich liturgických 
obyčají; Rím musel získavať i biskupov, aby prijali 
rímsku liturgiu spolu s duchovenstvom. 
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Túto rušnú dobu charakterizuje i nový smer v 
ponímaní liturgických úkonov. Reformácia napadla, ba 
zavrhla i liturgiu, preto bolo ju treba obraňovať, čím 2 2 5 
15 



vzniklý rozsiahle výskumy liturgických prameňov a 
dejín. Namiesto predošlého symbolizmusu, ktorý po-
zoroval len povrch vecí, nastupuje skúmanie liturgie 
na základe historicko-archeologickom. Od začiatku 
XVII. storočia vyhrabávajú sa teda zo zaprá-
šených kláštorských biblioték staré sakramentá-
re, poriadkové i pontifikálne knihy atď., do-
tiaľ neocenené pramene katolíckej liturgie. Fran-
cúzski mauríni (benediktíni) stali sa prvými priekop-
níkmi v tejto práci, v ktorej vynikli najmä Menard, 
Mabillon, Marténe, kard. Thomasius, Bianchini, ta-
liansky archeolog Muratori a mnohí iní až po nemec-
kého Gerberta. Títo všetci vyhľadávali rukopisy sta-
rých liturgických kníh, opatrovali ich kritickými po-
známkami, výkladmi a uverejňovali tlačou. Po týchto 
prípravných prácach nashromaždený materiál spracú-
vali kard. Bona, Grancolas, pápež Benedikt XIV. a 
mnohí iní. Takto vzniká nový rozkvet liturgickej ve-
dy, ktorý vrcholí v XIX. stor. v úsilí solesmeských be-
nediktínskych mníchov, predovšetkým v dielach Gué-
rangera i jeho nasledovníkov. Ovocie tohoto duchov-
ného pohybu prešlo do nového liturgického hnutia, 
ktoré veľa sľubuje pre obrodenie cirkevného ducha 
najmä u inteligencie. 

II. Liturgické pomery u nás v časoch 
trnavskej univerzity. 

V čase, keď P. Pázmány založil v Trnave univer-
zitu, cirkevné pomery v Uhorsku boly veľmi neutešené. 
Už reformácia našla uhorský katolicizmus veľmi osla-
bený. Vojenská pohroma pri Moháči r. 1526 uvalila ka-
tastrofu na Uhorsko, uvrhnúc ho pod krvavé turecké 
jarmo. V nešťastnej moháčskej bitke padlí biskupi ne-
mali nástupcov v cirkevnom úrade dlhé časy, iní zas, 
ako napr. ostrihomský arcibiskup, svoje sídlo preložiť 
museli na územie Turkami neobsadené. Veriaci ostali 
bez duchovných pastierov, a pod vládou tureckou ka-
tolíci aj inak len živorili. Na neobsadenom území v ra-
doch katolíckych pustošiť začal zas uhorskými Nem-
cami šírený proteštantizmus; tureckí bašovia nielen že 

2 2 6 nadržali proteštantom ako protivníkom habsburgskej 



panovníckej dynastie, ale i utláčali všade katolicizmus, 
ktorý v tom čase orientovaný bol prirodzene k Viedni. 
Zmätok množily súčasne i vojny sedmohradských pro-
teštantských kniežat, vedené obyčajne tureckou pomo-
cou proti nadvláde Habsburgov. 

Najväčšia bieda bola v ohromnom nedostatku ka-
tolíckych kňazov, takže fary roky a roky ostávaly ne-
zaplnené. Tak napr. v bratislavskom hlavnom dekanáte 
v rokoch 1632—1634 na 83. farách pôsobilo len 55 kňa-
zov, čo primerane k iným dekanátom pokladať treba 
ešte za stav priaznivý, lebo tu vradení boli do pasto-
račnej práce i kanonici.3 V nitrianskom arcidiakonáte r. 
1630 ,na 29. farách účinkuje 23 kňazov, a rok 1634 vy-
kazuje 42 fár s 33. kňazmi.4 Najhorší je stav azda v 
Novohrade, kde pre Turkov a pre proteštantizmus ani 
kanonickú vizitáciu nebolo možné vykonať, takže arci-
diakon Martin Apáthy svolal kňažstvo na poradu do 
Sečian; v dekanáte našlo sa len 5 vysvätených kňazov.® 
V rožňavskom biskupskom archíve zachovaná kano-
nická vizitácia novohradská z r. 1674 v sozname fár, do 
ktorých počítané sú aj úplne spustlé alebo odpadnuté 
obce, vykazuje 156 fár, a v sozname kňazov „Nomina 
Plebanorum in Comitatu Neogradiensi existentium" 
spolu 20 osôb.c Gemer má v tom čase 45 luteránskych, 
36 kalvínskych kazateľov, a len 3. katolíckych kňa-
zov (so 4. licenciátmi).7 Vo zvolenskom arcidiakonáte 
pôsobí viac ako 20 luteránskych pastorov, a len 1 ka-
tolícky kňaz.8 Týchto niekoľko príkladov zaiste dosta-
točne naznačuje neutešený stav Cirkvi v tejto dobe. 

Za 11 rokov (1622—1633) pre ostrihomskú diecézu 
vysvätené bolo len 52 kňazov, to jest ročne priemerne 
len 5 kňazov9; a čo je to pre také rozsiahle územie? 

3 Kanonické vizitácie bratislavského arcidiakonátu z r. 
1632—1634. 

4 Kanonická vizitácia nitrianskeho arcidiakonátu z r. 1634. 
5 Kanonická vizitácia novohradského arcidiakonátu z r. 

1634. 
6 „Visitatio Archidiaconali in Archi-diaconatu Neogradien-

si anno 1674. per Georgium Sleger Abbatem de Almád, qua A-
diaconum Neogradiensem peracta." 

7 Kanonická vizitácia arcidiakonátu z r. 1636. 
8 Kanonická vizitácia arcidiakonátu zvolenského z r. 1634. 
9 Podľa soznamu v trnavskom arcibiskupskom archíve. 



P. Pázmány snažil sa preto použiť všetky sily na 
pastoračnú prácu, takže i kanonici museli presídliť sa 
dočasne na susedné fary a ich spravovať. 

Na vypomáhanie kňazov v tomto veľkom nedosta-
tku vyvinula sa vo vtedajšom Uhorsku osobitá ustano-
vizeň, takzvaný licenciát, vo smysle ktorého na mie-
stach, kde farské benefícium nemohlo byť obsadené vy-
sväteným kňazom, s biskupovým dovolením (cum li-
centia episcopi) pôsobili laikovia, najčastejšie učitelia, 
ale často i konvertovaní proteštantskí pastori. Mohli vy-
konávať niektoré cirkevné funkcie, ako krstiť, sobášiť, 
vádzať, pochovávať, predmodlievať sa, vyučovať kate-
chizmus a kázať, alebo nahradiť kázeň nábožným číta-
ním; celibát nemuseli zachovávať, požívali dôchodky 
tej fary, na ktorej účinkovali, a nosili čierny talár so 
superpelíciou. Licenciátov bolo v hojnom počte, takže 
napr. r. 1628 v celom Uhorsku bolo ich dvaráz toľko ako 
vysvätených kňazov,10 a novohradská kanonická vizi-
tácia z r. 1674 zaznamenáva 20 licenciátov popri 20 vy-
svätených kňazoch. 

Hoci táto ustanovizeň veľmi poškodzovala cirkev-
nú disciplínu, predsa mala i dobré stránky, lebo mnohé 
fárnosti uchránila od priechodu k proteštantom. Veď 
neraz sa stalo, že opustení katolícki veriaci sami po-
zvali proteštantského pastora, aby im prišišel kázať.11 

Popri mnohých bezúhonných kňazoch kanonické 
vizitácie spomínajú i žaloby ,na kňazov, ktorí nechápali 
dostatočne význam svojho povolania, vytýkajúc im po-
horšlivý život, nevedomosť v cirkevných vedách a za-
nedbávanie svojich povinností. Veľa je žalôb najmä 
proti lieenciátistom, čo je aj prirodzené: neboli pripra-
vovaní na duchovný stav, dozor nad nimi bol slabý, ba 
mnohí ani nevedeli, čo smú vykonávať a čo nie. 

Pri takýchto smutných cirkevných pomeroch nemo-
hol byť radostný ani stav cirkevnej liturgie. Veď ako 
môhli náležíte konať napr. sv. omšu tí, ktorí len veľmi 
zriedka slúžili, a keď okrem omšovej knihy, breviára i 
azda rituála sotva bolo na fare inej liturgickej knihy? 
A čo môžeme očakávať od licenciátistov, keď ani vla-
stné kňažstvo rubriky nezachovávalo? Y kanonických 

10 N. J u h á s z : A licenciátusintézmény Magyarországon. 
^ ^ 11 Kanonická vizitácia arcidiakonátu novohradského z r. 
228 1634. 



vizitáciách spomína sa nevedomosť sv. obradov najmä 
u tých, čo stali sa katolíckymi kňazmi z protestantských 
pastorov.12 Ostatne i liturgické knihy samé boly veľmi 
drahé, tlačily sa v cudzozemsku a ťažko ich bolo do-
stať. Všetky tieto nedostatky liturgického výcviku v 
kléruse a nedostatok liturgických kníh, vydaných sv. 
Stolicou, malý i také následky, že liturgia v Uhorsku 
v tých časoch hodne líšila sa od úradnej rímskej litur-
gie. 

Keď P. Pázmány r. 1632 ako cisársky vyslanec v 
zastúpení Ferdinanda II. putoval do Ríma k pápežovi 
Urbanovi VIII., jeho cesta, hoci mala úzadie politické, 
jednako neostala ani bez výsledkov cirkevných, medzi 
ktoré patrí aj reforma liturgie; nebola pritom bez hlbo-
kého významu okolnosť, že predložiť môhol pápežovi 
zavedenie rímskej liturgie v Uhorsku už ako hotovú 
skutočnosť. 

Pázmányom r. 1650 svolaná synoda vyslovila sa za 
prijatie rímskej liturgie s tou výhradou, že v misáli a 
v ofíciume nájdu miesto aj uhorskí svätí patróni. Keď 
svätá Kongregácia preskúmala preto omšové formulá-
re i ofíciá uhorských svätých, a nenašla v nich nič zá-
vadného, pápež ich schválil, ba dvoch svätých, sv. Šte-
fana a sv. Vojtecha, voviedol aj do kalendára celej Cir-
kvi. Urobil to zaiste na príhovor P. Pázmánya, ktorý 
prejavil toľkú ochotu v uplatnení rímskej liturgie. 

Zavedenie rímskeho rítusu v Uhorsku nenarazilo 
na ostrejší odpor okrem diecézy zagrebskej, ktorej li-
turgia najviac líšila sa od rímskej, a preto duchoven-
stvo postavilo sa tam proti reformám. Keď žiadali aj 
v Ríme ponechanie ich osobitej liturgie, Pázmány, ma-
júc na mysli jednotu Cirkvi, celou silou snažil sa toto 
úsilie prekaziť. Načas i podarilo sa mu spory urovnať 
tak, že v omši a v ofíciume nastala uniformita, kým 
odchýlky trvalý ďalej v biskupských ceremóniách, pri 
asistencii slávnostnej omše a v rituáli. 

Príčina bola zaiste i v prirodzenom odpore k no-
votám, ktorý prejavoval sa aj pri reforme obradov sv. 
omše a ofíciumu; no najviac prekážal tu nedostatok 
liturgických kníh. Caeremoniale Episcoporum vyšlo 

12 Kanonická vizitácia arcidiakonátu bratislavského po-
znamenáva, že Michal Jančovič, z protestantského pastora stavší 
sa katolícky kňaz nepozná cirkevné obrady. 



tlačou len r. 1600, a Rituale Romanum až r. 1614. Kni-
hy dostatočne rozšírené neboly, a preto v našich kapi-
tulách i v biskupských obradoch je podnes veľa ta-
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DE f, Drvorum/fc amorem, utJftrt, txtitabutitur; ttíum^ aantt\ quattu 
di u, vtl unvm t x od ti fitptrtrit, ittttr Pannoni 11 sireumftrtt, ýf t,e, 
Ubrebit. Vale, Tt£ dm Patmonterttm tommodo tndtdgt. 

' Dátum in Capituto Sttpufonft, du 22. J*ly. Armo ríju 

Zmenšená reprodukcia tekstu s 5. a 6. str. „Cantus Catholici." 

kých obyčají, ktoré nesrovnávajú sa s úradným bi-
skupským ceremoniálom, hoci Kliment VIII. ukladá 
Caeremoniale z r. 1600 i mnohé ustanovenia rituálovej 
Kongregácie všetkým katedrálnym a kolegiátnym chrá-



mom za povinné; ,no ponechávajú sa pritom „laudabi-
les consuetudines", ak sú „antiquae seu immemorabi-
les".13 Tak sa stalo, že vžívaly sa a doteraz udržaly sa 
mnohé obradné zvyky, protiviace sa duchu histórie sv. 
liturgie; medzi ne patrí napr. i naša „uhorská" asi-
stencia, ktorá dnes už vôbec nemá práva jestvovania, 
lebo prieči sa rubrikám misála, a tieto nikdy premlčané 
byť nemôžu." 

Na jľahšie trpí Cirkev rozličnosti v rituáli. Pázmá-
nyom vydaný ostrihomský rituál síce snaží sa v niekto-
rých veciach prispôsobiť sa rímskemu,15 jednako ostá-
vajú v ňom odchýlky, ktoré históriou liturgie nijak ne-
možno odôvodniť. A hoci unifikácia v rituáli trvá ešte 
i dnes,16 schvaľovať a pripúšťať možno jeho svojráz-
nosť co veciach, ktré zakladajú sa na osobitých terito-
riálnych pomeroch (napr. svätenie ozimín na sv. Mar-
ka alebo Krížové Dni, ktoré u nás vyvinuly sa inak 
ako v krajinách románskych). 

III. Liturgická činnosť trnavskej 
univerzity. 

Akú účasť mala trnavská univerzita na odstránení 
povyše naznačených liturgických nedostatkov? 

Hlavná príčina katolíckeho úpadku v XVI. a XVII. 
storočí väzela v nedostatku dobre pripraveného kňaž-
stva a vo výchove klérusu — a tu predovšetkým zasia-
hla trnavská univerzita prenikajúcim, epochálnym spô-
sobom. Okolo jej prvej a hlavnej fakulty teologickej 

13 Decr. R. Congr. 132; 154; 184 a gen. resp. 218. 
14 Can. 818. 
15 „ . . . hic codex Ritualis et priscas consuetudines liturgi-

cas gentis nostrae inviolatas, sartas tectasque servavit, et in r e-
l i q u i s omnibus Rituáli Romano a Paulo V. anno 1614. edito 
semet eonformavit." Úvod ostrihomského rituála. 

16 „Rituáli Romano insistendum esse duximus praeter 
quaedam minoris momenti, in adhibendis et notandis titulis,... 
in ordine visitationis et benedictionis parvulorum aegrotantioim, 
in praetermittenda benedictione cum ciborio finita sacra Com-
munione, necnon in benedictione absque cantu impertienda in 
processione SS. Corporis Christi . . . " Úvod ostrihomského ri-
tuála z r. 1909. 



shromažďujú sa mladíci, vedení vysokoučenými maj-
strami bohoslovia, akými boli členovia Spoločnosti Je-
žišovej. K univerzite pridružily sa tri semináre: pô-
vodne pre juhoslovanských klerikov určené Collegium 
sancti Adalberti (zvané i Collegium Illyricum), arcibi-
skupom ostrihomským Jurajom Lippaym pre celé U-
horsko určené Collegium generale cleri Regni Hunga-
riae, a arcibiskupom Jurajom Szelepcsényim založené 
Seminarium Marianum pre klerikov i pre svetských. 

Chovanci všetkých týchto seminárov sverení boli 
výchove otcov jezuitov, ktorí im dávali pevný základ 
duchovného života a pripravovali ich na prijatie sv. 
radov až po presbyterát; teologické vedy poslúchali 
všetci ,na trnavskej univerzite, kde nadobudnúť môhli 
stupeň teologického doktorátu. 

Teologiu prestavovaly vtedy v Trnave tieto disci-
plíny: dogmatika alebo ako ju menovali theologia 
scholastica, ktorá bola hlavným predmetom vyučova-
nia, i mala preto dvoch profesorov; biblikum (interpre-
tatio sacrae Scripturae); apologetická a polemická teo-
logia (controversiae); morálka (causistica) a jazyk he-
brejský (lingua sancta). V XVIII. storočí pripojené bo-
ly k týmto náukám ešte dve katedry: pre cirkevné de-
jiny a pre homiletiku. Kresťanská filozofia prednáša-
ná bola na filozofickej, cirkevné právo na juridickej 
fakulte. 

Liturgiku ako samostatný teologický odbor na uni-
verzite neprednášali, ale jej otázky pretriasané boly v 
iných disciplínách, najmä v teologii scholastickej a v 
kontroverzistike. Vôbec vo stredoveku o pastorálnych 
otázkach, teda aj o liturgii, rokovala scholastická teo-
logia, a len od konca XVIII. storočia vyučuje sa na 
univerzitách i na seminárnych teologiách pastorálka 
ako samostatný predmet, do ktorého vradená je i li-
turgika. 

Rubricistický výcvik nepatril na katedru, ten vyko-
návali pátri jezuiti v seminároch. Ešte pred založením 
trnavskej univerzity chvália kanonické vizitácie býva-
lých chovancov rímskeho Collegiumu a viedenského 
Pazmaneumu ako v teologii i vo sv. úkonoch dobre pri-
pravených kňazov. K týmto zahraničným absolventom 
pridružujú sa teraz vyučenci teologie na domácej 
univerzite a chovanci trnavských seminárov. Takou-



to náležitou výchovou klérusu odstránená bola teda 
prvá príčina liturgického úpadku, lebo, vysielaním 
spôsobilého kňažstva do vinice Pánovej pomaly ustupo-
vala i boľavá inštitúcia licenciátu. 

Akže medzi najvážnejšie príčiny liturgického ú-
padku patrí v tom čase i nedostatok k vykonávaniu li-
turgie potrebných sv. kníh a liturgických príručiek, 
trnavská vysoká škola skvele, nad všetko očakávanie 
zodpovedala svojmu povolaniu i na tomto poli. Litur-
gicko-vydávateľská činnosť trnavskej univerzity vy-
kazuje tieto 'odvetvia: liturgické knihy, direktóriá a; ru-
bricistické diela, liturgické pramene, liturgické pomôc-
ky a populárne výklady, spevníky, perikopy i ľudové 
pobožnosti, a iné, nie výslovne liturgické knihy, ktoré 
príležitostne rokujú aj o liturgických otázkach 

Z množstva trnavských univerzitných publikácií 
liturgického obsahu uvádzame tu spisy nasledujúcich 
skupín: 

a) liturgické knihy: 
1. Missale Romanum ex Decreto sacrosancti Con-

cilii Trident. restitutum, Pii V. Pontif. Max. jussu edi-
tum, Clementis VIII. primum, ac denuo Urbani Papae 
Octavi auctoritate recognitum . . . Jussu et authoritate 
Eminent. Cardi. Leopoldi Collonicz Archiep. Strig. 1702. 

2. Missae in Agenda Defunctorum tantum deser-
vientes, ex Missali Romano Recognito desumptae. 1704. 

3. Missae in Festis Propriis. S. S. Patronorum Regni 
Hungariae . . . Georgii Lippay Archiepiscopi Strigo-
niensis . . . jussu et auctoritate editae. 1662, 1693, 1701. 

4. Breviarium Romanum ex decreto Concilii Tri-
dentini restitutum jussu Pii V. Pontificis Maximi edi-
tum. 1766, 1791. 

5. Hymni et Psalmi pro faciliori recitatione Offici 
Divini. 1752. 

6. Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni 
Hungariae, Superiorum Jussu et auctoritate edita. 
1663, 1733. 

7. Officia sanctorum ex beatorum Societatis J esu. 
1718. 

8. Officia nova Sanctorum. 1741. 
9. Proprium festorum Societatis, Jesu. 1741, 1744. 
10. Festa necnon officia propria SS. patronorum 

ordinis S. Pauli. 1753. 



11. Officium de ss. euchar sacramento. 1716, 1718. 
12. Rituale Strigoniense Primum authoritate Car-

din. Petri Pazmany etc. Denuo 111. Georgii Lippay etc. 
editum. 1656, 1682, 1692, 1715, 1745, 1772. 

13. Rituale Jaurinense. 1687. 
14. Rituale Wesprimiense. 1687. 
15. Compendium sacrorum rituum et precum, 

quae dum administratur ss. sacramentum infirmis, 
praescribuntur in Rituáli Romana. 1738. 

16. Fasciculus triplex exorcismorum et benedic-
tionum. 1739, 1749. 

17. Praeoipui Ecclesiae cath. ritus, ex probatissi-
mis authoribus collecti, 1753; 

b) rubriky a direktóriá: 
1. Directorium Ecclesiasticum Seu ordo Perpetuus 

reoitandi Officium Divinum iuxta Breviarium Roma-
num In usum totius Ungariae Regni Apostolici. 
1674, 1675. 

2. Ordo Divini Officii ADioec. Strigoniensis. 1734, 
1755—1821. 

3. Ordo officii divini... in usum Dioecesis Jauri-
nensis. 1693. 

4. Tabulae directivae Divini Offici, iuxta ritum 
S. R. Ecclesiae. 1692, 1702, 1715. 

5. Directorium votivale . . . Capituli Posoniensis. 
1758; 

c) liturgické pramene: 
1. Canones et Decreta Sacro-sancti et oecumenici 

Concilii Tridentini. 1730, 1733, 1744, 1757, 1765. 
2. Concilium Tridentinum ante Tridentinum. 1718, 

1733.; 
d) liturgické pomôcky a populárne výklady 

liturgie: 
1. De sacrificio missae. 1736, 1737. 
2. Accessus et recessus altaris. 1741, 1755. 
3. Examen ordinandorum. 1690, 1721, 1750. 
4. De Caeremoniis Baptismi (ľud. výklad). 1701. 
5. Manuale neo-canonicorum. 1714. 
6. Propugnatio festi Theophoriae et Processionis 

ejusdem. 1706. 
7. Privilégia prothonotarioum apostolicorum. 1743. 



8. Anya-Szent-Egyháznak Ceremoniál és Szertar-
tási. 1754, 1760; 

e) spevníky, perikopy, ľudové pobožnosti: 
1. Cantus Catholici. 1655, 1700. 
2. Lýra Ccelestis. 1695. 
3. Officium BMV a iné ofíciá v ľudových rečiach. 
4. Knihy perikôp v ľudových rečiach. 
5. Thesaurus Ecclesiae. 1674. 
6. Rozličné sbierky modlitieb i pobožností; 
f) neliturgieké knihy, ktoré nepriamo rokujú aj 

o liturgických otázkach: 
1. Manuale parochi. 1744, 1749, 1751, 1755. 
2. Institutio parochi. 1746, 1749, 1750. 
3. Sacerdos christianus. 1747, 1749, 1766. 
4. Catechismus Concilii Tridentini. 1762, 1765, 1775. 
5. Apologetické a polemické diela, katechizmy 

v ľudových rečiach. 
Medzi týmito liturgickými spismi vynikajúce mie-

sto zaujíma najmä jediné trnavské vydanie rímskeho 
misála z r. 1702. Jej praktická dôležitosť vynikne, keď 
uvážime, že veľkú misálovú knihu obstarať v tých 
časoch z cudzozemská pri biednych komunikačných 
prostriedkoch bolo zaiste namáhavé i nákladné, ba 
väčšinou nemožné; a tomuto pálčivému liturgicko-
literárnemu nedostatku pomohla univerzita v Trnave, 
keď vystrojila vo vlastnej tlačiarni veľké dielo, ktoré 
zovňajšou úpravou i obsahovým zadelením stavia sa 
veľmi čestne k zahraničným vydaniam tohoto druhu. 
Pozoruhodná je v tejto významnej knihe na pr. už tá 
okolnosť, že formou svojich týpov robí rozdiel medzi 
rozličnými čiastkami liturgických tekstov (spevy, ako 
sú introit, graduál, ofertóriuín a komúnio, podáva 
menšími písmenami, modlitby, teda oráciu, sekrétu 
a postkomúnio, i čítania lekcií a evanjeliumu väčšími 
písmenami). Táto typografická rozlišenosť už sama 
poukazuje na jemný liturgický cit neznámeho kňaza, 
ktorý misál upravil do tlače, ešte i vtedy, ak mal za 
vzor cudzozemský misál podobného rozvrhu. 

Rovnako plne uspokojuje svojou liturgickou prie-
hľadnosťou a praktičnosťou i literatúra, ktorá spracúva 
omše za mŕtvych, za sv. patrónov Uhorska a za patró-
nov cirkevných rehôľ, predovšetkým jezuitov. 2 3 5 
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Trnavskou akademickou kníhtlačiarňou vydané 
breviáre opatrené sú aj ofíciami sv. patrónov Uhorska 
a ofíciami rehoľných svätých; nové ofíciá, ktorých 
v starších vydaniach nebolo, vychodily v osobitých 
sošitoch. Univerzita pamätala pritom aj na kňazov 
so slabým zrakom, a vydala pre nich psalterium na 
malé hodinky vo veľkom formáte, s veľkými písme-
nami. 

Pozoruhodnými knihami trnavskej liturgickej lite-
ratúry sú i vydania rituálov, z ktorých rituál ostri-
homský známy je do r. 1777 až v siedmich vydaniach; 
okrem ostrihomského vyšiel v Trnave rituál vesprém-
sky a rábsky. 

Osobitej zmienky zasluhuje si T. Lohnerova 
sbierka ekzorcizmov a benedikcií z r. 1739 preto, že 
neobsahuje len samý liturgický tekst, ale podáva aj 
pôvod a význam jednotlivých obradov, pridávajúc 
k nim i praktické poučenie v rámci nejakého príkladu, 
takže predstavuje dobrú príručku liturgickej teórie 
o žehnaniach. Vzácne sú v tejto knihe napr. poznámky 
o svätení vody na Tri Krále, alebo o žehnaní chleba, 
takzv. eulogii (pochádza z obetovaného chleba, ktorý 
veriaci v starej Cirkvi prinášali na oltár pri sv. omši; 
tí, čo v ten deň nepristúpili ku sv. prímaniu, dostali 
po sv. omši z eulogii); taktiež zaujímavé sú poučenia 
o pôvode procesie na sv. Marka, o svätení veľkonoč-
ného baránka, o svätom roku, o štacionálnych odpust-
koch atď. Autor dotýka sa i pôvodu našich kolied, od-
volávajúc sa pritom na českú kroniku olomouckého 
biskupa Jána Doubravu (Dubraviusa), podľa mienky 
ktorého koledy sú pamätníkmi na pastoračné návštevy 
kňazov v prvých časoch kresťanstva u našich pred-
kov.1' 

Medzi cirkevnými kalendármi, ktoré vychádzaly 
v Trnave nielen pre ostrihomskú, ale aj pre iné die-

17 „Apud nationes, et Regna, ubi viget Sclavonica lingua, 
Vigilia Nativitatis Christi Domini vocatur Štedrý Wečer, hoc 
est: Vespera liberalis; quia antecedit noctem Nativitatis Dei-
Hominis . . . Sacerdotes etiam domos benedicere (solent), et Thu-
re benedicto incensare; quae benedictio communiter vocatur 
Koleda, quasi diceretur: Colenda. Nam cantu illo, quo solent 
uti in ingressu, et visitatione domorum, volunt Sacerdotes ho-
noráre honestos Hospites.. ." Autor podáva potom pôvod to-
hoto zvyku podľa kroniky Doubravovej. (T. L oh n e r: Fasci-
culus triplex exorcismorum. 1739, str. 79). 



cézy (napr. pre rábsku), upúta nás Pálffiho „Directo-
rium eoclesiasticum", obsahujúci najpotrebnejšie po-
učenia o cirkevnom časopočte. 

Veľmi cenné liturgické služby preukazovaly kňa-
zom na obsah prebohaté „Tabulae directivae", ktoré 
priehľadnými tabuľkami a výkazmi poučovaly o tom, 
ako treba breviár správne sa modliť, ako treba omšu 
slúžiť podľa predpisov; podávajú rubriky sv. omše 
vo dvoch kolumnách: najprv tekst a súbežne s ním 
rubriky, napokon predkladajú čitateľovi súbor ja-
drných myšlienok na prehĺbenie asketického života. 

Prameňom dôležitého liturgického poučenia bola 
i často vydávaná kniha kánonov a dekrétov snemu 
tridentského, a ku starobylým liturg. prameňom pouka-
zovalo dielko J. Schefflera: Concilium Tridentinum an-
te Tridentinum, v ktorom autor dokazuje, že snem tri-
dentský je vlastne výrazom ducha starej Cirkvi, a na 
základe spisov sv. Otcov i cirk. spisovateľov zmieňuje 
sa o znaku sv. kríža, o svätení krstnej vody, i sv. 
olejov, dopodrobna vykladá pôvod symbolických úko-
nov pri sv. krste, ako sú mazanie sv. olejami, podáva-
nie soli, mazanie blatom uší a nosa, objasňuje pôvod 
svätých rúch, tymiana i mnohých iných vecí. 

Nechýbal y ani praktické príručky pre nových 
kanonikov, ordinandov atď. 

Pokusy o popularizovanie liturgie v ľudovej i 
latinskej reči dosvedčujú, že liturgický ľudový apo-
štolát úspešne púšťal korene už v tých časoch. Bliž-
šieho hodnotenia si zaslúži aj pestrá literatúra ľudovej 
liturgie, najmä spevníky (dve vydania „Cantus Catho-
iici"), perikopy v ľudových jazykoch a rozličné ľudové 
pobožnosti (malé ofíciá, sbierky pobožností a modli-
tieb, životopisy svätých atď.) 

Popri týchto zväčša výslovne liturgických dielach 
je i veľké množstvo takých kníh, ktoré liturgických 
otázok dotýkajú sa len nepriamo; k nim patria predo-
všetkým práce apologetické i polemické, a najmä 
v ľudových jazykoch vyšlé katechizmy. 



IV. Ako sa uplatnily liturgické smery 
toho času v našich pomeroch? 

V tej prenikavej práci, ktorú vyvinula Cirkev 
v XVII. storočí na sjednotenie a ustálenie liturgie, 
účasť trnavskej univerzity bola hlavne praktická; na 
duchovných, ideových liturgických prúdoch a v ich 
teoretickej iniciatíve naproti tomu nemala priamy 
podiel. V niektorých jej vydaniach (Fasciculus triplex, 
Concilium Tridentinum ante Tridentinum) síce pre-
javuje sa už historicko-archeologický smer, ale to samo 
ešte nepoukazuje na zapnutie liturgickej činnosti 
trnavskej univerzity do toku tých nových myšlienok, 
ktoré uplatňovaly sa v súčasnej liturgickej literatúre 
svetovej. Príčina tohoto zjavu je v tej okolnosti, že 
rehoľa jezuitská ex professo liturgickými otázkami sa 
nezaoberala. Ak vzniklý pozoruhodné diela tohoto ná-
ukového odboru aj od jezuitov, boly viac výsledkom 
osobnej horlivosti, ako programovou činnosťou rehole 
samej (inak vyvinuly sa veci u benediktínov, ktorí 
všetky sily svojej rehole postavili do služby liturgic-
kého hnutia). Jezuiti, postavení na príkre pole ostrého 
cirkevne-reformačného boja, museli sa úplne oddať 
štúdiumu dogmatickému, aby premáhať mohli svojich 
protivníkov smerom apologetickým a polemickým. Na 
riešenie liturgických problémov primeranejšie bolo 
ovzdušie benediktínskych kláštorov, vyňaté z priamej 
paľby vieroučných kontroverzií. Ani celkový obraz 
životných pomerov v Uhorsku nehovel kontemplatív-
nym štúdiám; a hoci trnavská univerzita aj „inter 
arma" vyvinula vedeckú činnosť svetového formátu, 
jednako časté politické i vojenské nepokoje v krajine 
dávaly tejto činnosti taký smer, v ktorom nemôhly 
príjsť k náležitej platnosti disciplíny, vyžadujúce tiché, 
kontemplatívne vhĺbenie sa do cudzích i vlastných 
myšlienok. 

* 

Vedecké i praktické výsledky, ktoré preukázala 
trnavská vysoká škola v záujme povznesenia cirkevnej 
liturgie, vysloviť možno v ten smysel, že univerzita 

a) vychovala dostatok kňažstva a tým odstránila 
licenciát, 239 



b) vyučila klérus liturgicky vzdelaný, 
c) povzniesla stav liturgie vydávaním liturgic-

kých kníh, direktórií, príručiek atď., 
d) zúčastnila sa na ľudovom liturgickom apoštoláte 

vydávaním populárnych liturgických kníh, perikôp, 
katechizmov, spevníkov a modlitbových knižiek. 

Ak naše liturgické pomery nevyvíjaly sa postup-
ne týmto zdravým smerom a v ňom nezotrvaly, tomu 
na príčine sú nedobré časy, ktoré našu liturgiu vrhlv 
časom do smeru rozličných liturgických výhonkov, 
medzi ktorými je dnes veľa bludov. 

Liturgista vo vydaniach trnavskej univerzity na-
chádza pravý duchovný pôžitok, ktorý privedie raz 
k tomu, že táto literatúra preštudovaná a spracovaná 
bude takou dôkladnosťou, akú si ona zasluhuje. Lebo 
áno, na vedeckú činnosť trnavských liturgikov môžeme 
byť právom hrdí. 

Už koncom XVIII. storočia zastihly túto nádejnú 
prácu veľké nehody. Proteštantizmusom zavinený racio-
nalistický duch priviedol r. 1773 zrušenie rehole jezuit-
skej, čím trnavská univerzita stratila svojich zaklada-
teľov, obetavo oddanú prácu ktorých nikto nahradiť 
viac nemohol. Keď Maria Terézia r. 1777 univerzitu 
preložila do Budína (odkiaľ prešla r. 1784 do Pešti), 
chladný jozefinizmus narobil i v liturgii toľko škody, 
že následky tohoto obdobia badáme podnes v našich 
kostoloch. Veru, dosiaľ kŕčovite pridržiavame sa joze-
finizmusom zavinených chýb, ale dá Boh, že ožije me-
dzi nami duch trnavskej univerzity, a ten napraví, čo 
storočia zanedbaly. 



Dr. Beloň Rusínsky: 

Trnavská univerzita v službe 
uníonístíckej idey. 
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rnava stala sa mestom neobyčajne 
veľkého kultúrneho významu naj-
mä od toho času, ako Turci zauja-
li stredné časti Uhorska. Medzi je-
ho múrmi našli bezpečný útulok 
nielen utečenci z; tureckého vojen-

ského pomedzia, ale i Múzy vedy a umenia. Keď ú-
stredná politická moc preniesla sa z Budína do Bra-
tislavy a sídlo arcibiskupské z Ostrihoma do Trnavy, 
tu razom zdvihlo sa toto mestečko nebývalým osveto-
vým ruchom, ktorého prvým kvetom bola tlačiareň, 
založená r. 1578 trnavským katolíckym farárom Mi-
kulášom Telegdim. Bola ona prvou katolíckou tlačiar-
ňou na území Uhorska, a po 200 rokov slúžila všetkým 
vedeckým snahám na Slovensku. 

Y dejinách je už dôkladne zapísané, že trnavskí! 
tlačiareň hojne vyhľadávali spisovatelia latinskí, ma-
ďarskí, slovenskí a nemeckí; no už menej sa spomína, 
že vyšly tu i diela, písané v reči r u s í n s k e j , a te-
mer akoby sa ani nevedelo, že v Trnave tlačené bolo 
aj r u m u n s k y . Porozprávame teda niečo o trnav-
ských tlačivách v týchto dvoch rečiach. 

Rusíni, bývajúci v krajoch vodnej sústavy hor-
notiskej, patrili pred rokom 1646 do lona cirkvi pra-
voslávnej, a žili bez akýchkoľvek občianskych i poli-
tických práv, bez zákonitého uznania ich náboženstva, 
bez náležitej ochrany vrchností, v poddanstve, bez 
spoločenskej roztriedenosti, bez remeselníkov a ob-
chodníkov, samí pastieri a roľníci; žili spôsobom o-
pravdivo starovekým, bez usporiadanosti cirkevných 
pomerov, a okrem niekoľko baziliánskych kláštorov 243 



nemali nijakej kultúrnej ustanovizne do tých čias, 
kým neprešli na úniu s Rímom. Diecézy s presne 
týčenými hranicami Rusíni do r. 1646 nemali, tak. akq '^ ->|Q.. 
ich duchovenstvo nemalo stálej, usporiadanej'farno-. 
sti. Kňazi (popi) pochádzali z pospolitých poddaných. * : 
a ich vzdelanosť prejavovala sa iba v znalokti-,čftania*-:*-''*- r-. -,] ,' 
a v odbavovaní cirkevných obradov. Pop i* vládyka i 
žili v pravom smysle slova len z milosti veriacich. | 
Škôl pred úniou vôbec nebolo, a jedinými ohniskami 
akej-takej osvety boly kláštory-monastiery, hlavne 
v Mukačeve a v maramarošskom Hrušove, ktoré silú-
žily súčasne aj za sídla vladýk-biskupov. Tu bolo vy-
chovávané duchovenstvo (obyčajne len za niekoľko 
týždňov), aj to temer výlučne v obradosloví. Počet ta-
kýchto popov rozrástol časom nepomerne, Títo pod-
daní, dušou i telom vlastníctvo svojich zemepánov, 
posviackou na popovstvo hľadali si totiž úľavu svoj-
mu ťažkému živobytiu, lebo pravoslavní popovia oslo-
bodení boli od istých telesných prác hrubej panštiny. 
Tu ešte pred biskupstvom Bačinského (1772—1809) 
podľa jeho vlastných slov bolo „koľko potokov, toľ-
ko popíkov." Strašné je čo len i pomyslieť, koľko Bo-
hom nadaných talentov zmámilo sa v týchto pome-
roch bez výsledku! 

I žilo sa tu na Podkarpatí stredným vekom až do 
konca XVII. storočia, kým líniou nedostali sa do krá-
žov európskej, ľudskej kultúry. O literatúre v ta-
kýchto okolnostiach nemôže byť ani reči. Lepšie ta-
lenty vylievaly svoje duchovné hnutia najviac ak v 
postilách, takzvaných „Učiteľských evanhelijách", v 
týchto slabých ozvenách protireformačných snáh u 
haličských Rusínov. Písané sú dobrou, ľudovou re-
čou, a predstavujú už od r. 1580 pekné počiatky ro-
diacej sa spisby, ale ostaly všetky v rukopisoch, bez 
väčšieho významu a vplyvu na súčasníkov. 

V tomto smutnom, tmavom položení nastala veľ-
ká, potešujúca zmena od roku 1646, keď Rusíni pri-
navrátili sa do lona cirkvi katolíckej. Zmena šla, prav-
da, veľmi ťarbavo a zažité zaostalosti trvalý ešte sto 
rokov, no postup bol zjavný od samých začiatkov ú-
nie. Postavení pod cirkevnú vrchnosť jágerských bi-
skupov, Rusíni dostali diecézu, vládou uznaného vla-

2 4 4 stného biskupa v Mukačeve, usporiadané farnosti 



só stálym sídlom a s majetkom, ich duchovenstvo 
vzdelávalo sa po jágerských i trnavských seminá-
roch, v právach stalo sa rovným s kňažstvom latin-
ským, počaly sa zakladať školy, a zjavily sa i prvé 
plody rusínskej spisby— v Trnave. Pre Rusínov začal 
sa nový kultúrny život, úzko spojený práve s trnav-
skými školami, na ktorých vychovávalo sa už nové 
rusínske duchovenstvo. 

Prvý veľký cirkevný organizátor Rusínov, bi-
skup D e K a m e 1 i s (1689—1704) musel všetko a vša-
de budovať od samých základov. Neškolované kňaž-
stvo treba bolo najsamprv naučiť prvým počiatkom 
bohoslovia, preto on sám, Grék z Talianska, napísal 
katechizmus po latinsky a hľadal k nemu preklada-
teľa. Keďže medzi svojimi bývalými pravoslavnými 
kňazmi ho nenašiel, vyhľadal ho v Haliči, a tak jeho 
latinský rukopis do rusínčiny preložil uniátsky kňaz 
z Premýšľa J á n K o m i c k ý , ktorého pôvod zrka-
dlí sa temer na každom riadku diela, na svojštvách 
ukrainskej a poľskej reči. Takto pripravená prvá 
kniha rusínskej spisby vyšla v Trnave r. 1698 a má 
názov: KATECHISIS/dľ a náuk i Uhroruskim ľudem/ 
zložennij./ Ot preoelebnéjš(oho): H(ospo)dina 10: Iosi-
fa:j DE KAMlLI(s) Chio Ep(isko)pa Sebast(ijskoho): 
Mu-/káčor>(skoho): i pročfaja :/namesnika Ap(osto)l-
skoho nad ľudmi/vostočn(oho) nabožen( stoa) •/ d Kro-
lestvé Uhorskom, i jeho predélach. Presvet(loho): Ce-
sara: i Kroľeo (skoho): Maje-/statu sovétnika. (Obraz: 
dvaja anjeli, medzi nimi IHS navrchu s krížom). V Ter-
navé Tipom: Akadem: od mene Aň- dreja Hoermanna, 
Roku Božieho, AX0H. — Knižka podľa bibliogra-
fie K. S z a b ó v a 1 r. 1885 známa bola len v jed-
nom výtlačku; odvtedy našiel som ešte dva ekzem-
pláre v biskupskej i seminárskej bibliotéke v Užho-
rode, a jedon vo Ľvove v Národnom Dome. Opraviť 
musíme K. Szabóva a za ním aj A. Z e 11 i g e r a2 nie-
leh v priepise titulu, ale i v knižnom popise, keďže 
„Katechesis" má nie 412 strán, ale 362 číslovaných a 
6 nečislovaných, spolu teda s titulným listom 370 strán 
malej osmorky (9X15 cm.) s kustosmi a s písmenovým 

1 K. S za b ó: Régi Magyar Konyvtár. II. 1885, č. 1933. 
2 A. Z e l l i g e r : Pantheon Tyrnaviense. 1931, str. 42, č. 4. . 2 4 5 



značkovaním hárkov. Značenie roku vydania na titul-
nej strane ukazuje na maďarskú hlavu tlačiarovu, le-
bo rok 1698 písava sa cyrilicou AXHH, ale typograf 
Hormann bral čislicu za číslicou spôsobom maďar-
ským: 9 a 8. Objemná kniha obsahuje všetky znalo-
sti vierovyznania, náboženstva a sviatostí. 

Trnavskú univerzitní! tlačiareň v záujme katoli-
zácie cyrilskými písmenami zaopatril ostrihomský ar-
cibiskup L. K o l l o n i c h , veľký zastanca Rusínov, a 
to práve naliehaním De Kamelisovým, o čom máme 
dva dôkazy. Jedon z nich je list L. Kollonicha, písa-
ný De Kamelisovi,3 v ktorom arcibiskup oznamuje, že 
na tlačenie slovanských a rusínskych kníh je k dis-
pozícii tlačiareň trnavská, ktorú on cyrilskými písme-
nami náležíte zaopatril. J u r a j K á l d y v úvode svo-
je j knihy „Istennek szent akaratja" (z r. 1681) zas 
hovorí: „Prospectum insuper voluit Illma D. V. de-
sertissimis Ruthenorum ac Rascianorum animibus, 
quas ruditate obscurissimas illustrare satagit, procu-
ratis in R u t h e n i c u m t y p u m magna liberálitate 
calculis, n u n q u a m h i c a n i e a v i s i s." Tieto 
písmeny zaopatril Kollonich zaiste z Krakowa, z kra-
ja katolíckeho, kam jeho ruka môhla zasiahnuť; od 
národov neuniátskych sotva by ich bol môhol zaob-
starať, Rím zas bol trocha ďaleko, a Viedeň do r. 1770 
nemala vôbec cyrilských tlačiarskych týpov. 

Rusíni ešte dlho nemali vlastnej tlačiarne ma svo-
jom území, preto nútení boli tlačiť svoje knihy i ďa-
lej v Trnave, potom vo sedmohradskom Kluži (Ko-
lozsváre), v Budíne, v Nagykárolyi a vo Viedni; až 
r. 1863 zmohli sa na tlačiarne s cyrilicou, aj to nie z 
vlastnej sily, ale z podujatia súkromného tlačiara Ka-
rola J ä g e r a v Užhorode. 

Tak sa stalo, že druhá rusínska kniha vyšla tiež 
v Trnave, a to hneď o rok za prvou, teda r. 1699. 9 J Ka-
techesis" De Kamelisov bol akoby náhradný skrátený 
kurz, určený pre kňazov už účinkujúcich, čo vyrá-
stli v pravoslavii. Keď De Kamelis neustále cestoval 
po svojej diecéze, organizoval, pracoval, vypytoval 
sa pritom popov z tlačeného „Katechisisa." Popovia 

' A. H o d i n k a : A munkácsi gor. kath. piispôkség tôrté-
nete. 1910, str. 811. 



takto privádzaní boli do učenia sa, lebo nútili ich k 
tomu nielen časté návštevy biskupov, ale aj svetská 
vláda, hlavne zemepáni. Nad týmito kňazmi-nedouk-
mi, zvanými maďarsky i latinsky rusínskym slovom 
..bafko, baitcones", vykonávali totiž právo dozoru ze-
mepáni skrz svojich úradníkov, a keď zemepánski 
vojvodovia chodili po dedinách „na východ", tojest 
na vyrubovanie i vyberanie dominiálnych daní (i ma-
ďarsky písavalo sa „vichodra járás"), aj oni vypyto-
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„Katechisis" pre Rusínov, tlačený v Trnave r. 1698. (Zmenš.). 

vali kňazov i ľud z „katechisisa". Ešte i hodne ne-
skôr, r. 1701 čítame v užhorodskom urbáre,4 že „Com-
munis inquisitio vulgo v a j v o d a t u s nuncupata per-
agitur ad arbitrativam domini terrestris dispositionem. 
Examinari solent illa occasione presbyteri Rutheni 
de scientia Orationis Domini (!), symboli apost. etc.„ 
quae si ignoraverit presbyter, debet deponere flor. 1 
denár. 80." Tak bolo i na Makovici, v Humennom a 
všade. 

4 T a m ž e, str. 225. 247 



Kým teda objemný „Katechisis" slúžil vyučova-
niu kňazov, čo vyrástli v pravoslavii, treba bolo po-
starať sa aj o knihu, ktorá poskytovala by prvé znaT 
losti pre mladý dorast. Takúto knihu usporiadal De 
Kamelis tiež za pomoci J. Komického, a vydal ju cy-
rilieou v Trnave r. 1699 pod titulom": „Bukvar / ja-
zyka Slavénska/ Pisanii čtenija/učitisja chofaščim v 
po-jleznoje rukoooženije. jv Tirnaué Tipom Akadem. 
Ro-jku, ot R(o)ž(d)enstoa Chr(i)stova AXHH ot Joan-
na Andr. Her jman. — je to dielko v rozsahu 40 čislova-
ných strán, s kustosmi a so značkovanými hárkami.' 
v rozmere 12.7X7.3 cm. Označenie roku má chybné, 
lebo 1699 vyjadruje sa slovansky AXHfc) a nie 
AXHTi, ako urobil typograf Hoerman. Na opačnej 
strane titulného listu je drevoryt, predstavujúci ko-' 
lenačky modliacu sa ženskú pred krížom, v úzadí ho-
ra a chrám, s podpisom ..S. Brigitta." 

Na titulnej strane niet nijakého záznaimi o tom, 
že ide o knihu De Kamelisovu. ani o tom, že je u r -
čená pre Rusínov, keďže Výraz .. jazyk slaveňsky" má 
široký pochop, a znamenať môže rovnako i Rusínov 
i Srbov, veď obrad a knižný jazyk bol u obidvoch ten 
istý, aj cyrilica spoločná. Jednako máme pred sebou 
knihu ruskú, a to znamenitú, ktorá predstavuje prvú 
školskú pomôcku pre Rusínov.6 

Pravda, v Trnave tlačené boly slabikárne kate-
chizmy aj pre Srbov a pre Hrvatov. Jedon z nich vy-
šiel pod názvom „Canisius kratka Abekavica i kratak. 
kerstianski katoličanski náuk" r. 1696 i r. 1697, ale 
tlačený bol latinkou; druhá takáto knižka vydaná (bo-
la cyrilicou s titulnou stranou tohoto znenia: „Kratka 
Azbukoica i kratak kerštjanski katoličanski náuk P. 
ot Petra Kanizia društva imena Isusova. Složen u sla-
vinski jezik. Pritiskan po milosti Pripoštovanoga i pri-
visokoga Gospodina Kardinala Koloniča Ostrogonsko-
ga Arcibiskupa. U Ternavi Tip. Akadem. Lčto Gosp. 
1696." Táto cyrilská „Azbukvica" je katolícka, i je 
posiaľ záhadou, pre koho bola ona vlastne určená. Pre 
unizovaných Srbov iste nie, lebo sú obradu gréckeho. 

5 K. S z a b ó (a po ňom A. Zelliger) v u. d. podáva titul 
v priepise úplne dokaličenom. 

8 Známa je dosiaľ iba v jedinom ekzemplári, ktorý opa-
truje univerzitná bibliotéka v Budapešti. 



kým kniha písaná je zjavne pre veriacich latinskej 
Cirkvi (Verím je kratšie ako gréckoslovanské, Otče-
náš zas má i záveročné slová „lebo tvoje je kráľov-
stvo", Zdravas má od latinského celkom odchýľny 
tekst, totožný s gréckym, a litánie na konci knihy sú 
v gréckej cirkvi vôbec neznáme). Bola azda vydaná 
pre farníkov srbského jazyka, ale rímskokatolíkov, 
teda pre Bunevcov v Báčke. Knižka, ktorú nijaká li-
terárna pomôcka nespomína, hodne liší sa od oby-
čajnej cyrilskej i pravopisom, lebo upotrebuje celkom 
neznáme písmeny na označenie hlások dš, ľ, ň, č, a 
písmenu jerovú zas vôbec nepozná. 

Inak „Azbukvica" z r. 1696 obsahom úplne sho-
duje sa s „Bukvarom", tlačeným v Trnave r. 1699. 
Obidve začínajú sa šlabikovaním: ba-be-bi-bo-bu, ca-
ce-ci-co-cu atd'., a hlavnú časť kníh vyplňujú kate-
chizmusové znalosti s modlitbami. Ale ich tekst nie je 
totožný, takže „Bukvar" je osobitou knihou, nie pre-
kladom „Azbukvice", a určený bol pre veriacich gréc-
kej cirkvi na Podkarpatí, nie pre Srbov, o katolizova-
nie ktorých L. Kollonich inak staral sa tiež nemálo. 
Náš „Bukvar" tlačený je takýmiže písmenami a tým 
istým pravopisom, čo aj „Katechisis" De Kameiisov, 
upotrebúva aj tie samé „titly" (skratky), ako sú 
napr. ahl=anhel, Bca=Bohorodica atď. Osnovanie 
modlitieb je to isté čo aj vo všeobecných pravoslav-
ných modlitbovníkoch r „Carju nebesny utišiteľu", 
„Svjaty Bože, svjaty kripkyj", .,Ot sna vostav", a 
hlavne „Otčenáš iže jesi", taktiež i „Ispovidanije pra-
voslávny ja viry" idú celkom podľa cirkevnoslovanské-
ho tekstu. 

Veľmi pozoruhodný je tu najmä tekst „Otčenaša", 
tlačený neobvykle písmenami gréckymi, nie cyrilský-
mi, lebo z neho ľahko možno poznať aj výslovnosť hlá-
sok na spôsob rusínsky. Tak napr. vo vete: „Páter 
himon ho ej tis uranis . . . " hláska i tlačená je písme-
nou "b, ktorá číta sa všade na svete ako je, teda bolo 
by: uranéš; ale len jediní Rusíni ju čítajú ako ji! 
Takiste aj vo výraze „chlieb náš každodenný", ktorý 
znej e tu takto: „Ton arton himon ton ep^usion dós hi-
min simeron", teda epiusion, a nie epjeusion. 

Najzaujímavejšie je záhlavie týchto slovanských, 
gréckymi písmenami tlačených modlitieb: „Seže mo-



litvy a T b o vešči nikotorije, dľa c v i č e n i a diti j, po 
hrečesku l i t e r a m i ruskimi raspoložichom." Pod-
čiarnuté slová prezradzujú nielen ich rusínskosŕ, ale 
i to, že pôvodcom knihy bol ten istý haličský J. Kor-
nický,- ktorý preložil aj De Kamelisov „Katechisis". 
Výrazy totiž „cvičenie", „litery" na Podkarpatí sú 
neupotrebované, namiesto nich hovorí sa „upražneni-
je" a „bukva." 

* 

Pravoslavná cirkev nepostavila pre ľud ani jednu 
školu do XIX. storočia, ale uspokojovala sa len odba-
vovaním obradných formálností; západná cirkev po-
stupovala práve opačne: starala sa predovšetkým o 
vyučovanie v cirkvi, o kázne v živej reči a o sosta-
venie vierovyznania v katechizmoch. Vierovyznanie, 
určené na tridentskej synode, rozšírilo sa veľmi rý-
chle pomocou malých katechizmov P. C a n i s i u s a ; 
i reformácia použila tohoto knižného prostriedku, ba 
práve ním sa rozmohla, len východná cirkev nemala 
takejto časové účinnej pomôcky. Jej synody formulo-
valy síce svoje vierovyznanie už dávno, jednako ne-
mala populárne napísaného knižného prostriedku ešte 
dlho po reformácii. Až patriarcha L u k a r i s vydal 
pod mocným vplyvom reformácie prvý latinsko-gréc-
ky pravoslavný katechizmus r. 1629 v Généve. Ale 
kalvínsky duch tejto knihy vzbudil odpor po celom 
Východe, kde ortodoksia, vytrhnutá z lilivenia hab-
kala sem-tam a anatemizovala Lukarisa. Tieto rozru-
chy napokon priniesly svoj plod: kyjevský patriar-
cha Petro Mohila sostavil r. 1643 taký katechizmus, čo 
uspokojil každého. Ale jeho kniha do Uhorska nikdy 
sa nedostala, takže tu nijakého vplyvu nemala. 

Keď ortodoksia nemala takejto príručnej knihy 
na územi vlastnej právomoci, ako by ju boli mali pra-
voslávni Rusíni na Podkarpatí? Je síce najmä medzi 
užhorodskými učencami literárna legenda o tom, že 
v hrušovskom monastieri v Maramaroši v rokoch 1640 
—1680 jestvovala tlačiareň, ktorá vydala aj pravo-
slavný „Bukvar" s prvotinami katechizmusu, a túto 
legendu, rozšírenú v 60-ych rokoch minulého storočia 
igumenom mukačevského monastiera A. Kralickým, 

2 5 0 prijal i A. P e t r o v , spisovateľ inak obozretný a so-



lídny skúmate! rusínskych dejín,7 no pri bližšom po-
všimnutí si všeobecného kultúrneho položenia pravo-
slavných Rusínov nemožno pomyslieť na knihu, 
ba tlačiareň v Maramaroši ani pred zavedením únie, 
ani po ňom. Táto domnienka skrsla najskôr tým spô-
sobom, že do rúk prvého zapisovateľa legendy dostal 
sa akiste ekzemplár uniátskeho „Bukvara" z r. 1699 bez 
titulného listu, alebo s titulom zčiastky defektným, a 
tak pokladaný bol za pravoslavný, vraj hrušovský. 
Ale pravoslavná tlačiareň v Maramaroši j e zjavom 
zcela nesrozumiteľným. Veď Podkarpatie prechováva 
i podnes veľké množstvo liturgických kníh, tlačených 
v ďalekej Rossii i v Haliči od rokov 1500 po 1700, a 
predsa nezachovala sa ani ukážka z tých kníh, čo ich 
vraj na mieste vydávala (i podľa Petrovovej mienky) 
tlačiareň hrušovská. Tak kam sa podely? Najhorlivej-
ší zastanci pravoslavných Rusínov v Maramaroši na-
písali v rokoch 1646—1680 proti Rímu a proti únii 
hojne polemických spisov (Andrella i jeho druhovia), 
a predsa ostaly všetky v rukopise, nezmohli sa ich vy-
dať tlačou, hoci tam bola im poruke tlačiareň v Hru-
šove! Všetky tieto proti vy vysvetľuje len odpoveď, 
že vo skutočnosti nebolo tam pred úniou nijakej tla-
čiarne, a po únii už vonkoncom nemohlo j e j byť, lebo 
bola by bývala už zbytočná. Legenda o hrušovskej tla-
čiarni vznikla len z nepoznania De Kamelisovho , Buk-
vara" z r. 1699. 

Taká istá literárna legenda viaže sa i k tretej kni-
he rusínskej literatúry, vydanej r. 1727 tiež v Trnave. 
Nebola ani ona bibliograficky náležíte známa, preto 
dala podnet k mýlnym domnienkam. E. Szabó, pro-
fesor ruského jazyka v užhorodskom gymnáziume vy-
dal r. 1893 Chrestomatiu uhroruského písomníctva, 
v ktorej (str. 187) na základe A. Kralickým podaných 
údajov píše, že De Kamelis vydal r. 1692 aj knihu 
„C a s u i s t i c a " po rusínsky. Túto mienku prevzal 
aj A. Petrov8 aj A. Hodinka9, a toto chybné učenie 

7 Materialy dľa istorii Ugorskoj Rusi. V, str. 101—105. — 
On prijíma tu domnienku Kralického, že v tlačiarni hrušovskej 
tlačené boly až tri knihy: liturgický P e n t e k o s t a r , M o l i t -
v e n n i k a B u k v a r. 

8 U. d. IV, str. 28. 
• U. d., str. 811. 



tiahne a vlečie sa z knihy do knihy od toho času až 
podnes ako hotová pravda, hoci De Kamelis nijakú 
„Casuisticu" nevydal, a r. 1692 vôbec nevyšla nijaká 
rusínska kniha ani v Trnave, ani kde inde. Nedosta-
tok autopsie bol i tu na príčine pochybenia, a tak o-
pakovala sa história, ktorú sme poznali pri „Bukvare": 
bola kedysi rusínska kniha, obsahom (a nie podľa ti-
tulu) naozaj kazuistika, a vyšla v Trnave, lenže nie 
r. 1692, ale 1727, a nie z pera De Kamelisa, ale J u-
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„Sobranijé" pre Rusínov, vydané v Trnave ľ. 1727. (Zmenš.). 

r a j a B i z a n t i h o . Knihu prvý zapisovateľ legen-
dy na vlastné oči nevidel, lebo inak nebol by dal ru-
sínskej knihe titul latinský. Yo skutočnosti bola to 
teda kniha táto: Krátko je/ Pripadkon morálnych, ili 
nravnych /Sobranijé./Duchovným osobám potrebnoje/ 
imusčeje v sebi náuku o Sakramentach,/ o désjati Bo-
žiich prikazaňach... Za blahoslooenijem Prevelebn. Ho-
spodina Georgija Gennadia Bizantija, episkopa Sebast. 
Mukačovskoho i pročaja ... V Ternavé Tipom Akadem. 
polzy radi preoelebnoho i vsečestnoho Klyru Uhro-
ruskoho izdannoje jest lita Christova 172? misjacia 
junija dňa 20. — Dielo vyšlo v takej samej osmorke, 



ako' predošlé dva • rusínske spisy ' trnavské, mú tf-» 
tulný list; 1—41 r či$l$väných stránok ä na koncíi Ž m>-
čislované, v rozmere12.5X8 cm. s kustosmi a so zn'aá* 
kovanými hárkami. Jé-to kniha' mukačevského bisku-> 
pa Bizantiho. odchovanca trnavskej -univerzity, ur-
čená pre duchovenstvo1 i pré kandidátov vysviacky; 
známa v bibliotékach dnes len vo dvoch exemplároch. 
Na pôvod autora, haličského Rusína, ukazuje JUT 
zyk celej knihy, # najmä je j úvod, kde čítame nft-
pr.: „Ši ju , . , dolžhi by]i typom izdati... najpače že 
Svjataho S y n o d a Z a m o j s k a h o us.tanovlenijem 
Sobqra, da izdadut ju p r o s t y m j a z y k o m vyrozu-
minija radi. . . vsjim obšče Jerejom." Y časti, kde je 
reč o cirkevnej organizácii, nachodíme takéto výrazy; 
oftcialstvo, auditorstvo, jekonomstvo, magistrovstvo, 
ba vyskytuje sa aj slovo na označenie ustanovizne 
(,,inokyni"-mníšky), akej na Podkarpatí nebolo. 

Ak že už aj z týchto niekoľkých údajov zreteľne 
vidno, akú významnťí úlohu mala Trnava v kultúr-
nych dejinách Rusínov, ešte viac prekvapuje, že 
trnavská tlačiareň svojimi vydaniami pozoruhodne za-
siahla aj do sféry r u m u n s k e j kultúry. 

Starostlivosťou Kollonicha koncom XYII. storočia 
prešla totiž na cirkevnú úniu aj časť sedmohradských 
Rumunov, takže od začiatku XYIII. storočia mladé u-
niátske duchovenstvo vychovávalo sa v duchu kato-
líckom za výdatnej pomoci trnavskej univerzity. 
Tieto unionistické snahy trnavskej univerzity na-
dobudly veľkého rozmeru najmä základinou z r. 1704. 
ktorá menovala sa „Fundatio Janiana." Jej vznik pri-
pína sa k udalostiam okolo r. 1690, keď s týmto úspe-
chom na okolie Pätikostolov prišiel taliansky kňaz 
František Giani (Jány). Bol v dobrom priateľstve s 
talianskym barónom Tuliom Migliom, hlavným správ-
com komornej parcelačnej komisie, i s grófom Ga-
brielom Vecchim, kapitánom hradu na Sihoti (Sziget-
vár), a ich pomocou dostal sa k veľkým majetkom; 
nskôr zadovážil si pécsváradské opátstvo, stal sa 
sriemskym biskupom i sriemskym hlavným županom, 
a vychodil si ešte veľké benefíciá ako ostrihomský a 
jágerský kapitulník. Keď r. 1703 prišiel do Yieďne 
vymáhať svoju pohľadávku u tamojších obchodníkov 
v sume 18.000 zlatých florénov, umrel náhle bez testa- 2 5 3 



mentu a erár zhabal celú jeho viedenskú pohľadávku. 
Keď sa dozvedel o tom arcibiskup Kollonich, vyžia-
dal si zhabanú sumu od kráľa Leopolda, pridal k nej 
ešte 2.000 zlatých florénov a uložil ju ako základinu 
pre seminár „Adalbertinum" pri trnavskej univerzite, 
aby vychovávala kňazov na ciele unionistické. 

Synovec menovaného Gianiho, battanský opát 
Ferdinand, dožadoval sa tejto základiny pre svoje ro-
dinné ciele, ale bez výsledku. Napokon zasiahol do 
veci pätikostolský biskup Nesselrode, i pokonali sa s 
univerzitou r. 1715 tak, že základina ostáva, na semi-
nár „Adalbertinum" príjde címer rodiny Giani, a pä-
tikostolskému biskupovi ponecháva sa právo dišpono-
vať s úrokami základiny v čiastke, ktorá je potrebná 
pre dvanástich bohoslovcov, určených za kňazov bi-
skupstva pätikostolského;10 zvyšok z úrokov nech ide 
na vychovávanie kňazského dorastu pre grékokato-
líkov. Utvorením grékokatolíckeho biskuptsva v Mu-
kačeve pošťastilo sa r. 1773 súdne vymôcť celú zákla-
dinu pre mukačevský seminár. L. Kollonichova zakla-
dačná listina jasne hovorí, že z fundácie vyučovať sa 
majú bohoslovci trnavského „ilírskeho kolégiumu", 
do ktorého prijímaní budú Srbi, Rusíni, Ilíri a Rumu-
ni. Vychovávalo sa tu aj mnoho bohoslovcov ru-
munskej národnosti, medzi nimi napr. potomný ru-
munský biskup Inocent Klein. 

Toto učené ovzdušie mladej „ilírskej" inteligen-
cie v slovenskom Ríme prejavilo sa vo vydávaní 
rusínskych i juhoslovanských kníh, a viedlo aj k to-
mu, že trnavská univerzitná typografia vytlačila r. 

10 Ako z kanonických vizitácií pätikostolského biskupstva 
V rokoch 1730—1800 vidno, väčšina tamojších kňazov, v hojnom 
počte rodom Slováci, študovala v Trnave. Szekszárdske opát-
stvo dlho mali v rukách ostrihomskí kanonici, bývajúci v Trna-
ve, ktorí v tolnianskej a baraňanskej župe na svojich majet-
koch založili celé kolónie slovenské. Toto kolonizovanie Slová-
kov v južnom Zadunajsku dovŕšil učený Juraj Klimo, rodák z 
Lopašova pri Trnave, ktorý r. 1751 stal sa biskupom pätikostol-
ským. Zo slovenských kňazov, účinkujúcich v pätikostolskom 
biskupstve, okrem historika Juraja Papáneka nachodíme takých 
Slovákov, ako Záhora, Kalita. Bobok, Zamoravec, Snopek, Sil-
vek, Radek, Potošniak, Pavláš, Frívaldský a iní. — Pozr. J. P o-
s t é n y i : Juraj Papánek. Sborník Literárno-vedeckého Odboru 
Spolku Sv. Vojtecha. I. 1933, str. 49—50. 



1726 De Kamelisov „ K a t e c h i s i s " vo vernom ru-
munskom preklade. Kniha tlačená je touže cyrilioou, 
čo aj rusínske vydania trnavské, a jej titul v obvyk-
lej transkripcii zneje takto: KATEKlZMUSf sau/ in-
oatatura crestineasca/ In folosul neamului Rusescu 
/ din tára Ungureasca. / Data afara / pin / osárdia, si 
osteneala Márii S ale / Domnului D: loan Iosif j Deca-
milis, /Ipiscupul Sebastului si alu Munká/ciului: i pro-
ci.j Cinului preotescu unit din legea Greceasca / Vicaris 
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•udti. Aut m um Kí. íjii 
„Katekizmus"" pre Rumunov, 

tlačený v Trnave r. 1726. 
(Zmenš.). 

„Bukvar" pre Rusínov, vyda-
ný v Trnave r. 1699. 

(Zmenš.). 

Apostolicescu, in tara TJngu-jreasca, Sfintei si inaltatei 
inparatii/ Rámului S fetniku./ Iara acumj in folosul 
Neamului Rumanescu, in limba/ rumäneasca intoarsa, 
si tiparita. / SÁMB AT A MARE, in Tipografia Akademi-
/ceasca. Anul dela Hs 1726 (v pôvodine: APs Ks). — 
Y slovenskom preklade: Katechizmus čiže náuka kres-
ťanská v osoh ľudu ruského uhorského kraja, vydaný 
horlivosťou a námahou veľkomožného pána Jána Jo-
zefa Dekamilisa, biskupa sebastijského, mukačevského 
atď., pre uniátsky duchovný stav zákona gréckeho vi- 255 



kára apoštolského v Uhorsku, Svätého a vysokého ci1 

sáŕstva rímskeho radcu. Teraz ziiova vosohťudu ru-
munského do reči rumunskej prevrátené^!) ä tlačené 
vb V é ľ k e j S o'b ó i e v iipografii Akadémie roku 
Krista 1726. — Veľká „Bibliogräfiä Romíma"' 
J. Bianu a N. Hodos) ničoho určitého nevili o tejto 
trnavskej knihe; pod č. 190 má len riadkový záznam 
0 tom, že v Trnave vyšla nejaká rumunská kniha; 
Žriedlom tejto poznámky bola nejasná pripomienka 
v katalógu bibliotéky literárnej spoločnosti „Astra" 
v. §ij»iiii z r. 1895, v ktorom sostaviteľ Mikuláš Togari 
žkžnačil, že merlzi ním popísanými'' knihami je i „Ca-
t§chismulu pentru neamulu rusescu din Téra Ungu-
resea" (Katechizmus pre ľud ruský v kraji Uhorskom). 
Z tejto nedostatočnej zmienky bibliograf môlíol mať 
1 takú predstavu, že tu ide o knihu r u s k ú, a výraz 
„katechizmus pre ľud r u s k ý " naozaj neobsahuje ni-
čoho zaujímavého pre bibliografiu r u m u n s k ú . Až 
nedávno pošťastilo sa mi vidieť v Sedmohradsku je-
don ekzemplár tejto vzácnej knihy v rukách pravo-
slávneho rumunského kňaza. Bližšie preskúmanie kni-
hy ukázalo, že máme tu doslovný preklad De Kame-
lisovho „Katechisisa" z r. 1698. Kniha okrem titulné-
ho listu má 396 číslovaných strán tekstu, 4 nečislova-
né strany s ukazovateľom obsahu a na konci 3 neči-
slované strany s výkazom tlačových chýb. Číslovanie 
značené je v prostriedku horného okraja, pričom po 
31. str. nasleduje mýlne 22, a 124. str. značená je ma-
ďarskou hlavou tlačiarovou písmenami PBD namiesto 
správnych PKD. Hungarizmov je viac i v tekste sa-
mom, a k nim patria napr. výrazy ako „intoarsa" (pre-
vrátený, maď. fordíttatott), data afara (vydaná v o n , 
maď. kiadva); hungarizmy sú aj slová, vytlačené v 
samom titule ako: Katekizmuš, Yikáriuš, Munkáč (v 
transkripcii -s, -c). Prekladateľom bol dozaista Ru-
mun z Maramaroša, ktorý vedel i rusínsky i maďarsky. 

Po vydaní Bizantiho knihy zásoba cyrilských 
písmen neostala dlho v Trnave, ale prevezená bola do 
sedmohradského Klužu, takže po roku 1727 v Trnave 
cyrilicou viac nebolo nič tlačené; ani nebolo toho po-
treba, veď Rusíni prešli už všetci na úniu. No, tým 
väčšia bola takáto potreba v Sedmohradsku, kde asi 

2 5 6 tretina rumunského obývateľstva prešla r. 1700 tiež na 



úniu, ale ich katolicizmus v krátkom čase silne začal 
sa kolísať. Okolo r. 1746 pravoslavná agitácia tak roz-
horšila uniátskych Rumunov, že viedenský dvor už 
zaoberal sa myšlienkou vyslať vojsko do Sedmohrad-
ska a takto urobiť koniec podpaľovaniu uniátskych 
kostolov i farností, páleniu uniátskych bohoslužeb-
ných kníh a iným výčinom pravoslávneho ľudu. Ale 
neprišlo k tomu, lebo mukačevský biskup Manuil 
Olšavský, vyslatý ta Máriou Teréziou, svojou zruč-
nou taktičnosťou utíšil zbúrené mysle-

Jednoročný pobyt biskupa Olšavského v Sedmo-
hradsku stal sa významným aj pre literárnu históriu 
tým, že v Mukačeve založil elementárnu školu, pre 
potreby ktorej sám napísal dvojrečovú pomôcku pod 
titulom „Elementa puerilis institutionis in lingvaí latina. 
Načalo pismen détem k nastaoleniju na latinskom 
jazyké. Claudiopoli, Typis Akadem. Soc. Jesu Anno 
1746." Knižku tlačiť mu prišlo preto v Kluži, lebo cyril-
ské písmeny už prevezené boly ta z Trnavy, a to z prí-
čin veľmi dôležitých. Jezuiti totiž, poverení šírením 
a upevňovaním únie medzi Rumunmi, zaviedli medzi-
iným aj dotiaľ neslýchanú novotu u Rumunov, že za-
čali pre nich tlačiť knihy latinskými písmenami, čo 
vzbudzovalo v nich podozrenie, že Rím latinizovať im 
chce aj obrad. Rumunskí uniáti navykli boli už na-
toľko na cyrilicu, zvanú u nich „podkovami", že strhli 
sa razom k tuhému odporu proti Rímu, páliac hlavne 
„Katechesis" jezuitu Baranyiho, čo vyšiel r. 1703 la-
tinkou. Y týchto okolnostiach Cirkev uznala za dobré 
prispôsobiť sa dávno vžitému zvyku, preto zastavila 
ďaľšie tlačenie „rímskymi" písmenami, ako hovorie-
vali pravoslavní nespokojenci, a dávnu tlačiareň kluž-
skú zariadila na tlačenie cyrilicou- K tomuto cieľu 
zásobu cyrilských písmen prevzali z Trnavy do Klu-
že, kde Rumuni neprerušene tlačili potom «voje 
pravoslavné a uniátske knihy cyrilicou až do r. 1862. 

Takto napomáhala trnavská univerzitná tlačiareň 
aj kultúru Rusínov i Rumunov, a slúžiac predovšet-
kým Západu, zabezpečila si súčasne vďačnú pamiatku 
aj na Východe. 
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braz literárneho a literárno-ume-
leckého Slovenska je posiaľ leu 
veľmi nedokonale načrtnutý. 
Najmä doba pred Bernolákom 
je slabo preskúmaná, a preto 

i hodne zaznávaná. Pritom jednostranné spracovanie 
tejto doby podávané je neraz za jej celkový objek-
tívny obraz, čo je nielen hriechom proti historickej 
pravde, ale i citeľnou škodou pre národ, ktorý okrá-
daný je takto o mnohé kultúrne veľmi cenné zjavy a 
hodnoty svojej minulosti. 

Takým veľmi krásnym zjavom v kultúrnych deji-
nách Slovenska sú i jezuitské školské divadlá v XVII. 
a XVIII. storočí. Stá a stá divadiel bolo napísané, vy-
tlačené a s veľkým pôžitkom prítomného obecenstva 
zahraté ,na Slovensku — a predsa dosiaľ nik z našich 
kultúrnych a literárnych historikov nepovšimol si 
bližšie túto skutočnosť. Je pravda, že väčšina týchto 
divadiel bola latinská, no boly medzi nimi i slovenské, 
a pre kultúrne i literárno-umelecké dejiny Slovenska 
aj tieto latinské tvorby majú veľký význam. Áno, li-
terárna i umelecká činnosť, ktorá javí sa v divadelní-
ctve jezuitských škôl XVII. a XVIII. storočia na Slo-
vensku, môže byť iba na chválu nášho národa, ktorý 
už vtedy mal pre tieto kultúrne hodnoty toľko smyslu, 
že bez ťažkostí môhol byť zapätý do svetového prúdu 
literárno-umeleckej tradície tej doby. 

* 

Spoločnosť Ježišova už od prvopočiatku bola re-
hoľou apoštolskou, a za svoju najvážnejšiu úlohu po-
kladala si vždy obnovenie, šírenie a upevňovanie Kri-
stovho kráľovstva na zemi. Aby tento cieľ svoj čím 
plnšie mohla dosiahnuť, treba bolo, aby vedela zachy- 261 
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tiť celého človeka, aby urobila prijateľnými nábožen-
ské pravdy nielen jeho rozumu, ale aby ich krásami 
vedela rozohniť a oduševniť i jeho srdce a fantáziu. Dô-
kladná veda jezuitov a ich premyslená školská sústava 
staraly sa o rozumovú stránku človeka, umenie a di-
vadlá pôsobily na jeho city a obrazotvornosť. Z týchto 
posledných v humanistických školách jezuitov hodne 
obľúbené boly najmä divadlá. 

Školské divadlá vo Spoločnosti Ježišovej majú 
veľmi starú tradíciu. Už v životopise sv. Ignáca číta-
me, že žiaci v Ríme pred rokom 1556 na Vianoce de-
klamovali v kostole reči a básne, po ktorých za účasti 
veľmi početného obecenstva, medzi nimi i viacerých 
univerzitných profesorov, predniesli s veľkým úspe-
chom oduševňujúci a veľmi poučný dialóg P. F r u -
s i u s a (des Freux) o spôsobe znouazrodenia d Kristu. 
Na Božie Telo pri oltári, postavenom pred bránou je-
zuitského kolégiumu, dvaja za anjelov oblečení chlap-
ci deklamovali latinské básne o Sviatosti Oltárnej a o 
mravnom polepšení.1 

Rímsky zvyk osvojili si pomaly aj iné jezuitské 
školy, a tak usporadúvané boly dramatické predsta-
venia v kostoloch (čisto náboženské hry, mystériá), ale 
najmä vo väčších sieňach, v stálych divadelných miest-
nostiach („theatrum"),2 a keď týchto nebolo, alebo ne-
stačily, aj vo voľnej prírode, na námestiach alebo na 
dvoroch kolégií. 

O obľube divadelných predstavení v jezuitských 
školách svedčí prvý organizačný plán jezuitského 
školstva,* ktorý generálny predstavený Spoločnosti Je-
žišovej Klaudius Aquaviva rozposlal r. 1591 všetkým 
provinciálom na preskúmanie a vyskúšanie. Tu 84. 
pravidlo provinciála hovorí o školskom divadle veľmi 
priaznivo, ba priamo ho odporúča. „Sluší sa — hovorí 
pravidlo —, aby rozdávané boly odmeny každý rok 
verejne, a divadlá tiež nech nevystanú dlhšie ako tre-
ba, lebo poézia bez divadla stáva sa chladnou; len nech 

1 G . J a b l o n k a y : Az iskoladrámák a jezsuiták iskolái-
ban. (Yo výroč. zpráve jez. gymn. v Kalocsi na r. 1926—1927). 

2 Vo väčších školách, u nás napr. v Trnave, bývalý i dve: 
theatrum m a j u s a m i n u s . 

_ , _ 3 A. B a u m g a r t n e r S. J.: Geschichte der Weltliteratur. 
202 IV. 1925, str. 630. 
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veľká práca, spojená s nacvičovaním tercov, so shá-
ňaním šiat, s postavením javiska a s inými k divadlu 
potrebnými starosťami, nezavalí výlučne profesora 
poetiky, keďže sa sluší, aby mu tí, čo sú pod jeho ve-
dením, v tom pomáhali. Ženy na javisko nech nemajú 
prístup, ani nech sú nie upotrebúvané ženské šaty, iba 
ak by boly potrebné, ale i vtedy nech sú slušné a vá-
V CC 

zne. 
No vlastné Ratio studiorum, tojest definitívny štu-

dijný poriadok jezuitských škôl, potvrdený r. 1599, 
školské divadlá už neodporúča, ba naopak dosť prísne 
ich obmedzuje. Provinciálovi predpisuje (v 58. pravi-
dle), aby divadlo, ktoré má byť latinské a slušné, len 
veľmi zriedka dovolil hrať, a on sám nech tieto veselo-
hry a smutnohry najprv prezrie, alebo nech poverí 
iného ich preskúmaním; na predstavenia nech nikdy 
neprepustí kostol. Podobne prísne predpisuje to i 15. 
rektorské pravidlo: „Obsah smutnohier a veselohier, 
ktoré majú byť hraté len po latinsky a veľmi zriedka, 
nech je posvätný a pobožný; nech sa nevkladajú me-
dzihry, ktoré nebnly by latinské alebo slušné, ani nech 
sú nie používané ženské šaty a obleky." 

Ale školské divadlá ukázaly sa, najmä v niekto-
rých krajoch, veľmi užitočnými, ba neraz i potrebnými 
prostriedkami pre zdarné účinkovanie Spoločnosti Je-
žišovej, i stalo sa, že podaktoré provincie Spoločnosti 
musely od predstavených žiadať o väčšiu voľnosť vo 
veci školských divadiel. Už samé „Ratio studiorum" 
zákaz trocha zmierňuje tým, keď dovoľuje profeso-
rovi rétoriky mesačne deklamovať v kostole. R. 1600 
generálny predstavený K. Aquaviva dovolil porýnsikej 
a francúzskej, neskôr aj zaalpskej provincii hrať i ne-
latinské divadlá, a dal im spolu i väčšiu voľnosť v žen-
ských divadelných úlohách.4 Ba rakúskej provincii, ku 
ktorej patrili aj jezuiti so Slovenska, už r. 1588 dovo-
lil, aby na obveselenie obecenstva prednášať môhli v 
medzihrách i materinským jazykom složené slušné, nie 
komediantské, ani ľahkomyseľné kúsky, najmä pri 
dlhších a vážnejších predstaveniach. Predpisy o za-
chovávaní latinskej divadelnej reči ako aj o používaní 

4 Responsum ad prov. Rhen. 1600, Franciae 1600, Aquita-
niae 1600, 9. júl. 1601. B. D u h r S. J.: Geschichte der Jesuiten. 
1915, str. 137; G. J a b o n k a y : U. d. 



ženských úloh generáli Spoločnosti Ježišovej podľa o-
kolnosti sprísňovali alebo uvoľňovali. 

Ale i keď bolo toto jezuitské zákonodarstvo hodne 
obozretné, jednako školské divadlo vo Spoločnosti veľ-
mi pekne sa rozmohlo.5 Hrávalo sa obyčajne na konci 
školského roku (v septembri), s čím spojené bývalo i 
rozdávanie odmien usilovnejším žiakom. Na mnohých 
miestach, ako napr. vo Viedni, v Munchene, v Grazi, 
u nás v Trnave, v Bratislave a inde bývali aj veľko-
lepé predstavenia na všeobecné verejné sviatky, s prí-
ležitosti príchodu kniežat a podobných vzácnych osob-
ností, v deň korunovania alebo svadby panovníkov, 
pri rozličných jubileách, kanonizáciách svätých, naj-
mä jezuitov atď. Na fašiangy dovolené bolo skoro vša-
de zahrať jednu alebo i viac veselohier. V Rakúsku, a 
teda i v našich krajoch, udomácnily sa časom takzvané 
mystériá, kostolné náboženské hry a takzvané svia-
tostné hry, hraté obyčajne na Božie Telo pred Najsvä-
tejším. Mariánske kongregácie8 usporadúvaly zas tak-
zvané meditácie, tojest mravno-poučné hry napr. o zá-
zračných udalostiach. Jednotlivé triedy škôl mávaly 
okrem toho ešte rozličné dialógy a menšie divadielka 
v učebnej miestnosti (alebo i v divadle), ktoré bývalý 
akoby stálou prípravou na väčšie predstavenie, a z 
ktorých neraz vyvinuly sa veľké divadelné hry. Ta-
kouto praksou vysvetľuje sa i podivná pohotovosť je-
zuitských žiakov, že pri akejkoľvek neočakávanej ná-
všteve kolégiumu môhli hneď uctiť vzácneho hosťa ú-
čínnou hrou. Konečne spomnúť treba i rozličné iné 
deklamácie a akadémie, ktoré bývalý niekedy veľmi 
slávnostné, s programom bohatým na hudbu, spev a 
umelecké tance. Aký neobyčajne bohato rozvinutý lite-
rárno-umelecký život bol kedysi na jezuitských ško-
lách, vidno napr. z výkazov literárneho historika A. 
fíaumgartnera,'' podľa ktorých počet vyučovacích ú-
stavov Spoločnosti Ježišovej do r. 1759 vzrástol až na 
609 kolégií a 171 seminárov, takže v tom čase vo vše-
tkých ikolégiách Spoločnosti zahraté bolo len na konci 
školského roku do 800 divadelných hier. 

5 A. B a u m g a r t n e r : U. d., str. 631. 
" Boly to náboženské spolky, zväčša študentské. 
7 V uved. diele. 



Literárno-umelecký život v školách Spoločnosti Je-
žišovej bol skoro všade ten istý, teda i v slovenskej 
čiastke rakúskej jezuitskej provincie. — Y hraniciach U-
horska osadili sa jezuiti najprv na Slovensku, a to 
v Trnave.8 Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh už 
r. 1555 bol žiadal samého zakladateľa sv. Ignáca o nie-
koľkých členov rehole; no dostal ich iba r. 1561 od ne-
meckého provinciála sv. Petra Canisiusa. Už toho isté-
ho roku v novembri mali v Trnave dohotovené kolé-
gium so strednou školou, v ktorej profesorom rétoriky 
stal sa Hrvat Tomáš Zdelarič a profesorom poetiky Ho-
lanďan Gerard Hero. Ale r. 1567 kolégium vyhorelo a 
jezuiti nútení boli Trnavu opustiť. O nejakých škol-
ských divadlách jezuitov za tohoto ich krátkeho poby-
tu v Trnave niet nijakých záznamov, hoci je pravde-
podobné, že usporiadali tu už vtedy aspoň dakoľko 
predstavení, keďže prišli boli z nemeckých krajov, 
kde v tom čase na jezuitských školách divadlo už hodne 
bolo hrávané. 

Po odchode z Trnavy jezuiti nemali stáleho bý-
vania v Uhorsku. Keď sa ich zaujal Juraj Draškovič, 
kardinál a kalocsský biskup, so svolením kráľovým do-
stali v jxini 1586 turčianske prepošstvo. Takto prišli je-
zuiti najprv do Šály a odtiaľ do Kláštora pod Znie-
oom; tam založili rezidenciu a tu kolégium so stredný-
mi školami, ktoré r. 1596 doplnené boly až po rétori-
ku. Ale poloha Kláštora pod Znievom pre žiactvo oko-
litých krajov Ixila veľmi nevýhodná, preto r. 1598 ško-
ly z Kláštora preložili do Šaly. 

Do Šaly hrnulo sa žiactvo v hojnom počte, takže 
jezuiti mohli tu sľubne rozvinúť svoju školskú a vycho-
vávateľskú činnosť. Zo Šaly máme i záznam o prvej 
jezuitskej školskej hre v Uhorsku vôbec:9 24. apríla 
1601 na veľkonočný utorok zahrala školská mládež pe-
člivo nacvičenú a vypracovanú divadelnú hru Joseph 
triumphans seu e carceris squaloribus liberatus, ktorá 
trvala skoro celých šesť hodín a pôsobila na hojné o-
becenstvo veľkým dojmom. Okrem divadla spomínajú 

8 Š. K r a m á r S. J.: Z dejín jezuitov na Slovensku. Kato-
lícke Slovensko. 1933, str. 162 a n. 

" F . W e i s e r S. J.: A katholikus iskolaiigy Magyaroszág-
ban. Časť II. L i t t e r a e a u t h e n t i c a e . Fasc. III., ps. I., str. 
130. 



sa v ten istý rok ešte i štyri takzvané dialógy, z kto-
rých najmä posledný, usporiadaný na sviatok Božie-
ho Tela, bol neobyčajne slávnostný a umelecky hod-
notný. 

Dňa 13. februára nasledujúceho roku 1602 bola v 
jezuitskom kolégiume v Šale slávnosť založenia štu-
dentskej mariánskej kongregácie, na ktorú prišiel i 
sám nitriansky biskup František Forgách. Pri tejto 
príležitosti zahrali študenti za veľkej účasti obecen-
stva divadelnú hru Damascenus. Toto je druhé v Šale 
zaznamenané divadlo a spolu i posledné, lebo ešte toho 
roku nákazlivou chorobou započala sa dlhá reťaz roz-
ličných ťažkostí a útrap, ktorá zakončila sa r. 1608 
vyhnaním jezuitov zo Šaly. 

Z Kláštora pod Znievom, kde len vo veľmi malej 
miere sa vyučovalo, nemáme z tohoto času nijakej 
zprávy o školských divadlách. Bocskayovské povsta-
nie vyhnalo jezuitov aj odtiaľ, až keď r. 1756 začali 
v Kláštore znova vyučovať, zachovalý sa nám i zá-
znamy o tamojších školských divadlách.10 Veľmi vyda-
rené bolo menovite predstavenie, usporiadané r. 1760 
na počesť sv. Ignáca v deň jeho sviatku. No nápisy, 
týchto divadelných hier dosiaľ nepodarilo sa zistiť. 

R. 1608 po bocskayovskom povstaní jezuiti osadili 
sa najprv v H u m e n n o m,10 kde začali pastorovať a 
vyučovať mládež. R. 1612 zriadili si tam rezidenciu a r. 
1615 kolégium so školami. Ale boli vojnami priveľmi 
znepokojovaní, takže r. 1644 preložili kolégium z Hu-
menného do U ž h o r o d u , kde pretrvalo až do osud-
ného r. 1773, v ktorom pápež Kliment XIV. na nátlak 
nepriateľov Spoločnosti Ježišovej reholu zrušil. Z Už-
horodu zachovalý sa i záznamy o školských drámach; 
tak latinský program v máji 1765 zabratej líry Joas, 
Rex judae, uložený v univerzitnej bibliotéke v Bu-
dapésti.11 

Činnosť jezuitov na Slovensku azda najkrajšími 
výsledkami bola korunovaná v Trnave.12 Gróf Franti-
šek Forgách, kráľovský miestodržiteľ a ostrihomský 

10 F. W e i s e r : U. d., str. 162. 
11 S. N a g y: Hazai tanodai drámák. Magyar Konvvszemle. 

1884, str. 50. 
12 L. V é l i c s S. J.: Yázlatok a magyar jezsuiták multjá-

ból. Soš. II., str. 3—11. 



p r i ma s-arcibiskup, sídliaci v Trnave, najväčšmi za-
slúžil sa o to, aby jezuiti i druhýraz dostali sa do 
Trnavy, a kráľ Matej II. šiel mu v tom ochotne v ústre-
ty. Jezuiti dostali v Trnave starý kláštor sv. Jána 
Krstiteľa a 1. októbra 1615 uvedení boli do neho za 
veľkej slávnosti. Podľa dávnej túžby kard. Forgácha 
hneď, ako sa osadili v Trnave, otvorili aj školu. Začali 
učiť v troch nižších oddeleniach latinskej školy,13 a 
to s takým úspechom, že mesto zrušilo svoju nedosta-
točnú školu a posielalo mládež k jezuitom. To isté u-
robila onedlho i sama hlavná kapitula trnavská so svo-
jimi klerikmi. 

Po smrti Forgáchovej ostrihomským arcibisku-
pom stal sa jezuita Peter Pázmány, pod ktorého o-
chranou jezuitské školstvo v Trnave rozmáhať sa za-
čalo neobyčajnou šťastnou mierou, takže r. 1618 škola 
trnavských jezuitov spolu s oddelením rétoriky mala 
až 700 žiakov. Keď r. 1635 Pázmány založil v Trnave 
univerzitu, ktorá mala i vlastnú tlačiareň, začalo ne-
obyčajne prekvitať i literárno-dramatické umenie v 
meste, kde jezuitská školská dramatika v celom bý-
valom Uhorsku našla popredne prvé miesto svojho po-
stavenia. Podľa soznamu jezuitských školských diva-
delných predstavení, v XVII. storočí v Uhorsku, ako 
nám ich predstavuje V. Dombi,14 najväčší počet z nich, 
tojest 32, pripadá na Trnavu. A tento soznam nie je 
celkom úplný. V XVIII. storočí zo všetkých jezuit-
ských kolégií v Uhorsku najviac hrávali divadlo v 
Trnave, kde do roka bývalý pravidelne štyri predsta-
venia; no bolo ich neraz i päť, ba (ako napr. r. 1759) 
až šesť (Augustus — Theoxena — Theophilus — Se-
bastus — Justinus Japo — Octavianus Caesar). 

V trnavskej jezuitskej škole divadlá začali hrá-
vať istotne skôr ako r. 1617,15 z ktorého zachovala sa 
prvá takáto zpráva, hovoriaca, že na Božie Telo uspo-
riadané bolo predstavenie o Eliášovi a v septembri na 
konci školského roku o sv. Imrichovi. 

13 Vtedajšie jezuitské stredné školy mávaly tieto oddele-
nia: rétorika, poetika, syntaksis, gramatika, princípia, parva; 
parva obyčajne mala ešte oddelenie starších (majores) a odde-
lenie mladších (minores). 

14 B. D o m b i : A drámaírás kisérletei Magyaroszágon a 
XVI—XVII. században. 1932, str. 85. 

2 0 o 15 J. C s e r y: História Universitatis. (Rukopis). I., str. 28. 



Zaujímavé je, že trnavskí jezuitskí herci neuspo-
kojili sa len s Trnavou, ale časom navštívili aj iné 
miesta na Slovensku. Tak 1. júla 1618 pod vedením 
rektora Káldiho odišli do Bratislavy,16 aby tam s prí-
ležitosti korunovania Ferdinanda II. zahrali divadlo, 
ktoré bolo triumfom usilovných trnavských jezuit-
ských žiakov. Dňa 1. júla 1657 zašli do Trenčína na 
slávnosť posviacky nového jezuitského kostola. Hrali 
pod holým nebom na námestí, ktoré preplnené bolo 
obrovskými zástupmi ľudu z ďalekého okolia. Divadlo 
predstavovalo výjavy zo života sv. Františka Xavér-
skeho: Zelus Xaverii a vydarilo sa tak, že zástupy boly 
údivom priamo uveličené.17 

Z Trnavy, toho času sídla ostrihomských arcibi-
skupov, dostali sa jezuiti aj do B r a t i s I a v y,18 kde 
už r. 1622 začali účinkovať, ale ich činnosť vlastne len 
11. septembra 1626 dostala pevnú postať, keď im Páz-
mány založil pri dóme sv. Martina kolégium. Bratislav-
ské jezuitské gymnázium v krátkom čase sa preslávilo, 
a žiactvo hrnulo sa doň z ďalekého slovenského okolia 
v takom počte, že jezuiti už koncom XVII. storočia 
museli pomýšľať na novú väčšiu budovu. Koncom ok-
tóbra 1713 dómske gymnázium prešlo do kolégiumu 
sv. Salvátora, čím školská činnosť bratislavských je-
zuitov dostala nové výhodnejšie podmienky. 

Otvorením jezuitských škôl pri dóme sv. Martina 
začína sa aj dramaticko-umelecká činnosť jezuitov v 
Bratislave. R. 1628 zaznačené máme tituly až troch 
hier: O Poslednej večeri — Hold na Česi Petra Pázmá-
nya — a Život sv. Kataríny,19 z ktorých najmä hra na 
česť zakladateľa kardinála Pázmánya bola veľmi sláv-
nostná. Neskôr i na bratislavskom jezuitskom gymná-
ziume hrávané boly divadlá každý rok i viacráz, hoci 
údaje o nich sú dosť skúpe. 

R. 1635 gróf Michal Adolf Althan založil jezuitom 
rezidenciu v K o m á r n e.20 R. 1637 k tomuto pristúpi-

16 L. V é 1 i c s: U. d., str. 9. 
17 Podľa výpiskov provinciála piaristov Jozefa Braneckého 

z kroniky trenčianskvch jezuitov. 
18 L. V é 1 i c s: Ú. d., str. 46. 
19 B. D o m b i myslí, že boly všetky tri maďarské. (U. d., 

str. 89). 
20 L. V é l i c s : U. d., str. 69. 



ly ešte donácie sriemskeho biskupa Juraja Jakušicha, 
takže aj tu mohli jezuiti bez ťažkosti otvoriť gymná-
zium, na ktorom hrávaly sa tiež školské divadlá.®1 

S hľadiska literárno-umeleckého sú pre nás Slo-
vákov veľmi dôležití najmä t r e n č i a n s k i jezuiti. 
Z Trenčína totiž máme v slovenskej literatúre najstar-
šie údaje o slovenských divadelných predstaveniach. 
Do samého mesta Trenčína jezuiti prišli 164622 a 1648 
za výdatnej pomoci ostrihomského arcibiskupa Juraja 
Lippayho otvorili gymnázium. 

Už r. 1650 prekvapili jezuiti Trenčanov pečlivo 
pripraveným divadlom o Patriarchovi Jozefovi, ktoré 
pod holým nebom na námestí s ohromným úspechom 
zahrali ich žiaci. Trenčiansky župan gr. Juraj Illés-
házy, mnoho zemanov a viac tisícový zástup celých 
šesť hodín s veľkou pozornosťou sledovali dojímavú 
hru. Jezuitské školské divadlo nachodilo v Trenčíne 
veľké porozumenie, takže za rok je tam zaznačené až 
šesť predstavení (napr. r. 1749, 1763). Ba trenčianski 
jezuitskí žiaci zašli dakedy aj do Trenčianskych Tep-
líc a hrali aj tam divadlo. 

Príchod jezuitov ani do jedného mesta na Sloven-
sku nebol spojený s toľkými ťažkosťami ako do Ko-
šíc;23 podarilo sa im to až po smrti Juraja I. Rákó-
cziho (11. okt. 1648). I chytili sa hneď do usilovnej 
práce a r. 1650 pomocou kráľa Ferdinanda III. otvo-
rili gymnázium. Ku gymnáziumu neskôr (6. II. 1657) 
z veľkodušnosti jágerského biskupa Benedikta Kisdy-
ho pristúpila aj akadémia („Štúdium universale", „A-
cademia", „Universitas") s tlačiarňou, čím Košice vy-
švihly sa na roveň vtedy už slávnej Trnavy. 

Na jezuitských školách v Košiciach tiež dosť ča-
sto hrávali divadlá, a nejedno z nich vyšlo i tlačou. 
Prvé predstavenie spomína sa už r. 1654. Annuae col-
legii Cassooiensis (siahajú od 1736—1770)24 hovoria 

11 B. D o m b i : U. d., str. 88 — S. N a g y v Magyar Konyv-
szemle 1883 a 1884. — G. J a b l o n k a y v u. d. 

22 J. B r a n e c k ý : Zo starého Trenčína. I. 1926. — L. V é -
1 i c s: U. d. II., str. 72. 

23 B. W i c k : A jezsuita rend torténete Kassán. 1931. (Od-
tlačok z časopisu „Kath. Lelkipásztor"). 

2 ' J. S z i v á k: A Magyar dráma kezdete. Figyeló. XIV. 
1883. 



asi o 60. predstaveniach, ale toto čislo nie je úplné, 
pretože pri niektorých rokoch je reč len všeobecne o 
akýchsi prednesoch, ale nadpis drámy pritom sa ne-
spomína. 

Dosť presné záznamy o jezuitských školských di-
vadlách zachovalý sa nám zo S k a l i č e.25 Dom ska-
lických jezuitov bol od 1676—1701 iba rezidenciou a 
len r. 1701 sa stal kolégiumom s dobre rozvinutým 
školstvom, jednako skalickí jezuiti starali sa o tamoj-
šiu mládež oveľa skôr. Už r. 1660 sa spomína, že Da-
niel Mitis pripravil na Veľký Piatok akúsi verejnú ná-
božnú hru divadelnú. Na Turice v tom istom roku po-
dobne urobili Pavol Alexandri a Václav Kubicy. R. 
1665 je už reč o školskom vyučovaní, a nasledujúci 
rok na Veľkú Noc školská mládež zahrala akési mysté-
rium o Kristovi, trpiacom v Izákovi. Až do r. 1773 sko-
ro každý rok hrali divadlo aj viacráz; o jednom takom-
to predstavení zachoval sa i tlačený latinsko-slovenský 
program z r. 1701: Catharina Gurzianorum regina pro-
prio sanguine purpurata — Katerina kralomna Gurzi-
anska, vlasni krme ozdobená na diwadlo predstawena 

Jezuiti mali na Slovensku kolégiá ešte v L e v o č i, 
kde už asi okolo r. 1648 sa vyučovalo,27 a v B a n s k e j 
B y s t r i c i (28. XII. 1688), odkiaľ podobne ako zo 
Skalice máme latinsko-nemecko-slovenský program di-
vadelnej hry Sedecias z r. 1759.28 

Okremtoho mali jezuiti väčšie-menšie gymná-
ziá29 v B a n s k e j Š t i a v n i c i (1689), v R o ž ň a v e 
(už asi pred r. 1701), v P r e š o v e (ok. 1701), v Pe-
z i n k u (1751) a v L i p t . S v. M i k u l á š i. Vo všet-
kých týchto gymnáziách hrávaly sa i divadlá, a zo 
všetkých, okrem Lipt. Sv. Mikuláša, zachovalo sa nám 
o nich aspoň niekoľko údajov.29* 

26 F. W e i s e r v u. d.; L. V é l i c s : U. d. II., str. 120. 
26 Fotografie vo Spolku Sv. Vojtecha v Trnave. 
27 V tom roku spomína sa divadelná hra A p o 11 o C o e-

l i s r e d d i t u s (B. D o m b i : U. d., str. 86; S. N a g y v Ma-
gyar Konyvszemle 1884). 

28 S. N a g y v Magyar Konyvszemle. 1883, str. 328. 
29 L. V é l i c s v u. d. 
29* Okrem už citovaných diel S. N a g y a, B. D o m b i h o 

a G. J a b l o n k a y h o soznamy jezuitských školských diva-
diel v Uhorsku má i „Egyetemes Philologiai Kozlôny" r. 1900, 
1901; E. F i n á c z y : Adalékok a jezsuiták isk. színjátékainak 
torténetéhez. 



Y súvise s históriou jezuitských školských diva-
diel na Slovensku treba aspoň dakoľko slov povedať aj 
o ich autoroch, hoci jezuitskí kronikári jednotlivých 
domov akosi vôbec nepokladali za dôležité zaznačiť 
mená pôvodcov pri spomínaných divadelných hrách. 
Y XVIII. storočí, najmä v druhej polovici, robilo sa 
tak už skôr, ale ešte aj toto všetko je veľmi nedosta-
točné. Kým inde vo Spoločnosti Ježišovej už v XVI. 
storočí známi boli ako nadaní dramatickí spisovatelia30 

napr. Portugalčan Tmís da Cruz, Talian Francesco 
Benci, Čech Jakub Pontanus, začiatkom XVII. sto-
ročia Talian Bernardo Stefani, Belgičan Karol Mala-
pert, Nemec Jakub Bidermann, po nich napr. Nemec 
Jakub Masen, Rakúšan Mikuláš Avancinus, Čech Ka-
rol Kolčava a mnohí iní, zatiaľ u nás sotva niekoľkých 
môžeme zistiť, hoci u nás už v XVII. storočí veľa sa 
hrávalo, a nejedna z týchto hier už začiatkom XVIII. 
storočia bola v trnavskej univerzitnej tlačiarni aj vy-
tlačená.31 

Zaobstarať náležitú divadelnú hru bývalo v je-
zuitských školách povinnosťou triednych profesorov; 
pri väčších a slávnostnejších predstaveniach, ako bý-
valý napr. na konci školského roku, kde neraz vystu-
povali žiaci i zo všetkých tried gymnáziu mu, táto sta-
rosť pripadala na profesorov obidvoch najvyšších tried 
(rétoriky a poetiky). Týmto spôsobom bolo by azda 
možné nájsť i podaktorých autorov hier, keďže o mno-
hých jezuitských profesoroch a magistroch vieme, kde 
a kedy vyučovaly. Ale vec má svoje ťažkosti. Neraz sa 
totiž stávalo, že podarené hry vypýtalv si aj iné gym-
náziá a tiež ich zahraly. Niekedy ten istý profesor učil 
neskôr na inom ústave, kde jeho hra zas bola pred-
stavená. Mnohí profesori, či už z núdze alebo z vla-
stnej záľuby, sbierali rozličné, i celkom cudzie divadlá, 
takže mali z nich neraz hodné sbierky.32 Niekedy po-

30 A. B a u m g a r t n e r S. J.: Geschichte der Weltlitera-
tur. IV., str. 5. 

31 C. S o m m e r v o g e l S. J.: Bibliotéque de la Compag-
nie de Jesus, sv. VIII. 

32 V bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti pod sign. 693/Quart. 
Lat. je rukopis s 3. div. hrami (asi Bartakovicsove). Podobný 
je i trenčiansky rukopis troch veselohier z r. 1768; sbierka „Dra-
mata varia in scholis soc. Jesu" je v battyhanyiovskej biblio-
téke v Gyulafejérváre. (G. J a b l o n k a y a S. N a g y v u. d.). 



vesť podareného divadla v hodne vzdialenom kolégiu-
me bola povzbudením pre zručnejších magistrov v 
inom kolégiume napísať na tú istú tému divadelnú hru, 
ale len tak v hrubých črtách, ostatok už doplnili si 
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žiaci pri nacvičovaní.33 Ba niekedy i celé divadlo bolo 
dielom nadaných študentov-hercov. Asi toto je vysve-

33 Spôsob takzv. c o m e d i e d e l í a r t e , ktorej tvorcom 
v Taliansku bol B e r n a r d o D o v i z i B i b b i e n a (1470— 
1520). Porov. B. D o m b i : U. d., str. 90. 
18 



tlením i toho, že zachovalo sa nám tak málo tekstov z 
týchto divadelných hier, hoci ich jezuitské letopisy na 
stá spomínajú. 

Podľa doterajších záznamov prvým známym au-
torom jezuitskej divadelnej hry na Slovensku by bol 
F r. L i p p a y.34 R. 1627 boly v Trnave predstavené 
Pašiové hry, ktorých pôvodcom môže byf spomínaný 
jezuita. Nie je pritom isté, či to bol František36 Lippay 
(1608—1674) alebo Ján Lippay (1606—1666),36 obidvaja 
Bratislavania. 

R. 1660 boly v Skalici dve predstavenia, jedno na 
Veľký Piatok a druhé na Turice; o prvé postaral sa 
D a n i e l M i t i s, druhé pripravili Gajaran P. P a v o l 
A l e x a n d r i a Skaličan P. V á c l a v K u b i c y 37 

(1631—1691). 
Pri slávnosti začiatkov nového bratislavského 

gymnáziumu r. 1657 predstavená bola zdramatizovaná 
hra Gymnasium Sapientiae ac Virtutum, ktorej latin-
sko-nemecký program je ešte dosiaľ v bibliotéke Nár. 
Múz. v Bpesti.38 Jej pôvodca je J á n R e h l i n u s z 
Trenčína. On je autorom i druhej hry Fatum Austria-
cum (Bratislava, 1659). No Rehlinus asi nebol jezuita 
a jeho hry tiež asi nemožno zaradiť medzi jezuitské 
divadlá, ako to robí B. D o m b i . 

V univerzitnej bibliotéke v Bpesti je celý tekst 
udajne divadelnej hry, vytlačenej v Trnave T. 1687 s 
týmto nadpisom: ETEÓANOS seu Leopoldus I. Jej au-
torom je P. J á n Z a n g e ť " (1651—1708), rodák z 
Rábu. 

R. 1693 v Trnave vytlačená bola divadelná hra 
Centuria Funebris; napísal ju nejezuita, asi svetský 
kňaz T o m á š H o f f 1 i c h, a zachované je v biblio-
téke Nár. Múz. v Bpesti. 

34 G. J a b l o n k a y : U. d., str. 16. 
35 „F r." v zázname môže znamenať i f r á t e r (=brat)! 
36 Životné údaje spomínaných jezuitov čerpáme väčšinou 

z diela J. S t o e g e r a S. J.: Scriptores Provinciae Austriae S. J. 
1856. — Porov. J. P in t é r: A magyar irodalom tôrténete. IV., 
765. 

37 F. W e i s e r: U. d., str. 223. 
38 Údaje o zachovaných tekstoch a programoch sú zväčša 

z práce S. N a g y a, uverejnenej v Magyar Konyvszemle 1883— 
1884. 

39 Porov. C. S o m m e r v o g e 1 v u. d., sv. VIII. 



Tamže je zachovaná i kra jezuitu Š t e f a n a S z é-
k e 1 y a (1669—1700) Triumphus Innocentiae, seu Aba-
garus Rex Osroenorum post plurimos adversae fortu-
nae casus in paternum thronum repositus. Je to troj-
aktová tragédia, vydaná univerzitnou tlačiarňou v 
Tráve r. 1697. 

R. 1712 vyšla v trnavskej univ. tlačiarni divadelná 
hra profesora-jezuitu A d a m a F i t t e r a (1679— 
1741), rodáka hrušovského (v bývalej Nitrianske j); jej 
program zachovaný je v univerzitnej bibliotéke v 
Bpesti. 

V bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti je ďalej latinsko-
maďarský program trojaktovej divadelnej hry Trna-
vana profesora jezuitu I m r i c h a M i n d s z e n t i h o 
(1676—1722): Fraternae in fratrem impietatis ultio in 
Alexio, Isaacii Imperatoris Constantinopolitani Filio ad-
umbrata. Hratá bola r. 1714 v Trnave. 

R. 1723 na fašiangy zahrali skalickí retorici vese-
lohru Praedicans cucullatus, ktorej vlastným pôvod-
com je slávny jezuitský dramatický spisovateľ Nemec 
j a k u b B i d e r m a n n (1578—1639). Podobne aj ve-
selohra r. 1725 Asinus ad lýram, zahratá tiež v Skalici 
na fašiangy, je od Bidermanna. 

Y septembri 1725 zahratá bola v Trnave spevo-
hra Hymeneus fraude proditus, Marte vindice, honori 
non vitae restitutus in Jarmerico Rege, et Svanvilda 
Regina Daniae expressus. Autor libreta je neznámy, ale 
hudbu k nemu složil pezinský direktor chóru F r a n -
t i š e k T a 11 s z k i. Lat.-maď.-nemecký program tohoto 
divadla uložený je v univerzitnej bibliotéke v Bpesti. 

22. augusta 1730 pri promócii na trnavskej univer-
zite zahrali retorici tamojšieho jezuitského gymnáziu-
mu tragédiu jezuitu Š t e f a n a V i l á g h i h o (nar. 
r. 1705 v Komárne, r. 1740 vystúpil zo Spol. Jež.) Ar-
sinoe. Celý tekst i s lat.-maď.-nemeckým programom 
je v bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti. 

Vo februári 1738 zahrali bratislavskí retorici di-
vadlo, ktorého pôvodcom je jezuita O n d r e j F r i z 
(1711—1790), vo Španielsku narodený Nemec, kedysi 
profesor i v Skalici. Titul hry je Zrinyius ad Szigethum 
a vytlačená bola vo Viedni. Jej program a celý tekst 
majú v bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti. 2 7 5 



R. 1740, keď Spoločnosť Ježišova oslavovala dve-
storočie svojho trvania, syntaksisti a stredná gramatic-
ká trieda skalického jezuitského gymnáziumu zahrali 
v oktáve sviatku sv. Ignáca symbolickú hru Di-
vina benefícia in Societatem nostram ab optimo Deo 
collata quam etiarn hoc saeculo promota per socios di-
vina glória. Hru pripravil ich profesor L e o p o l d 
S t r a u s z.40 

V bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti je celý rukopis 
divadelnej hry Šimon Machabaeus a Piolomaeo Gencro 
trucidatus, zahratej r. 1747 v Trnave; jej autorom je 
jezuita J o z e f B a r t a k o v i c s (1722—1763), rodák 
zo Salakúzu (v býv. Nitrianskej).41 On napísal i hru 
Moyses, ktorá hratá bola v Trnave 15. VII. 1749 a tam 
i vytlačená; uložená je v bibliotéke Nár. Múz. v 
Bpesti. 

13. septembra 1750 predstavili v Trnave hru Con-
stantinus Porphyrogeniius. Je to maďarský preklad 
akejsi talianskej pôvodiny (je v bibliotéke Nár. Múz. 
v Bpesti), ktorého pôvodcom je jezuita, básnik a spi-
sovateľ maďarský F r a n t i š e k F a l u d i (1704— 
1779). On je autorom aj hry: Julius Caesar in Aegypto. 
Z toho roku je známy aj iný maďarský preklad talian-
skej pôvodiny P e t r a M e t a s t a s i a (1698—1782) 
Attilius Regulus, ktorého prekladateľ nie je známy. 

R. 1753 vytlačená bola v Košiciach maďarská tra-
gédia — asi preklad z Granelliho — Sedecias od F r a n-
t i š k a K u n i c s a (1697—1763), pôvodom Maďara. 
Z toho roku je aj maďarský preklad už spomínanej 
latinskej pôvodiny O. Friza: Szigeti Zrinyi Miklós. 

R. 1760 hrali v Rožňave divadlo Augustinus ad 
frugem reductus. G. Jablonkay42 mysli, že bolo ma-
ďarské a jeho autorom je vraj asi jezuita, rodák zo 
Zavaru A d a m K e r e s k é n y i (1713—1777). On je 
pôvodcom i dvoch prekladov z Matestasia: Mauritius 
tsászár (1767) a Cyrus (1767). 

Dňa 5. febr. 1765 bola v Trnave veľká slávnosť 
s príležitosti sobáša cis. Jozefa II. s Jozefínou Bavor-
skou. Trnavskí jezuiti zahrali vtedy dve francúzske 

40 F. W e i s e r: U. d., str. 322. 
41 Bol vraj vynikajúcim kazateľom nielen maďarským, ale 

i s l o v e n s k ý m . (J. S t o e g e r v u. d.). 
42 U. d., str. 18. 



divadelné líry, a to veselohrou Le plaisir a Le Mariage 
du Rois des Romains Joseph II. a vec Josephe Duchesse 
de Baviére. Ich pôvodcom bol jezuita M a t e j G e i -
g e r (nar. 1720 v sedmohradskom Kluži). Obidve tieto v 
Trnave tlačené hry sú v bibliotéke Nár. Múz. v Bpešti. 
Geiger napísal ešte aj iné hry, a to: Benjamín seu 
Recognitio Josephi (tragédia, 1768), Esope au collége 
(veselohra, 1772) a Sosipatre ou le triomphe de ľamour 
filial (tragédia, 1773). 

R. 1766 dvarazy hrali v Trnave niečo z vtipov 
T e r e n t i u s o v ý c h . 4 3 Divadlá nacvičil asi J á n 
111 e i (1725—1794), komárňanský rodák. Illei je pô-
vodcom viacerých drám, a to: Salamon, Ptolomaeus, 
Titus (všetko tragédie z r. 1767), veselohra Tornyos 
Peter (1789) a tri tragédie Dávid poenitens, Absalon 
in patrem perduellis, Lessus seu Dávid lugens Absalo-
nem (1791). 

Hodno tu zaznamenať, že na niektorých jezuit-
ských drámach badať aj vplyv M o l i é r o v (Le bour-
geois gentilhomme).44 

Toľko podarilo sa nám zistiť o autoroch aleboi aspoň 
o prekladateľoch drám, bratých kedysi v jezuitských 
školách na Slovensku; je to zaiste veľmi málo v porov-
naní s ohromným množstvom jezuitských školských 
predstavení u nás. 

* 

O jezuitských školských drámach so strany lite-
rárnych historikov a kritikov vyslovené boly dosiaľ 
najrozličnejšie mienky. Čo musíme mať pritom na 
zreteli, je požiadavka, že pri ich posudzovaní nevy-
jhnutne postaviť sa treba ina stanovisko historicko-
psychologické, to jest hľadieť na literárno-umelecké 
dielo tak, ako bolo ono kedysi utvorené, so všetkými 
okolnosťami, ktoré pôsobily jednak na pôvodcu tohoto 
diela, jednak na obecenstvo, pre ktoré bolo utvorené. 
Umelec-literát je živá osobnosť určitej doby, a takými 

43 Annuae Coll. Cassoviensis (univ. bibl. v Bpesti). Porov. 
Z s. A l s z e g h y : Illei János. 1908, str. 20. 

44 G. J a b l o n k a y : U. d., str. 19. 



sú aj tí, čo prijímajú jeho dielo a u ktorých ono vzbu-
dzuje čisto osobný stav umeleckého zážitku. 

Pri jezuitských školských drámach predovšetkým 
nám treba pamätať na to, aký cieľ chceli nimi jezuiti 
dosiahnuť. A tu prichodí nám hneď zistiť, že týmto 
cieľom nebol iba samotný umelecký pôžitok obecen-
stva alebo hercov. Spoločnosť Ježišova je apoštolská 
rehoľa, ktorá má vždy pred očami slávu a víťazstvo 
kresťansko-katolíckych zásad na svete. Týmto ideálom 
je vedená aj pri výchove mládeže, v čom jednou 
z veľmi účinných pomôcok jej bolo i školské divadlo. 
Hrou divadelnou totiž žiactvo naučilo sa slobodne, 
smelo a slušne vystupovať pred cudzími; namáhavou 
prácou nacvičovania, vžitím sa do šľachetného pred-
metu hry —- čo býva u mládeže často až veľmi hlboké 
a trvalé — formovalo svoju vôľu a charakter; pri 
prácach, spojených s divadelnou technikou, môhli sa 
cvičiť vo vynaliezavosti a v praktickej dômyselnosti; 
a konečne, keďže jezuiti nikdy nezanedbali pri diva-
delnom útvore literárnu i umeleckú stránku drámy, 
divadlá dávaly hercom vždy dobrú príležitosť zjemniť 
si literárny sloh a umelecký vkus. Pomocou školských 
divadiel jezuiti ešte i rodičov, príbuzných a široké 
obecenstvo priviedli do okruhu školských záujmov 
— čo je práve pri moderných školách tak zdôrazňo-
vané —, lebo na jezuitské divadlá prichodili ľudia 
neraz až veľmi zďaleka. Toto obecenstvo i spisovateľ 
a herci boli ľudia s hlbokým smyslom pre nábožen-
stvo, u ktorých náboženské motívy alebo mravné zá-
mery nielen že nerušily umelecký pôžitok z divadla, ale 
ho ešte podporovaly. 

Okrem tohoto zreteľu nemáme zabúdať, že v XVII. 
a XVIII. storočí v európskom divadelníctve najväčší 
vplyv mal smer taliansky a španielsky s geniálnymi 
vzormi, ako boli Calderon a Lope de Vega. Shakes-
pearovský svet vybičovaných náruživostí až do XVIII. 
storočia bol málo známy v románskych45 krajoch, 
v Nemecku alebo u nás, a bol i vo svetskom divadel-
níctve zväčša obmedzený letn na Anglicko. Je len pri-
rodzené, že jezuitská školská dráma, ktorá sa nám 

45 Francúzsko na Shakespearea upozornil hlavne Voltaire, 
no neskôr to oľutoval, ako svedčí o tom najmä jeho pamätný 
spis, posiaty Francúzskej Akadémii (L. K r e i t e n : Yoltaire). 
Porov. G. J a b l o ň k a y: U. d., str. 13. 



javí šťastnou dedičkou stredovekých náboženských 
mystérií a humanistami oživenej klasiky, nešla za 
Shakespearom, ale za umeleckou, tradíciou taliansko-
španielskou. 

Majúc pred očami tieto dva momenty, nábožensko-
pedagogický a literárno-umelecký, ľahko pochopíme 
i charakter jezuitských školských divadiel. Vo výbere 
látky jezuiti nijako nemohli si takou voľnosťou počí-
nať, ako vtedajší svetskí spisovatelia drám. Priberanie 
ženských úloh, ktoré nútení boli hrať študenti sami, 
muselo byť obmedzené na minimum, hoci jednako 
máme aj u nás dakoľko drám, kde hlavnou hrdinkou 
je práve ženská osoba (r. 1627 v Trnave predstavená 
Susanna, r. 1628 v Bratislave hratý Život sv. Kataríny, 
r. 1634 v Trnave Div a Barbara, r. 1648 tamže Judita, 
r. 1649 sv. Katarína, r. 1701 v Skalici gruzínska krá-
ľovná Katarína, r. 1730 v Trnave Arsinoe, r. 1767 
v Prešove sv. Genovéfa). V kreslení rozličných vlast-
ností osôb drámy bolo treba tiež veľkej obozretnosti; 
ľúbostným zápletkám bolo treba vyhýbať, alebo 
aspoň veľmi premyslene ich podávať. A tak v tomto 
smere celkom neodôvodnené sú výčitky mnohých lite-
rárnych historikov, usilujúcich sa práve pre tieto veci 
znehodnotiť jezuitskú školskú drámu, lebo literárno-
umeleckú hodnotu nejakého diela neslobodno posudzo-
vať iba s hľadiska prepiate realistického, naturalistic-
kého ponímania. 

Inak repertoár jezuitského divadla bol veľmi 
bohatý a hodne originálny. Jezuiti vedeli i v tomto 
ohľade využiť svoje bohaté bibliotéky, a čo našli sú-
ceho v dejinách cirkevných i svetských, to hneď zdra-
matizovali. Menej volili si témy zo súčasného života, 
no ani na tie celkom nezabudli, a najmä ich fašiangové 
veselohry boly neraz hotovou sprchou na rozličné 
nedostatky súčasníkov. 

Bohatým prameňom dramatickej látky bolo je-
zuitom predovšetkým Písmo Sv., najmä Starý Zákon. 
Starozákonné výjavy majú spracované napr. tieto na 
Slovensku predstavované divadlá: r. 1617 v Trnave 
Elias, r. 1635 tamže Beniaminus, r. 1652 v Trenčíne 
Esther, Mardochaeus et Aman, r. 1749 v Trnave Moyses 
(Bartakovics), r. 1753 v Košiciach Sedecias (Kunics), 
r. 1757 v Banskej Štiavnici Judas Machabaeus (latin-
ský program je v bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti) a iné. 



Veľmi bol obľúbený najmä námet o egyptskom Joze-
fovi; u nás hralo sa o ňom už r. 1601 v Šale (Joseph 
triumphans), r. 1650 v Trenčíne (Patriarcha Jo-
seph), r. 1665 v Trenčíne (In Josepho Egyptum a fá-
me praeservante Christus orbem christianum suo cor-
pore pascens), r. 1673 v Skalici (Josephus venditus et 
deinde in dignitatem summam evectus cum fratribus 
suis jucunde epulatur), r. 1747 v Trnave (Josephus 
agnitus), r. 1760 v Trenčíne (Josephus venditus) a 
r. 1760 i v Rožňave (Josephus suis fratribus venditus). 

Scény z Nového Zákona boly väčšinou kristolo-
gické, vkladané najčastejšie do pôstnych hier; také 
boly napr. r. 1627 v Trnave Pašiové hry (Lippay), 
r. 1655 v Trenčíne hra O Kristovi, večnému Otcovi 
obetovanom, v Izákovi a v Abrahámovi predobrazenom 
(po slovensky), r. 1663 tamže hra o Pastierovi z evan-
jeliumu, hľadajúcom stotú ovečku (po slovensky) a i.; 
podobne i do hier Božieho Tela (napr., r. 1675 v Skalici 
Christi Coena magna) a do hier vianočných (r. 1648 
v Banskej Bystrici Traja králi). Veľkým podnetom 
k divadelnému spracovaniu boly i podobenstvá a pri-
rovnania Kristove, ako napr.: r. 1674 v Skalici Filius 
patrisfamilias m vineám missus et occisus, r. 1756 v 
Banskej Bystrici Filius prodigus a patre discedens 
(program v bibliotéke Nár. Múz. v Bpesti) a i.; tieto 
stály sa často podkladom i rozličných mystických hier, 
ako boly napr.: r. 1739 v Skalici Iteratus Hymen sioe 
spirituále Christum inter et animam peccatricem con-
nubium, r. 1746 v Rožňave Castissimus Hymen Agni 
immaculati a i. 

Jezuiti hojne brávali látku pre svoje drámy aj 
zo životov a z legiend svätých; tak mariánske motívy 
sú spracované napr. v týchto hrách: Theophilus Ma-
rianae Misericordiae typus (v Trnave r. 1636), Flori-
mundus nuptias cogitans in Sacello B. M. V. per eun-
dem ipsum annulum, quem a sponsa sua acceperat, 
desponsatus (v Skalici r. 1723), Nobile Hyperduliae 
Marianae Praemium in Leone Thrace Orientis Imperá-
tor e (v Trenčíne r. 1724; program v univerzitnej biblio-
téke v Bpesti) a i. Sv. Ján Krstiteľ, patrón univerzit-
ného kostola v Trnave, bol predmetom v Trnave 24. VI. 
1639 predstavenej hry Joannes Baptista. V divadel-
ných hrách obľúbení boli aj svätí Spoločnosti Ježišovej; 
o nich sú tieto hry: r. 1619 v Trnave B. Stanislaus 



Kôstka, r. 1640 tamže o so. Ignácovi z Loyoly, r. 1657 
tamže S. Xav. Franciscus, r. 1671 tiež v Trnave s prí-
ležitosti svätorečenia Divus Borgia a i. Mučeníci, 
najmä starokresfanských čias, sú vďačným predmetom 
týchto hier: r. 1634 v Trnave Diva Barbara, r. 1757 v 
Trenčíne Pancratius Martýr, r. 1763 v Košiciach Ju-
lius Martýr a i.; o mučeníkoch z jezuitských mi-
sií, napr. v Japonsku, sú hry: r. 1759 v Trnave hratý 
Justinus J apo odio Christi''a barbaris occisus, r. 1766 
v Trenčíne Joachimus Japo in tenera aetate fortiter 
pro Christo mortem oppetens a i. Vôbec veľmi často 
boly spracované životy rozličných svätých, napr. len 
v Trnave: r. 1617 o sv. Imrichovi, r. 1618 o sv. Ladi-
slavovi, r. 1625 o sv. Aleksiusovi, r. 1627 o Zuzanne, 
r. 1629 o Paulínovi Nolanskom (táto latinská hra, asi 
preložená neznámym autorom, uverejnená bola v Ta-
transkom Orie r. 1922, str. 10 a n. pod nadpisom No-
lánsky pastier) a i. 

Svetové dejiny boly pre jezuitov tiež vďačným pra-
meňom dramatickej látky. Tak z dejín Orientu sú 
čerpané napr. hry: Triumphus Innocentiae seu Aba-
garus Rex Osroeorum (Trnava 1637), Novus in China 
Cyrus seu Joanneskiu Reguli Chamfu filius (Bratislava 
1731; program v Krajinskom Archíve v Bpesti), Per sa 
de throno deturbatus a filio (Banská Štiavnica 1752) 
a i.; z gréckych dejín: Alexander Macedo (B. Štiav-
nica 1755), Midas (Bratislava 1770; program v biblio-
téke Nár. Múz. v Bpesti) a i.; z rimanských dejín: Fa-
bius Maximus Cunctator (Trnava 1729, program 
v univerzitnej bibliotéke v Bpesti), Romulus et Remus 
(Trenčín 1759, program v bibliotéke Nár. Múz. v 
Bpesti) a i.; z dejín rozličných európskych národov 
vzaly svoj námet hry: Clementia Attilae parricidam 
vita donantis (Trnava 1747), Alpinus ad Scotiae thro-
num eluctatus (tamže 1745), Odoardus (tamže 1764), 
Gothisalvus, primi Liderici Flandriae Reguli filius 
(Rožňava 1758), Hymenaeus fraude proditus, Marte 
vindice, honori non vitae restitutus in Jarmerico Rege, 
et Svanvilda Regina Daniae expressus (Trnava 1725). 
Slovanských dejín sa dotýkajú tieto hry: S. Adalber-
tus (Trnava 1641), Švehla (tamže 1731; program v uni-
verzitnej bibliotéke v Bpesti), Nobilis Boleslai II. Bo-
hemorum Regis história (tamže 1745), Radislaus Mo-
ravus (dosiaľ doložené iba zo Székesfehérváru 1746, '281 



ale akiste lnalo sa aj u nás), Casimirus Poloniae Prin-
ceps (Prešov 1771) a i. Udalosti z dejín Uhorska, najmä 
z čias tureckých bojov, boly tiež častejšie spracované; 
také boly hry: r. 1650 v Levoči Gerardus S., Csanadien-
sis Episcopus, Apostolici Regni Hungariae Apostolus ac 
Martýr (latinský program v univerzitnej bibliotéke 
v Bpešti), r. 1687 v Trnave ETE<MNOS seu Leopol-
dus I. (autor Zanger), r. 1746 tamže Stephanus Bathory 
de 100 et amplius Turcarum millibus vietor, r. 1749 
v Trenčíne Mathias Corvinus ad Sceptrum e Captivi-
tate Bohemica evocatus, r. 1749 tamže Nicolai Zrinyi 
ad Szigethum victoria (autor asi Friz) a i. Ešte i 
miestne dejiny dostaly dramatickú formu; také sú 
napr.: Saxopolis seu Szakolcza a Musis ob amoenita-
tem adamata (Skalica 1733) a Tyrnavia a Bela secundo 
Rege exstructa (Trnava 1741). 

Jezuitskí dramatickí spisovatelia mali smysel aj 
pre súčasné udalosti a radi si z nich vybrali látku i pre 
divadlá; také sú napr. hry: ohlas rakúsko-pruskej 
vojny vo Sliezsku Borussia pace inita reconciliata 
Austriae (v Skalici 1746), oslava panovníkovej svadby 
Le Mariage du Rois des Romains Joseph II. avec Jo-
sephe Duchesse de Baviére (v Trnave 1765; autor Gei-
ger) a i. Slabosti súčasníkov boly spracúvané zväčša 
vo fašiangových veselohrách a v rozličných mravokár-
nych skladbách (r. 1741 v Rožňave Senum avaritia in 
Chremete aspectanda, r. 1722 v Skalici Plura ambiens 
omnia perdens) a i. 

Rozličné jubileá, najmä výročia Spoločnosti Ježišo-
vej, jezuiti radi oslávili alegorickými hrami (ako boly 
napr.: r. 1660 v Trnave hra na pamiatku 100. výročia 
jezuitov v Uhorsku, r. 1740 v Skalici hra s príležitosti 
200. výročia Spoločnosti Ježišovej Divina benefícia 
in Societatem nostram a b optimo Deo collata quam 
etiam hoc saeculo promota per socios divina glória a i.), 
alebo i hrami anagramovými (r. 1639 vyšlo v Trnave 
dielo Ladislava Podhoranyiho: Nucleus honoris, lusus 
poematico-anagrammaticus). 

* 

Pre charakteristiku jezuitských školských drám je 
veľmi dôležitá okrem ich látky aj f o r m a . Tu treba 
hneď vopred poznamenať, že pod formou jezuitských 
divadiel neslobodno si predstaviť voľajakú schému, 

2 8 2 čosi celkom jednotného a stáleho. Pravdu má W. 



F l e m m i n g , keď hovorí46 o jezuitskej dráme: „Vô-
bec vidíme, že jezuitská dráma ani podľa mienky 
teoretikov nie je nejakou nemeniacou sa veličinou, ale 
kráča s duchom času. Prirodzene najprv kráčala s hu-
manistickou tradíciou, ale Aristoteles ostával vždy naj-
väčšou autoritou." Jezuiti Anton Possevino (1593), Ja-
kub Pontanus, Delrio, Tarquinio Galuzzi (1621), jezuit-
skí literárno-dramatickí teoretici idú verne v úzkych 
krážoch humanistov. Aleksander Donati je už slobod-
nejší, pripúšťali hudbu a tanec; až konečne Jakub 
Masen celkom prispôsobuje teóriu ku skutočnej praksi, 
ktorej dáva úplnú slobodu ešte i v upotrebúvaní stro-
jov pri divadle. Toto všetko platí aj o jezuitskom diva-
delníctve v našich krajoch, ktoré tvorily s Rakúskom 
jednu rehoľnú provinciu. 

Vonkajšia stavba jezuitskej drámy je zväčša po-
dobná stavbe dnešných drám. Rozdelenie na dejstva 
(actus), výjavy (iscena) a výstupy je obyčajne i v je-
zuitskej dráme. Pod vplyvom humanistickej drámy 
má nejedna jezuitská hra i takzv. sbory (chorus), kto-
rými končí sa jedno dejstvo a pripravuje sa najčastej-
šie vhodnými symbolickými obrazmi nasledujúce dej-
stvo. Okremtoho je tu ešte úvod (prologus) a dokonče-
nie (epilogus), podobného rázu ako sbory, pri ktorých 
vhodne uplatnila sa hudba, spev i tanec. Zaráža pri nich 
dnešného človeka iba pričasté miešanie prvkov grécko-
rimanskej mytologie s prvkami čisto kresťanskými 
a historickými; ale to človeka XVII. a XVIII. storočia, 
vychovaného latinskou vzdelanosťou, vôbec nemýlilo, 
ba naopak, ešte zosilňovalo jeho umelecký pôžitok. 

Dej mnohých jezuitských drám je veľmi pekne 
vypracovaný; zauzlenie v nich stúpa niekedy až veľmi 
napínavo, ba neraz až udivuje, koľko psychologického 
pozorovania sa v ňom ukrýva. Na závade by môhlo 
byť iba to, že jezuiti dakedy príliš rozširovali počet 
vystupujúcich osôb, čím vec sa komplikovala a dej 
často zdržoval. Ale i to stávalo sa z pedagogických 
príčin, aby totiž týmto spôsobom čím viac žiakov malo 
možnosť ukázať sa pred verejnosťou slušným výstu-
pom. Niektorí kritici výtýkajú jezuitskej dráme pri-
časté vkladanie do deja rozličných scén, ako napr. 

40 W. F l e m m i n g : Das Ordensdrama (2. sv. „Deutsche 
literatúr"). 1930, str. 18. 



scény obetné, mučenie, krvavé boje, prepiate výjavy 
alegorické a pod., no ani táto výčitka nie je, aspoň v po-
rovnaní s drámami u nás hratými, celkom odôvodnená. 
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Aristotelesova požiadavka jednoty deja, miesta i času 
vo všeobecnosti v jezuitských divadlách dosť svedo-

2 o 4 mite bola dodržiavaná. 



Reč najväčšej čiastky jezuitských divadiel u nás 
je latinská.47 Ale — a to je oproti iným krajinám dosf 
podivné — skoro hneď od začiatku nachodíme i reč 
ľudu; teda u nás podľa rozličných krajov slovenskú, 
nemeckú, maďarskú, ba kde-tu i francúzsku. Dialóg 
jezuitskej drámy, veľmi často veršovanej, je niekedy 
ozaj dramatický, ba neraz až stichomytický (napr. 
vo spomínanej hre z r. 1629 Paulinus Nolanus). Dosf 
časté sú i monology a kde-tu i zbytočné pátosy a krá-
sorečnenia, vtedy dosť obľúbené. 

Pre poznanie príznačných vlastností jezuitskej 
drámy u nás bude dobre, keď podáme tu obsah aspoň 
dvoch typických hier. Prvý príklad bude obsah už 
spomínanej hry zo Skalice (1701) Katarína, gruzínska 
kráľovná, a priepis jej slovenského (československého) 
programového tekstu bude nám súčasne aj ukážkou 
na to, aké bývalý tie už toľkoráz spomínané „progra-
my" jezuitských divadiel. 

Po titulnej strane hry hneď nasleduje 

Krátky výťah z histórie. 
Medzi perzskými potentátmi už za času kresťanstva kra-

ľoval Šach Abas. Ten k vôli jednej svojej žene, čo bola kre-
sťanskou, tvári sa, akoby mal veľké zaľúbenie vo viere a v kre-
sťanskom obcovaní, hoci bol veľmi rozpustilého života, k tomu 
i kresťanov dosť usilovne prenasledoval. Ostrov, zvaný Drums, 
na ktorom množstvo bohatých kupcov sa osadilo, odňal portu-
galským kráľom, bojac sa, aby na ňom nezabudlo sa na Maho-
meta. Georgijčanov, zvaných kresťanmi, často vojnami utláčal, 
a keď už tretíraz proti nim sa vypravil, Tarneru Chana, kráľa 
tej krajiny premohol, krajinu vyplienil a množstvo Georgijča-
nov, reťazmi sputnaných, do mesta Ispahan odviedol, sľúbiac, 
že ak víťazne sa vráti, každého predá za jednu abu a či pers-
ký groš. Medzi inou korisťou, čo si bol svojím víťazstvom na-
dobudol, priviedol gruzínsku kráľovnú Katarínu, ženu vznese-
ného pôvodu, krásniu a spanilosťou veľmi ušľachtilú, nepremo-
žiteľnú milovníčku kresťanského náboženstva. Túto Katarínu 
chcel mať za manželku, za štvrtú kráľovnú, majúc už tri iné. 
Ale pretože i jej svätý život, i jej nepoškvrnené mravy i zá-
kon Kristov, ktorý nedovoľuje mať iba jednu manželku, mu v 

47 Ytedy inteligentnejší ľudia na Slovensku hodne vedeli 
po latinsky. Jednoduchý ľud obsah drámy dozvedel sa z obšír-
neho programu, napísaného v jeho reči, ktorý rozdávaný bol 
pred predstavením. Okremtoho ľud mal hodne radosti i z po-
hľadu na krásne obleky hercov, z pozorovania tancov, z počú-
vania spevu i hudby. 



tom prekážaly, hľadel, on pohan, všetkým možným spôsobom 
tej udatnej kresťanke vyraziť z mysli Krista a na jeho zloreče-
né miesto Mahometa postaviť. Ale všetko nadarmo, lebo stálosť 
kráľovnej ostávala ako skala, takže ju ani vyhrážky, ani líška-
nie sa pohana, ani úlisnosť nemôhly priviesť k tomu, aby sa 
odriekla svojej spasiteľnej viery; ona radšej i ukrutnú smrť 
podstúpila, a tak, hoci zakrvaveným rúchom, jednako víťazná 
s triumfom k svojmu Spasiteľovi Kristovi sa vrátila. — Tak 
píše G i s s e 1 i u s III. R. D e c. 4. 2. ex s p o n d. s a e c u 1. 17, 
a O l e a r i u s d e r é b u s g e s t i s S c h a c h - A b a e . pag. 
645. čo je okrem toho, to pridala básnická sloboda. 

Úvod. 

Kataríninmu Géniusovi, ktorý stroji sa k boju proti pohan-
ským poverám, Vulkán v cv pruské j vyhni kuje medený pan-
cier. Katarína, skladajúc so seba rúcho ženskej krásy, keď sa 
obliekla do panciera, prosí o pomoc a ochranu božiu. Na jej 
prosbu spustí sa na zem Dúha, posolkyňa nebeských bohýň, a 
oznamuje jej, že ako víťazkyňu v nebeskej sláve očakáva ju 
istá a nevädnúca koruna slávy. I Minerva, bohyňa vojny, pri-
chodí jej na pomoc, prinášajúc pre ňu štít, ktorým jej posky-
tuje prvú ochranu; potom obrátiac sa k najväčšiemu z prítom-
ných dobrodincov, venuje mu túto divadelnú hru. 

I. Dejstvo . 
1. V ý j a v . — Pohanský kráľ plesá po víťazstve, a aby 

si získal lásku Kataríninu, tvári sa, akoby úprimne žičil kre-
sťanskému náboženstvu. Georgijčanom ponechať káže život i 
náboženstvo neporušené, chcúc ich, doteraz otrokov, slobodný-
mi urobiť, keby mu v tom neprekážala prísaha, ktorú bol uro-
bil modle Mytrovej. Katarína za túto kráľovskú milosť poní-
žene ďakuje. Keď kráľ skúma Kataríninu vôľu k manželstvu, 
ona mu dáva dvojsmyselnú odpoveď, preto kráľ, naplnený ra-
dosťou, ponáhľa sa k modle a chce splniť sľub, ktorý jej bol 
urobil. 

2. V ý j a v . — Bazilinda, najvzácnejšia z manželiek po-
hanského kráľa, ktorá bola kedysi vzatá kresťanom a darovaná 
kráľovi, dávajúc tajne pozor na kráľovnú Katarínu, z istých 
čŕt jej tváre poznáva, že je jej sestra, i zaumieni si, že sa jej čo 
najskôr sverí a s ňou z perského kráľovstva újde, lebo nemôže 
sa dívať na také hrozné tyranstvo a na ukrutnosť proti kre-
sťanom. 

3. V ý j a v . — Hormizdas, najzlostnejší nepriateľ kresťa-
nov, je ako správca kráľovského mesta Ispahan tejto hodnosti 
Bazilindou pozbavený, lebo v neprítomnosti kráľovej ukrutne 
trápil kresťanov, preto veľmi napáda Bazilindu a jej radcu Usta-
zanesa. Karifus, vojenský kapitán, usilujúc sa prešibane o ten 
úrad a bojac sa, žeby mu v tom neprekážal Ustazanes (počul 
totiž, že zaň ktosi prihováral sa u kráľovnej), pobáda Hormiz-
dasa, aby Ustazanesa a Bazilindu pripravil o život, robiac mu 
takto nádej znova sa dostať ku stratenej hodnosti. 



4. Y ý j a v. — Georgijskí väzni s verkou radosťou sa do-
počujú o náboženskej slobode. Daktorých z nich hneď bez 
zbrane odvedú na námestie, kde ich majú rozoslať na rozličné 
miesta. Niektorí posiati sú na dvor ku službe novej kráľovnej; 
medzi nimi bol i Kavadas, mládenec z kráľovskej rodiny a sta-
tný bojovník, ktorému kráľovná Katarína bola sľúbila, že stane 
sa jeho manželkou, ak premôžuc Peržanov navráti sa ako ví-
ťaz s triumfom. 

5. V ý j a v . — Kráľ, keď prináša obetu svojim bohom, uvi-
dí sovu na vrchu kostola a prestraší sa náhlym zemetrasením; 
muzulmáni, navedení Hormizdasom, hľadia uvaliť podozrenie 
zločinu na kresťanov. 

6. V ý j a v . — Bazilinda sverí sa svojej sestre o svojom 
tajomstve a radí jej, ako sa majú vyslobodiť. 

S b o r. 

P r e d s t a v u j e ú t e k , k t o r ý b u d e n a s l e d o v a ť . 

Galatea — vyobrazuje Katarínu —, rozpálená láskou ku 
spanilému mladíkovi Acisovi, ktorý bol obrazom pravého ná-
boženstva, poberá sa s ním do blízkeho hája. Ale Polyfémus 
— predstavuje perského kráľa — miluje tiež Galateu, a složiac 
pesničku volá na ňu, že ju zasype chválou, ak nebude odporo-
vať jeho žiadosti; ale ak sa mu sprotiví, bude ju haniť. Vy-
chvaľuje svoje bohatstvo, kráľovstvo i krásu, aby ju privábil, 
ale ona o to všetko nedbajúc, újde. 

II. D e j s t v o . 

1. V ý j a v . — Kráľ povolal niektorých dvoranov a po-
slal ich do boja proti kráľovi Tamerovi. No nič nevykonali; 
preto keď sa vrátili, hoci kráľ nijakej viny na nich nena-
šiel, predsa ich vlastnou rukou vraždí. Podobne aj svojho 
syna Myrzu, veľmi nadaného mládenca, narodeného z kre-
sťanskej matky, pre maličký a nevinný skutok na smrť od-
sudzuje. 

2. V ý j a v . — Keď dôverný služobník Myrza toto ozna-
muje Bazilinde, tá zapálená hnevom i pobožnosťou, ešte väč-
šmi sa utvrdzuje v úmysle iíjsť. Ale v prítomnosti Karifuso-
vej potlačuje hnev, pretože Karifus, chcúc si získať lásku Ba-
zilindinu, šepká jej do ucha, čo nešľachetného Hormizdas stroji 
proti kráľovnej. Podobne i Ustazanesa pobáda tajne na Hor-
mizdasa, aby tak odvrátil nebezpečenstvo od svojej kráľovnej. 
Týmto spôsobom samého Ustazanesa chce priviesť do ne-
šťastia. 

3. V ý j a v . — Kráľ v presvedčení, že jeho je Katarína, 
podáva jej sľubný prsteň. Ale ona odporuje, hovoriac, že také 
manželstvo kresťanom nie je dovolené. Kráľ, hoci sa ho táto 
odpoveď príkre dotkla, predsa jej to zreteľom na ženskú bo-
jazlivosť a pokornú stydlivosť odpúšťa. Rozkáže, aby celý 
dvor sa radoval, aby pripravené boly slávne hostiny a vše-
možné hry pre Katarínu. 



i. Y ý j a v. — Bazilinda, keď z nebeského vnuknutia do-
zvedela sa, že ju očakáva veľké nešťastie, oddáva sa do bo-
žej Starostlivosti. Onedlho Hormizdas v jej dverách vrhá sa 
na ňu mečom, ale zachránená je pomocou Ustazanesovou, ktorý 
zas Hormizdasa hľadal na smrť. 

5. V ý j a v . — Najprednejší z georgijských väzňov sú 
predstavení kráľovi, ktorý im rozdáva dvorské hodnosti. Úrad 
pri Kataríne dostáva sa Kavadasovi, ktorého odvedie sám 
kráľ za ruku. 

6. V ý j a v . — Hormizdas, nahnevaný pre zmarené víťaz-
stvo nad Ustazanesom, začína podozrievať nešľachetného rad-
cu Karifusa. Ale Karifus z toho chytrácky vybŕdne a radí mu 
útek. Lenže Hormizdas už zjavne zamýšľa povstať proti obi-
dvom a chce radšej ohavnú smrť podstúpiť, ako újsť bezpečný, 
ale bez vypomstenia sa na kráľovnej a na Ustazanesovi. 

7. V ý j a v . — Bazilinda a Katarína tajne odoberajú sa 
zo dvora. 

8. V ý j a v. — Kráľ, chcúc na Kavadasa sveriť starosť o Ka-
tarínu, hľadá ju, keď istá dvorná panička s plačom oznamuje 
kráľovi, že Katarína sa stratila. Tu kráľ vzbúri celý dvor, a 
namiesto nej svoju druhú manželku, kresťanku, ako obeť svoj-
ho hnevu odsudzuje na smrť. Keď sa domyslí, že Katarína ušla, 
Hormizdasa, ktorého i proti hnevu jeho protivníka Karifusa 
znova povyšuje k dávnej hodnosti, vysiela s vojskom, aby ne-
verníkov ulapil. Hormizdas, horiac nenávisťou proti Bazi-
linde, hneď bez meškania sa vyberie za ňou. Kavadas je zar-
mútený, lebo mu je odňatá príležitosť újsť so svojou sľúbe-
nicou. 

II. S b o r. 

V y o b r a z e n á j e s t á l o s ť K a t a r í n i n a , ktorá na 
lodi podľa Pelorumu sa plaviac, múdre uchádza lahodným spe-
vom morských sirén a tak bezpečne minie škodlivé brehy. Si-
rény, keď zbadajú, že sú premôžené, bolestnou netrpezlivosťou 
a zúfalosťou lmané žiadajú boha vetrov o pomoc. Ten vezme 
si za spoločníčku pohanskú Vzteklosť a vháňa loď do hlbokej 
priepasti. Ale Stálosť kráľovnina, vidiac, že je obkľúčená ne-
vyhnuteľným nebezpečenstvom, prosí Opateru božiu, aby ju 
obrátila v skalu, tak že by sa nedala pohnúť nijakou hrozbou. 
I splní sa táto jej prosba. 

III. D e j s t v o . 

1. V ý j a v . — Neobozretnosťou istej sedliacky prezrade-
ná a chytená Katarína sama ide pred kráľa, ktorý jej káže na-
sledovať perské obyčaje, alebo aspoň naoko tak robiť, ale ona 
odporuje. Kráľ chytá sa teda posledného prostriedku, jeho zda-
ním najschopnejšieho premôcť ženské pohlavie, a zahrnuje ju 
všemožnou lahodnosťou i darmi, skúšajúc jej myseľ. Ale keď 
Katarína nedá sa pohnúť, káže ju sviazať reťuzmi a hodiť do 
väzenia, hoci medzitým kláti sa medzi láskou i hnevom, a veľ-
ké milosti sľubuje tým dvoranom, ktorí vyrazili by Krista z 
hlavy Kataríninej. 



2. V ý j a v . — Karifus, nenávidiac Hormizdasa, svojho-
predstaveného, vyzýva ho na súboj, v ktorom Hormizdas pre-
môžený padá. Karifus, aby dokonal svoje plány a získal si krá-
ľovskú milosť, usiluje sa chytráctvom obmäkčiť Katarínu. Vy-
mýšľa jej preto, že najpoprednejší dvorania i sám Kavadas 
zriekli sa kresťanských obyčají. Katarínu zvesť síce veľmi 
zarmucuje, ale na tvári to nedá znať, a od kresťanskej viery 
ani krok neustupuje. 

3. V ý j a v . — Kráľ skrz svojho vojvodu ešte raz napo-
mína Katarínu, že bude musieť nad ňou najhorší súd vyslo-
viť, ak v krátkom čase nezmení svoju myseľ. 

4. V ý j a v . — Kristus Pán v osobe Kavadasovej navšti-
vuje vo väzení Katarínu a posilňuje ju nebeskou útechou r 
ona dobrovoľne si žiada smrť, čo prichádzajúcemu druhému 
kráľovmu poslovi aj odhodlane oznamuje. 

5. V ý j a v . — Karifus, ktorý veľa strachu vytrpel, kým 
sa dostal na svoju hodnosť, upadá do nemilosti, preto rozchv-
ruje, že gruzínska kráľovná preto nechcela sa zasľúbiť s 
kráľom, lebo jeho miluje. 

6. V ý j a v . — Kráľ, vidiac, že mu nič nepomáha, v hneve-
chce zavraždiť Bazilindu, ktorej život Kavadas ochotný je i 
vlastným telom chrániť. Kráľ sľubuje Bazilindu Kavadasovi, 
ak ju nazad privedie, a tak Kavadas spolu s kresťanmi dá sa 
Bazilindu hľadať. 

ľ. V ý j a v . — Karifus zostáva pri svojej bláznivosti a 
príchodom Ustazanesa, jeho zdaním druhého spolumilovníka, 
je zachránený pred zavraždením. Preto prichádza k rozumu 
a nenávisť k Ustazanesovi premeňuje v lásku. 

P o s l e d n ý v ý j a v . — Katarína smelou mysľou vypo-
čuje súd a podstupuje smrť. 

Z a k o n č e n i e . 
Dúha Katarínino mŕtve telo schováva do hrobu a náhrob-

ný mramor prikrývajúc nesmrteľným amarantom, z telesných 
pút vyslobodenú dušu vedie do neba. — Bohyňa umenia, pri-
pravuj úc odchod školského48 géniusa, napomína ho, aby na 
znak slušnej vďačnosti celú rodinu Gôssingerovu49 odporúčal 
mučenici, v slávnom triumfe uberajúcej sa do neba. 

Nasledujú mená hercov50 a účinkujúcich v hudobných 
sboroch. 

Veľmi pekne a naozaj dramaticky je vybudovaný 
aj dej už spomínanej poslovenčenej hry Paulinus No-
lanus (vianočná hra v troch dejstvách). Schéma tejto 
krátkej, jednoduchej hry je takáto: 

48 Ide o jednu z tých veľkých divadelných hier, čo hrá-
vané boly v septembri na konci školského roku. 

48 On financoval výlohy, spojené s týmto predstavením; 
z jeho štedrosti herci dostali po predstavení odmeny (lepší 
žiaci). 

60 V obidvoch soznamoch je okrem Slovákov aj hodne r*Ctt\ 
Moravcov. 2 o V 
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P r e d h o v o r . 
Paulín, nolanský biskup, ide do vandalského zajatia na-

miesto jediného syna matky-vdovy, a tam pod menom „Ab-
dalonym" ako obyčajný otrok dlhé roky obrába záhradu po-
hanskému panovníkovi Genzerikovi. Keď sa Genzerik dozvie, 
kto je on vlastne, pohnutý jeho veľkou obetavosťou prepustí 
ho z otroctva a s ním aj všetkých nolanských zajatých. 

O s o b y : 
P a v l í n : biskup, ako zajatý Abdalonym. 
G e n z e r i k : vandalský panovník. 
P a r t h a r i t : nolanský šľachtic. 
B e r t u 1 f: zeman z Noly, synovec Pavlínov. 
M e 1 i n d: syn istej vdovy. 
B e r y l l : posluliovač Genzerikov. 
Á l a s t o r : dozorca nad otrokmi. 
* * * nolanskí zemania v zajatí. 

I. Dejstvo. 

1. V ý s t u p . — (Javisko: Záhrada Genzerikova, v jednom 
kúte jaskyňa, v ktorej Pavlín vystavil jasličky. Čas: Vianočné 
sviatky). — Pavlín samotný kľačí v jaskyni pred jasličkami. 
Modlí sa ku svojmu Bohu, čo z lásky k ľuďom takto sa chcel 
narodiť; podľa Jeho príkladu aj on sa obetoval a šiel za syna 
matky-vdovy, jej jedinej opory, do otroctva. Miluje svoje pu-
tá a má pevnú nádej, že svoj skutok neoľutuje. 

2. V ý s t u p . (Pavlín, Alastor a dvaja otroci). — Príjde 
Alastor a prichytí Pavlína pri modlitbe; veľmi hrubo sa pustí 
preto do neho a do jeho spoluotrokov, vraj hlúpych psov ga-
lilejských, a poženie ich do práce. 

3. V ý s t u p . (Pavlín a dvaja otroci). — Otroci zastenajú 
nad svojím strašným osudom. Pavlín ich teší a ukazuje im 
jasličky, čo na Vianoce pripravil, a v ktorých leží Boh, z 
lásky k nám tak uponížený. Ale otroci neradi by nasle-
dovať Krista ako sluhu, keďže oni — tak si myslia —• nena-
rodili sa v chalúpke bedára ako otrok Abdalonym (Pavlín). 

4. V ý s t u p . (Pavlín, dvaja otroci a Beryll). — Pricho-
dí Beryll a oznamuje otrokom radostnú zvesť, že prišli vy-
slanci z Kampánie, aby kohosi z otrokov, tam narodeného, 
vykúpili. Otroci zprvu myslia na Abdalonyma, potom sú hneď 
skoro celkom istí, že vyslanci sú jedného z nich otec a dru-
hého brat. Ohromná predčasná radosť. Beryll ide po nolan-
ských vyslancov. 

5. V ý s t u p . (Paulín a dvaja otroci). — Jedon otrok teší 
sa na svojho otca, druhý na svojho brata, a ľutujú starca Pav-
lína, že je taký nešťastný. 

6. V ý s t u p . (Pavlín, dvaja otroci, Partharit, Bertulf, a 
Beryll). — Beryll privedie vyslancov, ale vyslanci nenachá-
dzajú medzi otrokmi toho, ktorého prišli vykúpiť. Strašne 
sklamaní dvaja otroci prosia vyslancov, aby aspoň ich rodi-
čov upovedomili o ich hroznom osude, do ktorého sa dostali po 
nešťastnej bitke k Vandalmi. Beryll ide po iných otrokov. 



7. V ý s t u p . (Predošlí a Alastor). — Prichodí Alastor a 
vidiac, že otroci nerobia, začína zlorečiť a biť ich. Keď sa vy-
rútil na Pavlína a zavznel bolesťou sa trasúci hlas starcov, vy-
slanci hneď poznávajú svojho pastiera. Hodia mešec zlata u-
krutnému Alastorovi, aby zachránili Pavlína pred novými úder-
mi. I Pavlín ich poznáva, chce ich objať, ale oni mu bozká-
vajú ruku, a padajúc k jeho nohám, oznamujú mu, že ho pri-
šli vykúpiť. 

II. D e j s t v o . 

1. V ý s t u p . (Trónna sieň u panovníka; Genzerik, Par-
tharit a Bertulf). — Partharit hovorí Getizerikovi, že prišli 
vykúpiť starca a dajú mu zaň toľko zlata, koľko si len za-
žiada. Genzerik odpovedá, že je on nie kupec, nechce zlato, a 
ten starec že mu veľmi pekne obrába záhradu. Vyslanci ponú-
kajú teda Genzerikovi mladíka, čo sa tiež rozumie do zá-
hradníctva. 

2. V ý s t u p . (Genzerik, Partharit a Beryll). — Beryll 
hlási Genzerikovi, že prišli nolanskí zemania, aby vykúpili 
svojich z otroctva. Ale Genzerik sa vzpiera, že je on nie ku-
pec, a že dosť keď prepustí aspoň starca Abdalonyma. 

3. V ý s t u p . (Predošlí, Bertulf a Melind). — Bertulf pri-
viedol mladého záhradníka Melinda. Melind páči sa Genze-
rikovi, a preto hneď aj káže sňať putá s rúk Abdalonymo-
vých. 

4. V ý s t u p . (Partharit, Bertulf a Melind). — Melind 
zhrozený len teraz sa dozvedá, že je určený za otroka, preto 
zúri, že ho Partharit a Bertulf oklamali. Ale dostáva od nich 
vysvetlenie, že nesvedomitosťou jeho matky dostal sa biskup 
Pavlín do otroctva namiesto neho samého, keďže Vandali je-
ho boli zajali; ale teraz vlasť potrebuje Pavlína, a keďže pa-
novník nechce peniaze nolanského senátu, musí zaň ísť sám 
Melind do otroctva. Tu vyslanci odchodia a Melind bôľne za-
vzdychá. 

5. V ý s t u p . (Melind, Beryll a Alastor.) — Alastor škodo-
radostne dáva do pút ruky Melindove, a odchodiac s ním ho 
bije; Beryll ho preto úprimne ľutuje. 

III. D e j s t v o . 

1. V ý s t u p . (Čakajňa u panovníka; Pavlín v biskupskom 
odeve, Partharit, Bertulf a ich sprievodcovia). — Pavlín ďa-
kuje Prezreteľnosti božej za oslobodenie a spytuje sa Nolan-
čanov, koľko museli zaň zaplatiť. Oni vraj dali by zaň hoci-
jaké výkupné, lebo veriaci už veľmi si ho žiadajú. Pavlín od-
povedá, že z lásky k Bohu vzal na seba otrocké putá a skladá 
ich tiež len z tej istej lásky. Dojatí bozkávajú mu ruky v 
mene všetkých jeho veriacich. Prichodí panovník. 

2. V ý s t u p . (Predošlí, Genzerik a Beryll). — Genzerik 
vidiac Pavlína v biskupskom rúchu, veľmi sa diví, že je vla-
stne veľkňazom, a opytuje sa vyslancov, ako mohla nechať 
Nola svojho duchovného pastiera tak dlho v putách? Partharit 
odvetí, že Pavlín dostal sa do otroctva návodom istej ženy, 



ktorú teraz výčitky svedomia donútili priznať sa. Ale Pavlín 
ho vzrušene zahriaka a vyhlasuje, že on sám chcel ísť do 
otroctva. 

3. V ý s t u p . (Predošlí a Melind v otrockých šatách, na 
rukách s ťažkými okovami). — Melind chce ešte naposledy 
bozkať Pavlínovi ruku. Pavlín sa diví jeho putám a dozvedá 
sa, že Melinda dali Genzerikovi ako výkupné za neho, lebo 
ho vlasť potrebuje a vlastne sám Melind to bol, čo padol do 
vandalského zajatia. Pavlín nie je s tým nijako spokojný, 
a po príklade Kristovom, ktorý opustil nebo a stal sa z lásky 
k nám sluhom, aby nás vykúpil z otroctva diablovho, chce ostať 
i naďalej v otroctve z lásky k Bohu a k bližnému. Bertulf a 
Partharit ešte raz núkajú Genzerikovi peniaze za obidvoch, 
ale on ich neprijíma. Starec núka sa znova za mladíka, kto-
rého Genzerik napokon prepúšťa. Pavlín načahuje ruku za 
putami, ale Partharit a Bertulf padajú k nohám Genzeriko-
vým, a odvolávajúc sa na jeho slovo, prosia ho v mene celej 
Noly. Genzerik hlboko dojatý prepúšťa obidvoch. 

4. V ý s t u p . (Predošlí, Beryll, Alastor a viac otrokov). — 
Beryll prichodí pred Genzerika s prosbou nolanských otrokov, 
aby mohli bozkať ruku svojmu doterajšiemu spoluotrokovl, 
o ktorom nevedeli, že je vlastne ich biskupom. Genzerik aj 
im dá sosňať putá, pričom Partharit a ostatní volajú Genze-
rikovi na slávu. Genzerik zas ukazuje na Pavlína, ktorého 
čnosť obmäkčila mu srdce. Pavlín napokon vyzýva ďakovať Bo-
hu, v ktorého rukách sú aj srdcia panovníkov. 

To sú dva príklady z ohromného množstva jezuit-
ských školských drám na Slovensku. Obidve sú 
svedomite vypracované, a keď ich cieľom aj nebol vý-
lučne len umelecký pôžitok širokého obecenstva, 
predsa vidno na nich, že ani ich umelecká stránka ne-
bola zanedbaná a môhly vzbudiť záujem aj u inteli-
gentnejších divákov. 

* 

Pri otázke vnútorného charakteru jezuitských 
školských drám u nás treba nám aspoň krátko spom-
núf aj ich niektoré najdôležitejšie druhy. 

Tragédia bola už oddávna veľmi obľúbená na je-
zuitskom javisku, a výslovne ju spomínajú už najstar-
šie školské predpisy Spoločnosti Ježišovej, keď hovoria 
o divadle. A je to celkom prirodzené, lebo práve tra-
gédia je najschopnejšia príjemne vzrušiť ľudské srdce, 
poučiť rozum a pohnúť vôľu vyhýbať tomu, čo privá-
dza ľudí k smutnému stroskotaniu. Ako vôbec, tak i tu 
učiteľom jezuitských dramaturgov (jMasen, Galluzzi 



ä i.) bol veľký Aristoteles, za ktorého teóriou o páde 
vzneseného oni verne kráčali. 

Tragédií máme medzi jezuitskými školskými hra-
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Šrenčjna , nab brehom potoEa Z knihy A. Hlyss—J. Walassjk: Pryklad Žiwota Krestianského. Trnava, 1768. (Zmenš.). 

mi i na Slovensku hodne. Okrem už spomínanej 
Kataríny možno uviesť napr. tieto: Gerardus S., 
Csanadiensis Episcopus (Levoča 1650), Tragoedia de 
justo puerulo Antisiodorensi (Bratislava 1633), Arsinoe 



(Trnava 1730; autor Világhi), Švehla (tamže 1731), 
Sedecias (Banská Bystrica 1759) a i. 

Veľkú obľubu mala na školách jezuitov i veselo-
hra. Fašiangy bez nejakej veselohry skoro nikdy ne-
smelý sa minúť. Ba niekedy celé veselohry boly vsú-
vané i medzi dejstvá smutnohier, braté boly pred nimi 
alebo na konci. Tieto veselohry bývalý obyčajne veľmi 
časové a maly niekedy i dosť nepríjemnú ozvenu so 
strany trafených jednotlivcov alebo stavov. Obľúbenou 
osobou týchto veselohier býval na jmä klasický Bacchus. 

Z jezuitských veselhier, u nás hratých, spomnieme 
aspoň tieto: Actio bacchanalistica (Bratislava 1690), 
Asinus ad lýram (Skalica 1725; autor Bidermann), 
Bacchus catharrho suffocativo extincius (tamže 1733), 
Vanitas vanitatum seu vanissimum in auras quippe 
repente evanescens Bacchi gaudium (Trnava 1737; 
program v univerzitnej bibliotéke v Bpešti), Le plaisir 
(tamže 1765; autor Geiger), In convictu regio (Tren-
čín 1768; zachovaná v rukopise) a i. 

Jezuiti Heinsius a Donati dovoľovali spojiť tra-
gický začiatok dramatického deja s veselým koncom 
a naopak, hoci Masen veľmi sa tomu protivil. Týmto 
spôsobom teda vznikla na jezuitskom javisku takzvaná 
t r a g i k o m é d i a a k o m i t r a g é d i a . Toto sa 
udomácnilo aj u nás, a ako príklad takejto tragiko-
médie možno spomnúť maďarskú hru z Košíc (1765) 
hnre és Konrád Esztoráz. 

Veľký počet jezuitských školských divadiel u nás 
možno zaradiť do skupiny č in oh i e r. Príklad takejto 
činohry je napr. aj Paulinus Nolanus. Činohry sú 
zväčša i také drámy, ako je S. Ignatius de Loyola 
(Trnava 1640), Kôstka Stanislaus (tamže 1647), Caro-
lus I. superatis aemulis Hungariae Rex electus (tamže 
1712; autor Fitter), Genoveva a Sigefrido in venatione 
reperta (Prešov 1767), Alipius fratris invidia apud pa-
stores exul sortique deinde pristinae redditus (Skalica 
1767) a i. 

* 

Treba povedať niečo aj o jezuitskej o p e r e , pri-
čom nesmieme zabudnúť ani na hudbu a na balet, 
pestované v jezuitských školách, lebo jezuiti mali aj 

2 9 4 pre tento druh hier už oddávna veľký smyšel. Vo 



Wúrzburgu61 napr. už r. 1617 zahrali veľmi podarenú 
„Spevohru o oslobodení Ignáca Loyolského, zakla-
dateľa Spoločnosti Ješišovej", a voľačo neskôr v Miin-
chene už riadnu duchovnú hudobnú drámu „Philo-
thea", ktorá musela byť opakovaná až desaťráz. Pri 
hre účinkovalo 17 spevákov a 15 hudobníkov na roz-
ličných nástrojoch. Keď jezuiti sami nemali dostatok 
síl na takéto predstavenia, povolali si cudzích sklada-
teľov, ako napr. r. 1767 v Salzburgu samého W. A. 
Mozarta. Podobne mala sa vec i s baletom na jezuit-
skom javisku. Zprvu bývalý baletné vložky len 
v medzihrách, neskôr užívalo sa ich už vo väčšej miere, 
takže v XVII. a XVIII. storočí maly jezuitské alego-
rické tance (napr. „Balet noci"' v Clermonte) veľmi 
dobrú povesť. 

Jezuiti u nás tiež nezaostali v tomto smere za 
cudzími; aj u nás boly predstavené rozličné hudobné 
hry, aj u nás kvitol spev a pestovala sa hudba i tanec 
na javisku jezuitských škôl a v tomto pestovaní hudby 
najväčšmi vynikali asi trnavskí jezuiti. Hudbu po-
užívali na pozdvihnutie slávnosti pri bohoslužbách vo 
velebnom univerzitnom kostole, pri procesiách (napr. 
r. 1671 s príležitosti kanonizácie sv. Frant. Borgiasa," 
pri slávnostných promóciách,53 na divadle a pri roz-
ličných akadémiách. Jedno z najslávnostnejších ta-
kýchto hudobných predstavení v Trnave bolo r. 1757; 
koncert mal H čísiel na programe, s ukážkami rozlič-
ných tancov.5* Máme zprávy o hudobnom živote a j 
na jezuitskom ústave v Skalici, kde napr. r. 1701 
v dráme Katarína účinkuje i orchester, spomínaný jé 
spev a balet. Ba v Šale bola už r. 1601 pri predstavení 
akási jednoduchšia hudba.56 Sú záznamy aj z iných 
jezuitských domov na Slovensku, z ktorých spomnieme 
ešte Banskú Štiavnicu, kde r. 1753 predstavená bola 

5 1 F i i l o p - M i l I e r : Macht und Geheimnis der Jezuiten. 
1929, str. 511. 

52 J. C s e r y.; . História Universiíatis. IV., 3Q. 
53 Pri promócii r. 1674 môhol Š. Kortosi oduševnene volaf: 

„Čo znamenajú tieto slávnostné zvuky tympán atrúb? Čo ten 
sladko ušiam a duchu lahodiaci sborový život (spev)?" (J. 
C s e r y: U. d. IV., 37). 

54 Zs. A l s z e g h y : Illei János. 1908, str. 17. 
56 F. W e i s e r: U. d., str. 130. 



dráma Demetrius s dvanástimi veľmi vyberanými 
tancami.66 

Keďže opera vznikla v XVI. storočí v Taliansku 
z pastierskych hier, nebude od veci, keď spomnieme, 
že i medzi jezuitskými drámami sú akési pastierske 
hry. Tak napr. r. 1768 hratá bola v Trnave akási „dra-
ma pastoricum" Adonius (jej program je v univerzitnej 
bibliotéke v Bpesti). Sem patria azda aj mnohé zo sta-
rých jezuitských vianočných hier (r. 1648 v Banskej 
Bystrici Traja králi). 

Za akési začiatočné opery možno pokladať hudob-
né drámy trnavské, ako sú napr. z r. 1634 Theotimus 
ac Costimus alebo z r. 1725 Hymenaeus fraude prodi-
tus, Marte vindice, honori non vitae restitutus in Jar-
merico Rege, et Svanvilda Regina Daniae expressus, 
ku ktorej hudbu složil Martin František Tallszki, 
pezinský regenschori. 

O nejakých oratóriách a melodrámach jezuitov 
na Slovensku niet dosiaľ bezpečnej zprávy. 

* 

Keď človek skúma podaktoré školské drámy sta-
rých jezuitov, neraz ho zarazia v nich také prekvapu-
júce výjavy na j a v i s k u , že ich predstavenie bolo by 
veľkou úlohou i pre najmodernejšie divadlá; preto 
pohovoríme tu dakoľko slov aj o týchto technických 
otázkach. 

V dejinách javiska rozoznávajú sa obyčajne tri 
hlavné druhy javiska": priestorové javisko, charakte-
ristické hlavne pre stredovek, užívané zväčša pri ná-
boženských simultánnych hrách; renesančné reliefové 
javisko, vlastne ešte tiež simultánneho systému, ktoré 
viedlo k takzvanej sukcesívnej technike svetských 
hier a ďalším vývojom prešlo v perspektívne hlboké 
javisko barokové, ktoré zväčša ešte i dnes je používa-
né, pravda, v podobe hodne zdokonalenej. 

58 E. F i n á c z y y časopise Egyetemes Philologiai Kôz-
lôny. 1900, str. 817. 

67 Porov. R. S t u m p f l : Die Biihnenmôglichkeiten im 
XVI. Jhr. Zeitschrift f. deutsche Philologie. 54. B. Hf„ str. 42— 
80; B. D o m b i : A drámaírás kisérletei Magyarországon a 
XVI—XVII. században, str. 178. 



Jezuitské javisko nepatrilo hneď od začiatku 
k tomuto tretiemu typu, ako dobre vidno z úprav, 
ktoré sú v najstarších jezuitských drámach naznačené 
pre javisko, a ktoré sú práve preto veľmi dôležité pre 
dejiny javiska vôbec. Tak napr. dráma nemeckého 
jezuitu Bidermanna „Cenodoxus" (1602) podľa úprav 
v nej zaznačených predpokladá ešte akési reliefové 
javisko, podelené na viac miestností, bez použitia hĺb-
kových dojmov, ktoré W. Flemming68 nazval „kubickým 
simultánnym javiskom". No dráma rakúskeho jezuitu 
Avancinusa „Pietas victrix" (1659) predpokladá už ja-
visko perspektívne hlboké, ktoré začalo byť používané 
v druhej štvrti XVII. storočia a čoskoro stalo sa typic-
kým barokovým javiskom. Na tomto javisku neboly 
už len holé záclony, deliace priestor na predné i zadné 
javisko, a]°. umelecky s presnou peršpektívou maľo-
vané obrazy, ktoré spolu so sústavou telárov (plátených 
kulís), k nim náležíte dostrojeným, vzbudzovaly v divá-
koch dokonalý dôjem hĺbky. 

Toto barokové javisko dosiahlo svojho času v je-
zuitskom divadle najvyšší stupeň ozdobnosti. Historik 
viedenského divadla A. Weilen59 spomína Testarel-
lov opis o divadle jezuitského kolégiumu vo Viedni; 
môhlo vraj prijať až 3000 ľudí, malo osobitý chór pre 
hudobníkov a javisko, vo svojej perspektíve skoro 
väčšie i dlhšie ako hľadisko samé. Úsilím jezuitov bolo 
urobiť na obecenstvo čím najživší dôjem skutočnosti, 
preto okrem scenérie veľmi často používali na javisku 
aj skutočné predmety, napr. naozajstné kríky, stromy, 
potrebný riad k hostinám a iné veci, ktoré im pre tú 
príležitosť ochotne vypožičaly rozličné šľachtické ro-
diny alebo (ako vo Viedni) i sám cisársky dvor. 

Veľmi pozoruhodné je jezuitské javisko najmä 
so stránky technickej vynaliezavosti, veď niektoré 
staré jezuitské drámy maly neobyčajne ťažké požia-
davky na kulisovú techniku. Tak napr. hra Jozefa 
Šimona, slávneho jezuitského básnika zo XVII. sto-
ročia, nazvaná „Leo Armeniensis'", má desať javisko-
vých premien, a Avancinusov „Cyprus" až osemnásť. 
Ale všetky tieto ťažkosti zdolali jezuiti pomocou dô-
myselnej kulisovej sústavy. Kulisy maly totiž postave-

58 F l e m m i n g : U. d., str. 21. 
59 A. W e i l e n : Gesch. des Wiener Theaterwesens, 251. 



né na akýchsi trojhranných skrúcavých prizmách, 
takže jedným pohnutím rukoväti mohli zmeniť javisko 
až trirazy; ba už spomínaný Testarello hovorí, že 
viedenskí jezuiti mohli zmeniť kulisy vo chvíli aj 
dvanásť až trinásťráz. Pomocou hlbokých priekop 
(obyčajne dve), ktoré tiahly sa po šírke v prednom 
i v zadnom javisku, a pomocou rozličných iných zákutí 
môhli byť predstavené v jezuitských hrách rozličné 
morské plavby a vojnv60, stavanie mostu cez rieku 
a jeho zrútenie, povodne, náhle objavenie sa a zmiz-
nutie rozličných duchov alebo pohanských bohov a 
iné veľmi ťažké vý javy. Jezuiti mali stroje i na oblaky, 
na vietor a dážď, na blesky a hromy; pomocou akýchsi 
lietadiel mohol vo vzduchu (na vysokom javisku) 
preletieť napr. orol (často býval aj živý) alebo nejaký 
anjel, ba neraz predstavené boly takto aj celé vojny 
duchov vo vzduchu. Jezuitskí režisieri vedeli zručne 
narábať na javisku i s ohňom a so svetlom. Prekvapu-
júcim dojmom pôsobili na obecenstvo výkonmi svojich 
ohňostrojov, ba laternou magikou, na ktorú prvý upo-
zornil jezuitský učenec Atanasius Kircher, môhli 
ľahko ukázať na javisku celé vízie a sny. 

O dokonalosti javiskovej techniky svedčí záznam 
o akomsi slávnostnom predstavení v divadle gorických 
jezuitov, aký F. Zimmermann našiel v tamojšom 
mestskom archíve, a ktorý uvádza vo svojom d'ele 
Fiilop-Miller80*: „Najprv sa plavil — tak čítame — 
úlisný Odysseus na lodi po javisku... Potom videl 
a počul zadivený zástup Orfeusa, tichého krotiteľa 
divých zvierat i kamenia, čo nečakane tak sladko a 
milo spieval pri lýre, že zvieratá, bralá a stĺpy začaly 
sa hýbať i kráčať za jeho zvukmi. To bolo tak klam-
livo urobené, že nejedon sprostý Jano myslel, že zvie-
ratá, bralá a stĺpy naozaj ožily; ba mnohí diváci prišli 
po predstavení na javisko, aby si pozreli, ako to ten 
•mohla duša vojsť do hmoty." 

Pre prednes a mimiku61 mali jezuiti tiež veľké 
porozumenie; dokladom toho je najmä dielo slávneho 
jezuitského dramaturga F r a n t i š k a L a n g a : Dis-
sertatio de actione scenica, ktoré podáva zovrubné po-

60 Napr. i priechôd Židov cez~ Červené More. 
no* tyfacht und Geheimnis der Jesuiten, str. 514. 
-®1 PoroV. F i i l o p - M i l l e r v u. d. 



učenie o pohyboch, o kadencii hlasu, o mimike, ako 
možno rozličnými odtienkami v pohľade, v držaní úst, 
hlavy, vo vystretí čela a obŕv vyjadriť rozličné nálady. 

Znakom režisierskej zručnosti starých jezuitských 
autorov sú aj iné divadelné novoty. Napr. oni už vtedy 
vedeli, ako môže niekedy strhujúco pôsobiť na obe-
censtvo, keď nečakane ozvú sa hlasy aj z hľadiska, 
alebo keď rozvinú sa i celé dialógy medzi hercami na 
javisku a rozostavenými medzi obecenstvom. Oni bez 
ťažkostí dali si rady s obrovskými skupinovými vý-
javmi, pri ktorých účinkovalo neraz i vyše tisíc her-
cov. Pravda, takéto výjavy robilv sa vonku pod holým 
nebom, kde môlilo napr. pred zadivené obecenstvo pri-
cválať i štyristo jazdcov v plnej rimanskej výzbroji. 

Ale či takéto bolo jezuitské javisko aj u nás? — 
S istotou možno tvrdiť, že hej, veď jezuiti v Uhorsku 
tvorili jednu rehoľnú provinciu s rakúskymi jezuitmi, 
a medzi obidvoma krajinami bývala častá výmena 
ľudí,62 aj spôsob ich práce bol celkom rovnaký; 
okremtoho hraté boly aj u nás také divadelné hry, 
ktoré vyžadovaly bohato vystrojené veľké javisko. 
Všimnime si len napr. už spomínanú hru o Kataríne. 
Predstavená bola v menšom jezuitskom kolégiume 
v Skalici, a predsa podľa programu vyžadovala tech-
nicky dokonalé javisko. Veď v úvode tejto hry sostu-
pujú bohyne s neba, ku je sa pancier, neskôr sú hody 
v kráľovských sieňach, vidíme vojenské hry, obety 
modlám, háj, vo sbore II. dejstva je potrebné more 
a skalnaté pobrežie so sirénami, víchor, oblaky, vlno-
bitie atď., takže temer ťažko veriť, aby to všetko 
možné bolo predstaviť v Skalici. A koľko takých drám 
bolo zahraté v trnavskom univerzitnom kolégiume, 
v sídle ostrihomského kardinála-arcibiskupa a v me-
ste, preplnenom elitou Uhorska! Taktiež hojne veľko-
lepých divadiel bolo zahraté i v druhom univerzitnom 
meste na Slovensku, v Košiciach, a divadlá veľkého 
jezuitského kolégiumu v Trenčíne maly tiež veľmi 
.dobrú povesť. 

Obšírnejšie opisy jezuitských predstavení na Slo-
vensku, žiaľ, nezachovaly sa; čo máme, je dosť skrom-

62 Napr. spomínaný pôvodca hry Z r i n y i u s a d S z i -
g e t h u m, O. F r i z, vo Španielsku narodený Nemec, bol v Ska-
lici profesorom, a zas náš veľký hvezdár M a x i m i l i á n _ 
H e 11, rodák z Banskej Štiavnice, dlho žil a umrel v Rakúsku, ' j 



né. V Šale°s napr. r. 1601 zahraté už spomínané 
divadlo Josephus triumphans trvalo skoro celých šesť 
hodín, a vystrojenie hry bolo vraj veľmi pekné; bolo 
hodne prispôsobené domácim „panónskym" zvykom, 
s prekrásnymi záclonami, s krivými šabľami, s preveľ-
kým množstvom kožušín a s veselou hudbou tympán 
v prestávkach. Y Trnave r. 1692 gr. Eszterházy dal 
postaviť samostatnú divadelnú budovu a neskôr dal 
doniesť aj skvostne úbory z Viedne i z Venezie 
(Eszterházy bol jedným z najväčších mecénov jezuit-
ského divadla u nás). R. 1631 v Trnave za prefektúry 
P e t r a B e l l e c i u s a 8 4 zahratá bola na konci škol-
ského roku dráma Josaphat et Barlaam s veľkým scé-
nickým aparátom, a vraj s toľkým leskom, potleskom 
a pôžitkom, že podľa mienky obecenstva Trnava po-
dobného divadla do tých čias ešte nikdy nevidela. 
V Trenčíne r. 1726 predstavené bolo divadlo Dii Ge-
melli cez dva dni,65 a vraj také podarené i krásne, 
že bolo hodné akéhokoľvek, i najvzácnejšieho a naj-
slávnejšieho obecenstva. A takýchto skúpych zázna-
mov o jezuitských predstaveniach u nás je velké 
množstvo. Z nich bezpečne možno usúdiť aspoň toľko, 
že jezuitské školské divadlá boly u nás na naše pomery 
naozaj veľkou štedrosťou usporadúvané. Neskôr azda 
nájde sa aj podrobnejší opis jezuitského scénického 
umenia na Slovensku; ale i do tých čias zachované 
drámy a programy oprávňujú nás predpokladať aj 
u nás jezuitské javisko dokonale vystrojeného vzoru. 

* 

Jezuitské školské divadlá bývajú veľmi rozlične 
posudzované. Mnohí kultúrni a literárni historikovia 
najmä minulého storočia a podaktorí ešte i dnes vy-
slovujú sa o ňom neprávom veľmi zamietavo. Jedným 
nepáči sa so stanoviska pedagogického, iným s lite-
rárno-umeleckého, a sú aj takí, čo ho zavrhujú z ná-

63 Porov. F. W e i s e r: U. d., str. 130. 
64 Azda on bol aj pôvodcom hry. — Porov. J. C s e r v v 

u. d. I., 33. 
65 I v Nemecku hraly sa niektoré dlhšie divadlá cez viac 

dní; napr. dráma „Stephanus" v Kôlne r. 1627 trvala až tri dni. 
— B. D u h r S. J.: Geschichte der Jesuiten. 1913, str. 659. 



rodnostných dôvodov. Slovom podľa viacerých kultúr-
nych a literárnych historikov jezuitské školské divadlá 
nemajú nijakého významu, a sú — ako Nemec Fri-
drich Nicolai6" povedal — iba márnym „nesmyslom." 

Nebudeme sa tu zaoberať dôvodmi, ktoré viedly 
často k takémuto zápornému stanovisku; nech je dosť 
len poznamenať, že v XVII. a XVIII. storočí bola 
rozšírená povera hovoriť o všetkom, čo bolo jezuitské, 
s iróniou alebo aspoň odmietavo; a je podivné, že 
s touto poverou stretávame sa ešte i dnes.67 

Nemec A. Fritz, povolaný odborník a kritický 
znateľ dejín aachenského jezuitského gymnáziumu, 
kladie si otázku vo svojej práci Das Aachener Jesuiten-
gymnasium,68 „či zamestnávanie mládeže divadelný-
mi vecmi možno vôbec ospravodliviť s pedagogického 
stanoviska?" a odpovedá: „Na túto otázku treba ne-
vyhnutne pozitívne odpovedať. Spomnime si len, ako 
veľmi zdôrazňovali jezuiti rečové cvičenia v dekla-
máciách veľkého slohu! a keď aj tieto cvičenia, najmä 
scénické, sotva boly niečo iného ako divadlá v ma-
lom, a keď i ťažko rozhodnúť, ku ktorému z obidvoch 
príbuzných druhov patrily dialógy infimistov, jednako 
divadlo v rovnakej miere ako deklamácia musely viesť 
žiaka k výraznej výslovnosti a vychovávaly ho ku 
smyslu zodpovedajúcemu prednesú v latinčine. Ale 
nielen k tomu. Verejné vystúpenie muselo zahnať 
všetku žiakovu splašenosť a dodať mu sebaopanovania, 
nútilo ho dbať na dobré držanie tela, na pekné pohyby, 
všetko samé prednosti, ktoré vo smysle gréckeho vý-
chovného ideálu žiadame si aj my pre svoju mládež. 
A to bohatstvo osôb v jezuitských drámach, s literár-
neho stanoviska pochybné, bolo na to, aby výchovný 
vplyv takýchto predstavení zasiahnuť môhol blaho-
darne čím najväčší počet žiakov. I ten zvyk, že nepred-
stavovaly sa vždy len literárne vyskúšané drámy, ale 
že zväčša samému magistrovi prichodilo urobiť hru 

66 F. N i c o l a i : Beschreibung einer Reise IV., str. 561 a n.; 
Beilage, str. 29 a n., str. 47 a n. 

67 I dnes možno čítať aj vo vážnejších dielach napr. tvrdenie, 
akoby jezuiti učili boli, že c i e ľ p o s v ä c u j e p r o s t r i e d -
k y (i mravne zlé), hoci to jezuitom ešte dosiaľ n i k t o ani len 
pred s ú dom nevládal dokázať. Predsudok! 

68 Zeitschrift des Aachener Geschitsvereins. 1906, str. 168; 
B. D u h r : U. d., str. 657. 



pre svojich žiakov, i to malo v sebe mnoho dobrého. 
Týmto spôsobom, pravda, nemôhly vždy vzniknúť 
hodnotnejšie hry, ale jednako mnoho sa nám takto ob-
javilo, čo náš záujem ešte aj dnes strhuje. V každom 
prípade urobiť takýto dramatický kus bolo pre mladého 
magistra veľmi cenným cvičením reči a slohu latin-
ského, časom i nemeckého.69 Čq tu môhlo škodlivo 
účinkovať, bola iba nadmiera alebo zanedbanie váž-
nejších školských úloh; ale nad tým bedlily vždy naria-
denia predstavených." 

Podobnej mienky už dávno pred A. Fritzom bol i 
J. W. G o e t h e, v novších časoch vynikajúci znateľ 
jezuitských škôl J. Z e i d l e r , ba aj sám P a u l sen, 
ktorý o pruskom zákaze jezuitských divadiel z r. 1718 
hovorí,70 že to nebolo nič iného, iba „v XVIII. storočí 
vznikajúci duch policajného prozaického utilitarizmu-
su." Spomnutia hodné sú z novších čias aj častejšie 
rozhodnutia nemeckých riaditeľských schôdzok, podľa 
ktorých divadlá „majú síce medzi vzdelávacími a vý-
chovnými prostriedkami podriadené miesto, ale predsa 
natoľko oprávnené, že môžu mať nárok na zodpovedné 
miesto v školskom živote.71 

Ani literárne-umelecký význam jezuitských škol-
ských drám nemožno zľahčovať, veď kto tak robí, 
odsudzuje literárno-umelecký vkus elity tej doby. 
Jezuitské divadlo svojho času malo veľkú, zvučnú 
povesť, a to nielen u nás, ale najmä vo Francúzsku 
a v nemeckých krajinách; ba ešte i v Indii, Číne, Ja-
ponsku, v Amerike a vôbec, kde jezuiti mali možnosť 
rozvinúť riadnu vychovávateľskú činnosť. 

Na dôkaz tohoto tvrdenia nech je tu dakoľko 
riadkov zo spomínaného už diela Fúlop-Millera „Macht 
und Geheimnis der Jesuiten" (str. 506): „Publikum 
tvorili vznešenejší zástupci dvora i mesta, cirkevní 
hodnostári, rodičia a príbuzní žiakov. Ľudovít XIV. 
ako chlapec prišiel častejšie na divadlo jezuitského 
kolégiumu v Clermonte, ba šiel ta ešte aj r. 1653 
vo sprievode kardinála Mazarina a anglického kráľa. 
Vo Viedni dvor i šľachta tiež chodievaly k jezuitom 
na divadlo. V čase pokojových vyjednávaní v Munsteri 

69 U nás slovenského! 
70 Geschichte des Gelehrten Unterrichts. I. 2., str. 358. 

r ) » r . 71 Porov. N. S c h e i d S. J.: Dramatische Auffiihrungen in 
ó\)2 der Schule. (Lexikón d. Pädagogik). 



všetci delegáti korporatívne navštívili predstavenie 
tamojšieho kolégiumu. jezuitské divadelné predstave-
nina bývalý všade veľmi hojne navštevované. Vo 
Viedni býval počet obecenstva až do troch tisícov; ešte 
r. 1737 bolo treba polícii v Hildesheime zakročiť, aby 
zamedzený bol ohromný nával obecenstva. Účinok je-
zuitských divadiel bol niekedy neobyčajne veľký." Atď. 

Podobne veľmi obľúbené bolo jezuitské divadlo aj 
na Slovensku, a to nielen u širokých vrstiev sloven-
ského ľudu, ale aj vo vzdelaných a panujúcich kru-
noch. O trenčianskych predstaveniach, na ktoré pri-
chodily nielen zástupy trenčianskeho ľudu, ale aj 
tamojšia šľachta, i sám župan gr. Juraj Illésházy, už 
bola reč; k tomu treba ešte doplniť, že v Trnave, kde 
jezuitské divadlo na Slovensku dosiahlo asi svoju naj-
vyššiu úroveň, jezuitské predstavenia navštevovalo 
trnavské meštianstvo skoro bez výnimky. Trnava bola 
sídlom arcibiskupov, kapituly, rozličného iného kňaž-
stva, magnátov i početnej inteligencie, a títo všetci 
ochotne prichádzali k jezuitom na predstavenie, 
a zväčša oni ho aj financovali. Podľa záznamov 
J. C s e r y h o72 r. 1634 na predstavení hudobnej 
drámy Theotimus a c Costimus, zahratej na dvore 
trnavského kolégiumu, prítomná bola skoro najväčšia 
čiastka uhorskej nobility. Ba neraz sa stalo, že aj páni, 
sídení na krajinskom sneme v Bratislave, zašli do 
Trnavy k jezuitom na divadlo. Pamätný je najmä rok 
1618, keď trnavskí jezuitskí študenti hrali divadlo 
v Bratislave pred samým novokorunovaným kráľom 
a sídeným obrovským počtom najvyberanejších hostí. 

A títo inteligentní, často vysokovzdelaní ľudia 
u nás aj inde skoro na celom svete, kde pracovali 
jezuiti, všetci títo boli by tak radi chodievali na di-
vadlá, ktoré nemalý nijakej literárnej a umeleckej 
ceny? Kritikov asi najviac mýli tá okolnosť, že jezuit-
ské dramatické umenie nebolo „ľart pour ľart", no 
ale azda práve preto tak dobre plnilo svoje literárno-
umelecké poslanie. 

Keď veľký básnik Goetlie v septembri r. 1786 
cestoval do Talianska, mal možnosť pozrieť si v jezuit-
skom kolégiume v Regensburgu jedno z divadelných 
predstavení (vtedy už pokleslých), a jeho úsudok je 

72 U. d., str. 34. 303 



hodne priaznivý. „Hneď som sa vybral — hovorí 
Goethe73 • — do jezuitského kolégiumu, kde žiaci kaž-
dý rok hrajú divadlo, i videl som koniec opery a za-
čiatok smutnohry... I toto verejné predstavenie ma 
znova presvedčilo o rozumnosti jezuitov. Ničím ne-
opovrhli, čo mohlo nejako účinkovať, a vedeli tým za-
obehodiť s láskou i s pozornosťou. Tu je nie rozumnosť, 
ako si ju in abstracto predstavujeme: tu je pritom i 
radosť zo samej veci, spolupôžitok a samopôžitok, tak 
ako on vyviera z užívania života. Ako má táto veľká 
duchovná spoločnosť vo svojom lone staviteľov orga-
nov, sochárov, zlatníkov, tak má dozaista aj niekto-
rých, čo s porozumením a s náklonnosťou venujú sa 
divadlu; a ako vyznačujú sa ich kostoly pôvabnou 
krásou, tak podobne zas tu zmocňujú sa dôvtipní 
mužovia svetskej smyselnosti slušným divadlom." 

A podobne ako Goethe smýšľal o jezuitoch aj 
H e r d e r. Tento veľký mysliteľ nemecký ľutoval 
(1795),74 že ešte neboly napísané „dejiny jezuitskej 
literatúry, čo by podávaly nestranný súd o celku podľa 
povahy rozličných čias a krajov." 

Až od času G e r v i n u s a začalo sa o jezuitskom 
školskom divadle vážnejšie smýšľať a pripisovať mu 
aj istý literárny význam. G o e d e k e i S c h e r e r 
pracovali ďalej v tomto smere, a K. R e i n h a r d -
s t ô t t n e r presvedčivo dokázal túto dôležitosť jezuit-
ského divadla v dôklanej monografii. 

Z novších vynikajúcich odborníkov na poli divadel-
ných dejín nesmieme zabudnúť na A. W e i 1 e n a, 
ktorý v časopise Zeitschrift fiir deutsches Altertum 
und deutsche Literatúr1* takto súdi o jezuitských 
drámach: „Je nepochybné, že jezuitské drámy si 
zaslúžia, aby boly povšimnuté, čoho dosiaľ nie veľmi 
sa im dostalo. Kultúrnohistorický zreteľ bude tu 
predovšetkým dôležitý... Čisto s hľadiska dejín di-
vadla pestujú i pri všetkej zovnútornosti umelecké 
divadlo a dokazujú i na tomto poli, že sú zachováva-
teľmi umeleckej tradície, ktorá bola by bez nich za-

73 Italienische Reise. G o e t h e s Werke (Hempel) XXI Y. 
4. 5. 

74 H e r d e r: Sämtliche Werke (Suphan), XXVII., str. 208 
a n. — Porov. B a u m g a r t e r: U. d., str. 632. 

76 XLI. (1897), Anzeiger, str. 281. — Porov. B. D u h r : U. 
d., str. 657. 



nikla. Veľmi správne hovorí Ilg vo svojej krásnej 
štúdii o Ondrejovi del Pozzovi: ,Umenie jezuitov prišlo 
ako nejaká jarná búrka. Mali oni čarovnosť farby 
a hudby'." A žiaľbohu, ešte i jemu prichodí hovoriť 
ako kedysi Herderovi, že „sú potrebné dejiny jezuit-
skej drámy, čo vraj uskutočniť možno iba pomocou 
skúmateľov provinciálnych dejín, ktoré boly by potom 
v jedno shrnuté." 

* 

Všetko, čo tu povedané bolo o literárnom a ume-
leckom význame jezuitských divadiel, ešte vo väčšej 
miere platí pre nás Slovákov. Veď toto všetko robilo 
sa u nás už vtedy, keď na Slovensku intenzívnejší kul-
túrny život ešte len sa začínal. A keď z tejto jezuitskej 
dramatickej tradície aj nezrodili sa nám ako napr. 
vo Španielsku takí Lope de Vegovia, Tirso de Molinovia 
a Calderonovia, vo Francúzsku Moliérovia, Corneil-
leovia76 a i., jednako oni nám zrodili bernolákovcov, 
z ktorých jedným je napr. pôvodca slovenskej tra-
gédie Krizant a Daria (Trnava 1793) M i c h a l K l i m -
k o (f 15. VIII. 1818); boli aj rozširovateľmi krásnych 
vianočných zvykov u nás, pri ktorých deti sloven-
ských dedín, poobliekané za betlehemcov alebo za 
troch kráľov prejavujú neraz až podivné porozumenie 
pre krásu dramatického umenia. 

Dramatická činnosť dávnych jezuitov veru za-
slúži si povšimnutia i z národnostných dôvodov; najmä 
u nás na Slovensku. 

„Moderní človek — hovorí T. G. Masaryk v Úvo-
de svojich Ideálov humatiitních — má kouzelné heslo, 
.humanita' — ,človéctví' — ,človéčenství'... Tento-
ideál humanitní, človéctví, jest základem všech tužeb 
novodobých a zejména také národnostních, jak už 
vime z Kollárova výroku: A vždy, voláš-li: Slovan! 
nechť se ti ozve človek!" — Kto takýmto okom pozerá 
na národ a národnosť, ten nebude nikdy odsudzovať 
divadlá dávnych jezuitov, že neboly dosť v národnom 
duchu písané. 

Jezuiti nepoznali prepiaty národnostný cit, lebo im 
šlo vo všetkých prácach o to, aby ideál Kristov, v kto-
nom svoj najkrajší výraz má ,i pravá humanita, čím 
najlepšie bol uskutočnený medzi ľuďmi. Jezuiti aj 

78 Porov. F u 1 ô p - M i 11 e r: U. d., str. 516. 
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svojimi divadlami usilovali sa oduševňovať obecenstvo 
za týp ľudí, ktorí vedomí sú si svojich povinností 
nielen k Bohu, ale aj k bližnému, ktorí vedia, čo je 
humanita, milosrdenstvo, láska k ľuďom, a vedia, 
čo je štát i úcta autority. Takto, pravda, možno na-
zvať jezuitské divadlá i kresťansko-internacionálnymi, 
jednako práve pre tuto svoju nábožensko-humánnu 
tendenciu boly aj v najkrajšom smysle národnými. 

Ale i keby sme hľadeli na divadlá dávnych jezui-
tov napr. u nás len ako na literárne a umelecké diela, 
i tak sú ony už samé o sebe pýchou pre slovenský 
národ, ktorý zapätý bol nimi do svetového prúdu 
vtedajšej literárno-umeleckej tradície. A keď uvážime 
pritom ich ohromný počet! E. Fináczy a za ním 
B. Dombi odhadujú ich počet od r. 1601 do r. 1773 
v celom Uhorsku až na 10.000. Keď G. Jablonkay 
aj pokladá toto čislo za priveľké, je isté, že počet len 
na Slovensku hratých divadiel ide na tisíce, keďže 
každý z odborníkov v tejto veci uznáva, že najväčšia 
čiastka týchto v bývalom Uhorsku predstavených 
drám pripadá práve na Slovensko. Sám zistil som 
napr. len v Trnave nadpisy až 180 hier, v Skalici 119, 
a v iných slovenských mestách tiež hojne. Kto skladal 
tieto divadlá, kto ich hral, kto ich väčšinou počúval 
a kochal sa v nich? To boli vo veľkej väčšine Slováci 
a ich vzdelané deti. A tento kultúrno-umelecký život 
našich predkov či nie je už sám v sebe dostatočnou 
cťou pre náš národ? 

Ale táto dramatická činnosť dávnych jezuitov na 
Slovensku je aj v inom smere významná pre nás; oni 
to boli totiž, ktorí popri kozmopolitickom duchu svojej 
rehole majúc podivný smysel aj pre svojráz jednotli-
vých národných celkov, začali písať rečou slovenského 
ľudu spevníky, diela poučno-náboženské i vedecké, a 
prví povýšili jeho reč na javisko za reč dramatického 
umenia. Už zo XVII. storočia máme päť celkom do-
kázaných slovenských predstavení,77 a z XVIII. sto-
ročia máme dva slovenské divadelné programy; no 

77 Sú to tieto trenčianske predstavenia: r. 1653 bližšie 
neznáma hra pri slávnosti svätenia základného kameňa v tren-
čianskom jezuitskom kostole; r. 1655 hra O K r i s t o v i , v e č -
n é m u O t c o v i o b e t o v a n o m v I z á k o v i a v A b r a -

nf^y- h á m o v i p r e d o b r a z e n o m ; r. 1656 hra O N a j s v ä t é j-
•ol/O š e j S v i a t o s t i O l t á r n e j po latinsky a po slovensky; 

r 



je isté, že tohoto všetkého bolo na celom Slovensku 
hodne viac. 

Veru, slovenskí jezuiti vysoko zaslúžili sa v sta-
rom Uhorsku nielen o slovenskú literárno-umeleckú 
kultúru, ale aj vôbec o národný svojráz Slovákov. 

r. 1661 hra O s y n o v i I z á k o v i , o t c o m A b r a h á m o m 
B o h u o b e t o v a n o m ; r. 1663 hra O p a s t i e r o v i z e-
v a n j e l i u m u , h ľ a d a j ú c o m s t o t ú o v e č k u . — Porov. 
môj čl. S l o v e n č i n a p r v ý r a z na j a v i s k u . Kultúra 
1935, str. 5. 
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