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V roku 2010 si tzv. historická Trnavská univerzita pripomenula 375. Výročie od 

svojho založenia. V tomto období sa kreovala aj myšlienka  systematického výskumu jej 

dejín, dejín jednotlivých fakúlt ako aj jej observatória, ktoré sa v čase svojej existencie stalo 

vzorom aj pre iné novovznikajúce observatória v Uhorsku (s. 5). Univerzita bola založená 

v roku 1635 ostrihomským arcibiskupom, kardinálom Petrom Pázmaňom s filozofickou 

a teologickou fakultou, ku ktorým neskôr pribudla právnická (1667) a lekárska fakulta (1769). 

Jej súčasťou bola jezuitami vybudovaná knižnica, archív, zbierky, kníhtlačiareň, lekáreň či 

botanická záhrada (s. 7).   

Autorský kolektív predstavujú historičky Henrieta Žažová  a Alžbeta Hološová. Vstup 

do problematiky predstavuje analytické zosumarizovanie relevantnej zachovanej pramennej 

bázy a literatúry k dejinám observatória Trnavskej univerzity („Pramene k dejinám 

observatória na Trnavskej univerzite,“ s. 7-14) zachované vo viacerých (pamäťových) 

inštitúciách na Slovensku a v Maďarsku, nadväzujúc na predošlé výskumy problematiky, 

napr. J. Šimončiča a A. Hološovej.  

Rozsahovo najväčšia je kapitola „Dejiny observatória na Trnavskej univerzite“ (s. 15- 

47). Stav astronómie na Trnavskej univerzite v období 17. – 18. storočia, t. j. pred založením 

samotného observatória  (s. 17-23) predstavila H. Žažová.  S dejinami observatória sa spájalo 

aj viacero významných osobností. Pedagóg a rektor František Borgia Kéri, SJ (1702 – 1768) 

inicioval samotné založenie a výstavbu observatória v rokoch 1753 – 1755 ako päťpodlažnej 

budovy (predĺženie k severnému krídlu univerzitných budov, tzv. sedmohradské krídlo), sám 

bádal, konštruoval astronomické prístroje. Až v tomto období možno hovoriť 

o systematickom pestovaní astronómie v Trnave. Pozorovania nebeských telies sú 

v observatóriu doložené od roku 1756. Osobitná pozornosť sa venovala i astronómovi, 

trnavskému rodákovi  Františkovi Xaverovi Weissovi, SJ (1717 – 1785), ktorý pôsobil neskôr 
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na poste dekana filozofickej fakulty, stal sa rektorom, no zastával funkciu riaditeľa 

observatória. Z Trnavy do Budína odišiel v roku 1777, kam sa presťahovala samotná 

univerzita. Budovy univerzity následne dostala k dispozícii Kráľovská akadémia, ktorá 

v Trnave pôsobila do roku 1785, keď bola presťahovaná do Bratislavy. Na aktivity, 

astronomické pozorovania Weissa v Trnave nadviazal najmä prefekt hvezdárne František 

Taucher – druhý profesor astronómie. V rámci pracovníkov hvezdárne dnes vieme doložiť 

viacero osôb (napr. riaditeľ, prefekt, asistent), keďže autorke sa podarilo sumarizovať aj iné 

osoby spojené s hvezdárňou, trnavských astronómov, či prístrojové vybavenie observatória 

a jeho konštruktérov, astronomické a meteorologické pozorovania z rokov 1756 – 1785 pod 

vedením riaditeľa Františka Weissa. Budovu i vežu observatória na Trnavskej univerzite 

a jeho zánik (s. 49-65) z pohľadu stavebno-architektonických zmien a pamiatkového výskumu 

predstavila A. Hološová s dôrazom na výskum archívnych prameňov a ich výpovednú 

hodnotu. Autorka predstavuje osud objektu aj po roku 1785, jeho zbúranie a fragmenty 

zachované dodnes. Text je doplnený o zaujímavé dobové plány – napr. staviteľa Juraja Karola 

Zillaka, pôdorysy, obrazový materiál – veduty, mapy, maľby. 

Významnú dokumentačno-informačnú časť publikácie predstavuje časť „Inventárne 

súpisy zariadenia observatória a prírodovedných učebných pomôcok Trnavskej univerzity 

z rokov 1773 a 1777 po presťahovaní do Budína“ (s. 67-99), ktorá  predstavujem vybavenie – 

prístrojové vybavenie observatória, jeho konštruktérov, jednotlivé astronomické 

a meteorologické pozorovania v stanovenom období.  A. Hološová sem zaradila prepisy – 

ukážky dokumentov, a to prvý známy inventár astronomickej veže a učebných pomôcok 

prírodovedných kabinetov z roku 1773 (zachovaný v MOL Budapest); súpis astronomických 

prístrojov a učebných pomôcok prírodovedných kabinetov (ako kabinet mechaniky, fyziky) 

Trnavskej univerzity po jej presťahovaní do Budína v roku 1777, t. j. súpis tých, ktoré mali 

byť prevezené do Budína (elenchy zachované v MOL Budapest), ale aj tých, ktoré zostali 

naďalej v trnavskom observatóriu. Pozornosť sa venuje i obrazovým ukážkam 

prírodovedných učebných pomôcok a astronomických prístrojov aj z pohľadu zachovaných 

múzejných exponátov či starých tlačí. Možno konštatovať, že zachovaná pramenná báza 

dokladá skutočnosť, že observatórium bolo prístrojovo dobre vybavené,  malo dielňu na 
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výrobu a údržbu astronomických prístrojov. Vlastnú činnosť, výsledky astronomických 

pozorovaní dokladajú napr. ročenky – ako Annuae Collegii Tyrnaviensis...,  Observationes 

astronomicae... a i. Posledné pramene a ukážky sa datujú do roku 1785, kedy bolo 

observatórium definitívne zrušené.  

Všetky textové časti (jednotlivé kapitoly) publikácie sú priebežne vhodne doplnené 

o obrazové ukážky písomných prameňov – ako ukážky súpisov zariadení a vybavenia 

observatória, titulné listy starých tlačí, o učebné pomôcky, plány, o ukážky výtvarných či 

muzeálnych reprodukcií a pod.   

Prezentovaná odborná publikácia napokon vznikla na základe riešenia grantového 

projektu MŠ SR VEGA 1/0022/11 „Archívne pramene k dejinám Trnavskej univerzity 1635 – 

1777“ a bola vydaná tlačou v roku 2012. Svojím formálnym vyhotovením ako aj pútavými 

textovými časťami, s doplnením o ukážky pramennej bázy s vysokou informačnou hodnotou, 

predstavuje zaujímavo celkové dejiny observatória na Trnavskej univerzite dostupné takto 

nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti. Zároveň poukazuje na jeho význam i prínos nielen 

v kontexte jezuitskej univerzity, ale aj ako dôležitého vedecko-výskumného pracoviska 

v dejinách Uhorska. 

  

Marcela Domenová 

 

 

 


