
 53 

 

KALVÍNSKE BOHOSLUŽOBNÉ KNIHY VO VÝCHODOSLOVENSKOM NÁREČÍ 

A ICH VÝZNAM PRE SLOVENSKÝCH KALVÍNOV NA VÝCHODNOM 

SLOVENSKU V 18. STOROČÍ 

 

Annamária Kónyová 

 

 Reformácia bola najvýznamnejším teologicko-spoločenským hnutím, ktoré v období 

raného novoveku zasiahlo do dejín takmer celého európskeho kontinentu. Reformačné hnutie 

veľmi skoro po svojom vzniku prekročilo rámec teológie a náboženského života a radikálne 

zasiahlo aj iné oblasti života spoločnosti od politiky, kultúry, hospodárstva a pod.. Z hľadiska 

dejín kultúry a vzdelanosti bol najdôležitejším momentom v procese reformácie práve vzťah 

reformácie a knihy, resp. ,,Slova“ a od toho sa odvíjajúce ďalšie skutočnosti. Každý 

reformátor od samotného Martina Luthera, Jána Kalvína, Martina Bucera, Filipa 

Melanchtona, ale aj miestni reformátori (napr. v Uhorsku) si uvedomili kľúčovú pozíciu 

knihy a písaného slova pre šírenie nového reformačného učenia.
1
 Samozrejme prvoradým 

predpokladom takéhoto plošného šírenia knižnej kultúry bolo objavenie kníhtlače Jánom 

Guttenbergom v 50-tych rokoch 15. storočia. Vďaka tomuto revolučnému vynálezu bolo 

v Európe do roku 1500 vytlačených okolo 27 tisíc kníh, pričom štvrtinu tvorili text 

v latinskom jazyku.
2
   

 V dôsledku reformačných, ale už predtým  aj humanistických názorov sa písané slovo 

a hlavne náboženské texty, vrátane Biblie prestalo byť považované za výhradnú doménu 

cirkevného stavu, za akési jeho privilégium a otvorila sa cesta sprístupnenia čítania 

náboženských textov aj širokej vrstve obyvateľstva. Predpokladom tohto otvoreného prístupu 

k Biblii a možnosti jej čítania bol jej preklad do národných jazykov, čo bolo takisto jedným 

z vnútorných atribútov reformačného procesu. Prirodzenou sa stala požiadavka dostupnosti 

                                                 
1
 V tomto smere však zaujímavé konštatovania  prináša známa maďarská historička Katalin Péter, ktorá vo 

svojej štúdii poukázala nato, že samotný Ján Kalvín nikdy nehlásal program všeobecného čítania Biblie, 

dokonca, na rozdiel od Luthera ju ani nepreložil.  Kalvín oveľa väčšiu váhu vo vzťahu k laickej verejnosti 

prikladal katechizmu, ktorý obsahoval presne vymedzené princípy kalvínskeho učenia. Nebol zástancom  

voľného a už vôbec nie slobodného výkladu Písma. Podľa historičky Katalin Péter, neskôr aj samotný Luther 

opustil od tohto programu voľného čítania a výkladu  Biblie, lebo si uvedomil hroziace nebezpečenstvo vzniku  

mnohých  ďalších učení. Na strane druhej, aj keď neskôr reformátori opustili od tejto, ešte pôvodne 

humanistickej Erazmovskej predstavy o programe všeobecného prístupu a čítania Biblie, vo väčšine európskych 

krajín vrátane Uhorska prebieha práve proces prekladania a vydávania nových protestantských Biblií, pričom 

však zrejme hlavným dôvodom bolo získanie kvalitne preloženého a kompletného Písma, než jeho všeobecná 

dostupnosť pre veriacich. PÉTER, Katalin. A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. 

században. In: Századok, 1985, č. 6, s.1007-1028.    
2
 COLLINSON, Patrick. Reformácia. Bratislava : Slovart, 2004, s. 44 (ďalej ako COLLINSON, Patrick. 

Reformácia..., s.) 
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a zrozumiteľnosti textov v jazyku širokých vrstiev obyvateľstva, s čím súbežne prebiehal 

proces konštituovania sa národných jazykov a  uspôsobenie (rozšírenie) ich lexiky pre oblasti 

vedeckej i teologickej rozpravy.   

Tento proces korešpondoval s náboženským programom Martina Luthera, jedným z 

pilierom učenia ktoré bola požiadavka sola Scriptura (jedine Písmo) pokladajúca za 

najvyššiu autoritu v cirkvi Bibliu a nie naopak. Nie z cirkvi mala vychádzať Biblia, ale 

z Písma cirkev, samozrejme miesto stredovekej nepresnej Vulgaty sa mali používať 

vznikajúce nové preklady z gréčtiny do národných jazykov.
3
 Tak v priebehu 16.storočia 

získali takmer všetky európske národy svoju, do národného jazyka preloženú Bibliu, napr. 

v  Čechách bola Kralická Biblia vydaná v rokoch 1579 – 1593, vo Švédsku bola  celá Biblia 

preložená v roku 1542, dokonca vyšla aj španielska protestantská Biblia, ktorá bola vytlačená 

v Bazileji roku 1569.
4
 V Uhorsku prvý ucelený preklad Biblie bol vydaný v roku 1590 

zásluhou reformovaného kazateľa v abovskom zemepanskom meste Gönc, Gašpara 

Károlyiho. Dielo bolo vydané v tlačiarni v obci Vizsoly a preto sa označuje ako Vizsolyská 

Biblia.
5
 Prvý ucelený preklad slovenskej Biblie vyšiel v Halle v roku 1722.

6
  

 Prekladanie a vydávanie náboženskej literatúry, Biblií a bohoslužobných textov akými 

boli spevníky, modlitebné knižky a pod., či prác reformátorov sa uskutočňovalo iba za 

predpokladu, že knihy mali  svojich čitateľov, teda tých, ktorí ich čítali. Na rozdiel od vžitých 

predstáv a hlavne oproti stredoveku sa v ranom novoveku začala gramotnosť zvyšovať,  

samozrejme hlavne v mestských spoločenstvách, u šľachty a aristokracie, ale aj medzi 

poddanými, z radom ktorých vzišli práve v čase reformácie na jednotlivých teritóriách mnohí 

budúci kazatelia či, učitelia. Na strane druhej nemožno ani preceňovať gramotnosť, najmä 

u poddaných, kde ešte aj v 18. storočí vedelo aspoň čítať iba malé percento a znalosť Biblie 

a náboženských, ale aj iných textov bola skôr umožnená vďaka predčítavaniu na rôznych 

spoločenských stretnutiach.
7
   

*** 

                                                 
3
 COLLINSON, Patrick. Reformácia..., s. 39. 

4
 COLLINSON, Patrick. Reformácia..., s. 49. 

5
 SZABÓ, S. József. Károlyi Gáspár élete és munkássága. In: Károlyi emlékkönyv. A vizsolyi Biblia 

megjelenésének háromszázötvenedik évfordulója (Vasády Béla ed.). Budapest : Bethlen Gábor irodalmi és 

nyomdai részvénytársaság, 1940, s. 7 – 25. 
6
 Biblia vyšla pod celým názvom Biblia Sacra, to jest Biblí Svatá, anev všecka svata Písma Starého i Nového 

zákona, možnou pilností opět přehlednutá, mnohými summovníkmy a mnohými cocerdancyémi zaopatřená 

a vnově vydaná pracy, vynasnažovánim i nákladem lidí o vzrúst cyrkve Boží úprimne pečujících. Vyšla 

v náklade 5000 kusov. In:  Evanjelická encyklopédia Slovenska (Boris Petrík ed.). Bratislava : BoPo, 2001, s. 

37. 
7
 HORVÁTH, Zita. A paraszti társadalom Magyarországon a 18. században és a Biblia. In: Egyháztöténeti 

Szemle, roč. 10, 2009, č. 2, s. 101-113. 
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V Uhorsku reformácia mala svoje začiatky už v predmoháčskom období, avšak 

výraznejšie sa začala šíriť v 20-30-tych rokoch 16. storočia. Lutherská reformácia sa našla 

svojich prívržencov v nemeckom meštianstve slobodných kráľovských a banských miest, 

neskôr v radoch šľachty a aristokracie. Z rôznych vnútropolitických a spoločenských príčin 

sa v Uhorsku reformácia  rýchlo rozšírila a v dôsledku  šľachtou uplatňovaného patronátneho 

práva bola rýchle akceptované aj ich poddanými. A tak sa v polovici 16. storočia  začal 

proces vieroučného vydeľovania a územného a správneho konštituovania lutherskej cirkvi 

odohrávajúci sa práve na území dnešného východného Slovenska.
8
   

Ojedinelé prejavy učenia švajčiarskej reformácie  začali do Uhorska prenikať už v 40-

tych rokoch 16. storočia, ale vo väčšej miere sa to udialo až od polovice storočia. Švajčiarska 

reformácia dominantne ovplyvnená učením Jána Kalvína, ale aj iných švajčiarskych 

reformátorov (Teodora Bézu, Martina Bucera, Henricha Bullingera) si veľmi rýchlo  našla 

svojich prívržencov medzi obyvateľstvom lutherského vyznania, ktorí z rôznych doteraz  z 

nie celkom zrejmých dôvodov pokračujú vo svojom reformačnom vývine a akoby druhýkrát 

prechádzajú procesom reformácie.
9
 Preto u nás ale aj v stredoeurópskom priestore sa 

zaužívaným termínom pre tento historický proces stalo označenie ,,druhá reformácia“, ktorý 

je dnes vo veľkej miere akceptovanou koncepciou pre tento fenomén.
10

 Samozrejme tento 

proces neprebiehal bez ťažkostí, v počiatočných obdobiach prenikania švajčiarskej 

reformácie, ale aj potom bola najväčšou prekážkou jeho prenikania konštituujúca sa lutherská 

cirkev. Lutherskí zemepáni, ale aj mestské rady slobodných kráľovských miest, lutherskí 

kazatelia sa snažili uchrániť jednotu reformačného učenia a zamedziť prenikaniu nových, 

radikálnejších smerov, za aký bol v danej dobe aj kalvinizmus považovaný.  Rodiaca sa 

lutherská ortodoxia viedla tvrdé slovné súboje, dišputy voči predstaviteľom a sympatizantom 

švajčiarskeho učenia, dokonca časté bolo vyháňanie kňazov, učiteľov podozrivých, resp. 

usvedčených z vyznávania kalvinizmu. Druhým vážnym ohrozením pre reformovanú cirkev 

a vôbec pre protestantizmus sa stala protireformácia a od polovice 17. storočia stále viac 

silnejúca rekatolizácia.  

                                                 
8
 BODNÁROVÁ, Miloslava. Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v prvej polovici 16. 

storočia. In: Trnavská univerzita 1635 – 1777: 360 výročie. (Šimončič Jozef ed.) Trnava : Trnavská univerzita, 

1996, s. 333-346.  
9
 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev  na východnom 

Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 13. 
10

 Bližšie SHILLING, Heinz (ed.). Die Reformierte Konfesisionalisierung in Deutschland – Das Problem der 

,,Zweiten Reformation”. Gűtersloh : Gűtersloher Verlagshaus Mohn, 1986.  
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Na území Horného Uhorska, kde v ranom novoveku patrilo aj územie dnešného 

východného Slovenska mal kalvinizmus dobré podmienky na rýchle rozšírenie. Zo stolíc 

dnešného východného Slovenska sa  švajčiarske učenie  rozšírilo a oproti evanjelickej cirkvi 

nadobudlo prevahu v Zemplínskej, Užskej, Abovskej, Gemerskej stolici, čiastočne a iba istú 

dobu sa kalvinizmus rozšíril v Šarišskej a v ešte menšej miere i niektorých obciach Spišskej 

stolice. Najväčšiu zásluhu na šírení helvétskeho učenia mali lutherskí kazatelia, ktorí 

z doteraz nie presne zistených dôvodov prešli ku kalvinizmu a pod ich vplyvom akceptovali 

nové reformačné učenie aj predstavitelia miestnej šľachty a aristokracie (Drugethovci, 

Báthoryovci, Rákócziovci, Mágócsyovci a ďalší).
11

 Následne nato sa šľachta stala 

významným článkom v šírení kalvínskeho učenia medzi svojimi poddanými bez ohľadu na 

ich etnicitu.  

Aj napriek mnohým dezinterpretáciám a častému označovaniu kalvinizmu len ,,za 

maďarskú vieru,“ treba zdôrazniť, že na území Uhorska žilo veľa nemaďarských etník,  ktoré 

z rôznych pohnútok, na kratšiu alebo dlhšiu dobu takisto akceptovali kalvinizmus. Tu by sa 

dalo spomenúť napr. slovínske (Baraňská stolica), či rumunské obyvateľstvo  (Fogarašská, 

Biharská stolica) vyznávajúci pod vplyvom svojich zemepánov takisto kalvinizmus.
12

Aj 

územie dnešného východného Slovenska patrilo už v ranom novoveku k etnicky pomerne 

pestrým územiam v rámci krajiny. Hlavne v severnejších častiach Zemplínskej a Užskej 

stolice žili ortodoxní Rusíni, slovenské alebo zmiešané slovensko-maďarské obyvateľstvo sa 

nachádzalo v Zemplínskej, Užskej, a spolu s Nemcami aj v Spišskej a Šarišskej stolici.   

Ako už bolo vyššie uvedené, kalvinizmus sa v rámci územia dnešného východného 

Slovenska rozšíril v Zemplínskej, Užskej a čiastočne aj Šarišskej stolici, kde popri 

maďarskom obyvateľstve žilo aj početné slovenské etnikum. Slovenské  i maďarské 

obyvateľstvo sa na území týchto stolíc stalo súčasťou procesu druhej reformácie a  hlavne 

z iniciatívy zemepánov, vďaka pôsobeniu kalvínskych reformátorov postupne prešlo od 

lutheranizmu ku kalvinizmu.  

Okrem toho na východnom Slovensku kalvínska reformácia zasiahla aj rusínske 

obyvateľstvo. Rusínske kalvínske cirkevné zbory vznikli z iniciatívy Rákócziovcov na ich 

Mukačevskom panstve (dnes Zakarpatská oblasť Ukrajiny) a pravdepodobne i Drugethovcov 

(Ohradzany, Ľubiša, Brestov, Zbúdske Dlhé)
13

 na Humenskom panstve na východnom 

                                                 
11

 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom 

Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 70-78. 
12

 LAMPE, Adolf. Historia Ecclesiae Reformatae. Utrecht, 1728.   
13

 DIENES, Dénes (ed.). Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16. – 17. század. Budapest : Osiris, 2001, 

s. 254-257. 
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Slovensku. Samozrejme, obyvateľstvo východného obradu sa nemohlo stotožniť 

s kalvinizmom, ktorý vnímali ako cudzí a preto pri prvej príležitosti, po oslabení 

protestantizmu v čase rekatolizácie, sa vrátili k svojej ortodoxnej cirkvi.  

Na základe údajov z kanonických vizitácií reformovanej cirkvi možno predpokladať, 

že  v prvej polovici 17. storočia mohlo na území dnešného východného Slovenska existovať 

až 150 slovenských kalvínskych cirkevných zborov. Aj keď uvážime, že časť z nich obývali 

Maďari alebo Rusíni a iné patrili evanjelikom a. v., možno predpokladať, že slovenskí kalvíni 

žili pred nástupom rekatolizácie v druhej polovici 17. storočia v približne 100 cirkevných 

zboroch na východnom Slovensku. Tento počet však počas rekatolizácie v poslednej tretine 

17. a najmä v priebehu nasledujúceho storočia výrazne poklesol a v druhej polovici 18. 

storočia existovalo už  iba 33 slovenských kalvínskych cirkevných zborov.
14

 

Príčiny tohto výrazného zníženia počtu slovenských kalvínskych farností a fílií mali 

svoje objektívne politické, spoločensko-ekonomické i demografické príčiny. Prvým 

negatívnym dopadom pre slovenské kalvínske cirkevné zbory bola pomerne skorá 

rekatolizácia Drugethovcov, na panstve ktorých sa veľká časť týchto zborov nachádzala. 

Juraj Drugeth pod vplyvom ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa prešiel v roku 1609 na 

katolicizmus a okamžite začal na svojich majetkoch horlivú rekatolizačnú činnosť.
15

  

Vplyvom tejto tvrdej rekatolizačnej politiky tak do prvej polovice 17. storočia zanikla 

väčšina reformovaných cirkevných zborov na humenskom panstve na Hornom Zemplíne 

a podobne aj v Šarišskej stolici. 

Na rýchlom zániku  mnohých slovenských kalvínskych zborov sa výrazne podieľala 

aj ich veľkosť. Keďže to boli malé cirkevné zbory s početnými fíliami, do oveľa väčšej miery 

boli vystavení veľkému nebezpečenstvu rekatolizácie v prípade poklesu obyvateľstva.  

Začiatkom 18. storočia zasiahla územia východného Slovenska veľká morová epidémia, 

ktorá mala najničivejšie dôsledky práve pre tie oblasti, kde žilo hlavne slovenské kalvínske 

obyvateľstvo. Tak po roku 1710 nastalo na Zemplíne vyľudnenie mnohých dedín a zániku 

viacerých cirkevných zborov. Následne potom v dôsledku kolonizácie sem prišlo zo 

severnejších oblastí rímskokatolícke a gréckokatolícke obyvateľstvo, s ktorým sa zvyšok 

slovenských kalvínov rýchlo asimiloval, alebo mnohí reformovaní sa odsťahovali za lepšími 

životnými podmienkami do južnejších oblastí. Popri týchto príčinách zohrala pri zániku 

                                                 
14

 Odhaduje sa, že aj napriek poklesu mohol počet slovenských veriacich v prvej polovici 18. storočia dosahovať 

počet 8 – 10 000. KIRÁLY, Péter. A keletszlovák nyelvjárás nyomtatt emlékei. Budapest : Akadémia kiadó, 

1953, s. 32. 
15

 RÉZ, László. A Drugethek és Homonna reformátiója. Sátoraljaújléhy : Zemplén könyvnyomtató intézet, 

1899, s. 104. 
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slovenských reformovaných cirkevných zborov nemalú úlohu rekatolizácia, často iniciovaná 

miestnymi zemepánmi.
16

 

V čase existencie slovenských reformovaných zborov museli slovenskí veriaci zápasiť 

okrem hrozby rekatolizácie aj s ďalšími ťažkosťami. S výnimkou šarišských reformovaných 

zborov, ktoré boli tvorené len slovenským obyvateľstvom, v Zemplínskej, Užskej stolici boli 

slovenskí reformovaní v menšine a existovali spolu s väčšinovými maďarskými kalvínmi. 

V drvivej väčšine týchto zmiešaných zborov sa ako bohoslužobný jazyk užívala maďarčina. 

Takýto úzus nebol v podstate ničím nezvyčajným, keďže kazateľov pre dediny pozývali 

a čiastočne i materiálne zabezpečovali zemepáni, ktorí boli poväčšine maďarského pôvodu. 

Takže pre uspokojovanie svojich duchovných potrieb, ako aj na svoje panstvá pozývali 

prednostne maďarských kazateľov. Na strane druhej možno  predpokladať, že väčšina 

kazateľov pôsobiacich v  týchto zboroch, ako aj samotní veriaci prirodzene ovládali obidva 

jazyky, alebo im minimálne rozumeli. V niektorých veľkých zboroch, a samozrejme v 

zemepanských mestečkách (v Michalovciach, Sečovciach, Trebišove,  Humennom a pod.) 

obyčajne pôsobili dvaja reformovaní kazatelia: maďarský farár a slovenský kaplán.
17

 

Okrem ťažkostí s používaním maďarského bohoslužobného jazyka, mnohé trenice 

v zmiešaných zboroch vznikli z výrazného nepomeru v príjmoch slovenského kaplána 

a maďarského farára, užívajúceho aj dôchodky z viacerých fílií, kde však spravidla nekázal. 

Ďalšie, časté problémy slovenských kalvínskych zborov vyplývali z neschopnosti či nevôle 

kazateľov zabezpečovať slovenské služby Božie v dostatočnom rozsahu. Hlavne 

v nepokojných časoch, v obdobiach vojen, povstaní, ale aj v čase epidémii, prirodzene 

s nevôľou opúšťali duchovní svoje zbory. 

Podstatne početnejšie správy o problémoch so slovenskými kázňami sa dochovali 

z 18. storočia. V roku 1717 sa na svojho kazateľa, ktorý odmietal používať slovenčinu, 

sťažovali veriaci z Vinného v Užskej stolici.
18

 O niekoľko rokov, v roku 1724 žiadali aspoň 

raz týždenne slovenskú modlitbu kalvíni v Bežovciach. V 40-tych rokoch chceli mať už 

vlastného slovenského kazateľa, čo však odmietla fília v Záhore.
19

 

Viaceré nejednoznačne chápateľné sťažnosti na používanie či zanedbávanie jedného 

z dvoch jazykov slovenských reformovaných cirkevných zboroch pochádzajú z druhej 

polovice storočia. V roku 1758 sa farár zo Stretavy sťažoval na mládež, ktorá pri pohreboch 
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spievala slovenské i maďarské piesne, avšak bez špecifikovania, ktoré z nich mu prekážali.
20

 

V roku 1762 sa ponosovali obyvatelia na tušického farára pre zanedbávanie slovenských 

modlitieb vo všedné dni. Keď mu senior nariadil slovenské modlitby dva až tri dni v týždni, 

kazateľ sa ohradil, že veriaci na ne nechodia.
21

 

Problémy a nezhody v slovenských zboroch, vyplývajúce z používania obidvoch 

jazykov v kostole mali svoje  objektívne príčiny. V prvom rade to mohol byť nedostatok 

kazateľov, ovládajúcich slovenčinu, resp. obidva jazyky, na čo poukazujú aj ďalšie dobové 

správy. Väčšina slovenských cirkevných zborov bola pritom veľmi zle materiálne 

zabezpečená
22

, čo bola akiste ďalšia významná príčina problémov so slovenskými kazateľmi, 

ktorí sa tiež chceli uplatniť najmä v bohatších farnostiach. 

Na strane druhej však treba zdôrazniť, že podľa záznamov vizitácií, väčšina sťažností 

týkajúca sa používania bohoslužobného jazyka a podobných záležitostí bola vyriešená 

v prospech slovenských veriacich. Tak napr. v roku 1759 dali obyvatelia Bánoviec 

a Trhovišťa svojmu farárovi súhlas na ďalšie zotrvanie v bánoveckej farnosti len 

s podmienkou, že bude v nedeľu dopoludnia kázať po slovensky a len popoludní po 

maďarsky.
23

 V roku 1738 chodil do stále ešte sečovskej fílie Hriadok farár z Milhostova, 

pretože sečovský kazateľ nevedel dobre po slovensky.
24

 

Samozrejme, že vedenie reformovanej cirkvi (Predtiská reformovaná 

superintendencia) vedela o týchto problémoch a snažila sa ich riešiť už len z minimálne toho 

dôvodu, aby v dôsledku týchto ťažkostí, ako aj pre pokračujúcu rekatolizáciu  neprichádzala 

o ďalších svojich veriacich. Najpalčivejším problémom bol nedostatok kňazov, ktorý sa 

superintendencia snažila vyriešiť založením študijného (štipendijného) fondu na 

Reformovanom kolégiu v Blatnom Potoku, z ktorého výnosov sa malo hradiť štúdium 

budúcich slovenských kňazov, tí sa však museli zaviazať, že po štúdiu príjmu miesto 

v nejakom slovenskom kalvínskom zbore.
25

 

 Nízku materiálnu úroveň slovenských kalvínskych zborov sa snažilo vedenie 

reformovanej cirkvi riešiť uskutočnením verejných zbierok. Tak  roku 1758 bola na podnet 
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slovenských farárov vyhlásená v dištrikte zbierka na pomoc najchudobnejším slovenským 

zborom, a to vo Vajkovciach, Milhostove a Jenkovciach. Už v nasledujúcom roku bola na 

konvente založená fundácia pre vajkovského farára, na ktorej sa podieľal superintendent 

Martin Csáji a všetky senioráty.
26

 

Vážnym nedostatkom v slovenských kalvínskych cirkevných zboroch bola absencia 

náboženskej literatúry v zrozumiteľnom jazyku. Okrem maďarských textov sa používali aj 

práce písané v biblickej češtine, alebo preklady miestnych farárov, každopádne aj takejto 

literatúry bolo málo. Popri potrebe náboženskej spisby v slovenskom resp. ľudu 

zrozumiteľnom jazyku sa súbežne objavili aj prvé pokusy o vedenie cirkevnej agendy 

v jazyku zborov. Aj tieto pokusy boli späté so superintendentom Martinom Csájim, ktorý v 

 roku 1749 vydal obežník pre všetky farnosti superintendencie, nariaďujúci, aby všade mali 

k dispozícii agendu v im zrozumiteľnom jazyku.
27

 V slovenských zboroch mali mať teda 

agendu v slovenčine. Na existenciu aspoň rukopisnej slovenskej agendy či iných dokumentov 

nepriamo poukazuje záznam o existencii predpisov pre slovenských a českých kazateľov.
28

 

Podobne poukazujú niektoré správy aj na existenciu ďalšej po slovensky písanej náboženskej 

literatúry, nevyhnutnej pre riadny chod cirkevného života, predovšetkým prekladu malého 

katechizmu. Niektorí autori predpokladajú existenciu slovenského prekladu heidelbergského 

katechizmu už v prvej polovici storočia, na čo poukazuje aj údaj z Milhostova z roku 1729, 

kde senior pochválil tamojšieho levitu (študenta) za vzorné vyučovanie náboženstva.
29

 

Pre samotný náboženský život veriacich v slovenských cirkevných zboroch však 

oveľa dôležitejšiu úlohu bohoslužobné knihy, predovšetkým spevníky a modlitebné knižky. 

Ich absencia bola vyriešená v polovici 18. storočia, kedy z iniciatívy miestnych zemepánov 

a duchovných  bolo vydaných päť bohoslužobných kníh v Debrecíne v rokoch 1750, 1752 

a 1758: Mali Katechismus to jeszt: Vérikresztzánszkejgruntóvnichtslénkovzalosení 

Fundament (1750), Hlaszpobosnohospéványa to jesztPésnyekresztzanszke na rocsnésvjátki, 

i k jinsímsvetimprilesitosztemszporádane (1752), Svetoho Dávida králya a proroka szto 

i pedzesátzsoltári (1752), Radosztzsértzapobosnoho to jeszt: Modlidbi ranné a vecserne, na 

jeden tédzeny, i insích málo, v chtorichpobosnitslovek z duchovnú radosztzuszlúsi Bohu 

vecsnomu (1758) a Agenda ecclesiarumreformatarum to jeszt: Szpravajakbise malo 
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v eklezijichreformatskichkrisztzitz, Kristusovuvetseruviszluhovatz, novichmanselovprisahatz, 

tichchtoriprepitujuecclezijurozhresovatz (1758).
30

 

Spevník Hlaszpobosnohospéványa to jesztPésnyekresztzanszke na rocsnésvjátki, 

i k jinsímsvetimprilesitosztemszporádane preložil a do tlače pripravil Andrej Spátzay.
31

 

Miesto jeho narodenia nie je známe. V Uhorsku žili dva zemianske rody Spáczayovcov, 

sídliace v niekoľkých stoliciach. Podobne sa nedochovali žiadne správy o jeho štúdiách. 

Podľa niektorých autorov pochádzal zo Sedmohradska alebo Partia, kde (napr. vo Varadíne) 

najskôr získal aj vzdelanie. Od roku 1732 pôsobil ako kazateľ v slovenských cirkevných 

zboroch Predtiskej superintendencie: v Milhostove, Malčiciach, Bánovciach a Vŕbnici.   

V knihe je označený iniciálami „A. S.“ Tie isté iniciály sú uvedené aj pri jednej z modlitieb 

v modlitebnej knižke Radosztzsértzapobosnoho to jeszt: Modlidbi ranné a vecserne, na jeden 

tédzeny, i insích málo, v chtorichpobosnitslovek z duchovnú radosztzuszlúsi Bohu vecsnomu  

vydanej v roku 1758.  Spátzay bol tak autorom iba jednej z nich, ostatné pochádzajú od 

rôznych reformovaných kazateľov pôsobiacich v slovenských cirkevných zboroch. Zostavil 

ich a do tlače pripravil ďalší z prekladateľov, označený iniciálami „N. N.“ Pod týmito 

iniciálami sa ukrýval málčický farár Juraj Jesenius, ktorý bol zároveň aj prekladateľom  práce 

Agenda ecclesiarumreformatarum to jeszt: Szpravajakbise malo 

v eklezijichreformatskichkrisztzitz, Kristusovuvetseruviszluhovatz, novichmanselovprisahatz, 

tichchtoriprepitujueccleziju rozhresovatz z roku 1758. Juraj Jesenius bol potomkom 

príslušníkov Jednoty bratskej a pochádzal tak z Moravy alebo skôr z niektorého pôvodne 

bratského zboru zo západného Slovenska. Študoval v Debrecíne a potom ako ho r. 1736 

ordinoval komárňanský senior „český biskup“ Anton Valesius, stal sa kazateľom v Malom 

Kieri v Hontianskej stolici. Kvôli oživovaniu myšlienky Jednoty bratskej bol r. 1740 spolu 

s Valesiom a Františkom Csokovaym obvinený zo zakladania nedovolenej cirkvi 

a Miestodržiteľská rada ho nariadila zatknúť. Cirkev mu však umožnila ukryť sa a ešte v tom 

istom roku sa stal kazateľom v Nižnej Kamenici. Odtiaľ odišiel za farára do Bánoviec 

a napokon prijal miesto kazateľa v Malčiciach.
 32

 

Ďalšia z kníh Dávida králya a proroka szto i pedzesátzsoltári bola pravdepodobne 

preložená zemepánom Andrejom Rákóczim , išlo o preklad knihy žaltárov Alberta Molnára 

Szenciho (zo Senca). Rákócziho preklad potom do tlače pripravil Juraj Jessenius.  Andrej 

Rákóczi pochádzal zo starého rodu Rákócziovcov a bol v priamom príbuzenstve 
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s niekoľkými sedmohradskými kniežatami a vodcami protihabsburských povstaní. Zemianska 

vetva rodu v 17. storočí nekonvertovala na katolicizmus a zachovala si reformované 

náboženstvo. Andrej Rákóczi sa narodil a dlhé roky žil na majetkoch v Darme v Užskej 

stolici (dnes Storožnica, UA), kam jeho starý otec presunul svoje sídlo. Po predčasnej smrti 

všetkých detí sa v 20-tych rokoch 18. storočia spolu s manželkou presťahoval do kaštieľa 

v Rakovci nad Ondavou v Zemplínskej stolici. Bol zbožným, hlboko vetriacim kalvínom 

a pod jeho vplyvom konvertovala na kalvinizmus aj jeho manželka, za čo ho potrestal 

stoličný súd. V Rakovci sa ako patrón miestneho cirkevného zboru a chrámu vzorne staral 

o náboženské záležitosti a aj vďaka nemu sa v obci i ďalších rákócziovských dedinách, ako 

jednej z najsevernejších aj v 18. storočí udržala reformovaná cirkev.
 33

 

Nie celkom známy je dodnes autor prekladu Malého katechizmu (Mali Katechismus 

to jeszt: Vérikresztzánszkejgruntóvnichtslénkovzalosení Fundament), vydaný najskôr zo 

všetkých piatich bohoslužobných kníh, v roku 1750. Najpravdepodobnejšie autorom prekladu  

bol Jessenius, ktorý však mohol využiť aj staršie rukopisné preklady katechizmu, už skôr 

používané v slovenských cirkevných zboroch.
34

 

Na prvý pohľad sa môže zdať utajovanie mien prekladateľov a autorov prekvapujúce, 

ale malo svoje objektívne príčiny. Predovšetkým dvaja z nich mohli v tom čase zverejnením 

svojich mien ohroziť samotné ich vydanie. Na Juraja Jessenia vydala r. 1740 

Miestodržiteľská rada príkaz na uväznenie a niekoľko rokov sa musel skrývať v súvislosti 

s kauzou ordinácie kazateľov pre moravské zbory niekdajšej Jednoty bratskej, pôsobiace 

v Uhorsku.
35

 Hoci aj poukázanie na jeho meno mohlo upozorniť cenzúru a zapríčiniť zákaz či 

konfiškáciu celého nákladu. Podobne nebezpečné mohlo byť aj zverejnenie mena Andreja 

Rákócziho. Ten bol nielen štedrým podporovateľom reformovanej cirkvi, ale aj posledným 

v krajine žijúcim príslušníkom „rebelského“ rodu Rákócziovcov. Takisto on bol vyšetrovaný 

pre porušenie náboženských zákonov, a to kvôli konverzii jeho manželky z katolíckej viery 

na kalvinizmus. Vo vzťahu k Rákóczimu bolo iste opatrné aj mesto Debrecín, keďže práve 

v tom čase nechala cenzúra skonfiškovať viac ako trojtisícový náklad knihy, kvôli 

pozitívnemu vykresľovaniu vlády Juraja I. Rákócziho.
36

 

Anonymitu autorov bolo teda nutné zachovať, aby sa neohrozilo vydanie knihy, alebo 

aby následne nedošlo ku konfiškácii celého nákladu.  Na vydaní knihy sa finančne podieľala 
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aj  samotná superintendencia objednajúca ich vytlačenie v meste Debrecín, ktoré napokon 

rozhodlo dve z nich (Hlaszpobosnéhospévanya a Mali katechismus) vydať na vlastné 

náklady. Kniha Radosztzsértzapobosnoho bola vydaná v počte 400 kusov z výnosu zbierky 

veriacich, iste najmä zemanov zo slovenských zborov.
37

 Nie je známe, kto financoval 

náklady na vydanie knihy Svetoho Dávida králya a proroka szto i pédzesatzsoltári, je však 

pravdepodobné, že to bol sám autor prekladu Andrej Rákóczi, azda spolu s ďalšími zemanmi. 

Vydanie piatich bohoslužobných kníh vo východoslovenskom nárečí malo pre 

slovenských kalvínov v Predtiskej superintendencii reformovanej cirkvi  nesmierny význam. 

Tieto bohoslužobné knihy snažiace sa pokryť celú paletu literatúry (od katechizmu, spevníka 

po modlitebné knižky) týkajúcej sa praktizovania každodenného náboženského života boli 

pre slovenských kalvínskych veriacich do istej miery aj náležitým zadosťučinením po takej 

dlhej dobe absencie adekvátnej náboženskej spisby vo vlastnom jazyku, ako aj obohatením 

ich každodennej náboženskej praxe. Nie menej dôležitou úlohou týchto bohoslužobných kníh 

bola ich funkcia voči stále trvajúcej rekatolizácii, ktorá znamenala pre toto pomerne malé 

spoločenstvo veriacich vážne ohrozenie. V nasledujúcom období, v druhej polovici 18. 

storočia tieto bohoslužobné knihy slovenským reformovaným nielenže pomáhali pri službách 

Božích, vyučovaní, ale mali nedoceniteľný význam aj pri zachovaní vlastnej viery na periférii 

rozšírenia kalvinizmu, v každodennej konfrontácii s pokračujúcou rekatolizáciou. 
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Summary 

Calvinist liturgical books in the east-slovakian dialect and their significance for Slovak Calvinists in 

Eastern Slovakia during 18th Century 

 

On the territory of Eastern Slovakia during the Reformation  in  16th Century were  growth many Slovak 

reformed Congregations. In the first half of seventheenth Century there could by about 150 Congregations with 

Slovak Believers, but during first half of eighteenth Century there were only  33 Congregations. This radip 

decrease was caused by many objective reasons: recatholization,  antihabsburgian upprisings and its 

consequenses, epidemic of pest, decrease of population and colonisation of new, catholic inhabitants which 

quickly subsumed the remaining reformed subjects. Slovak calvinist Congregations had also many internal 

problems: there were lack of Slovak Preachers (persons which be able to speak slovak language), enough 

finances to pay Preachers or buil churches, schools. Relevant problem for Slovak reformed Congregations was 

the lack of adequate theological literatury as Catechizm, Psalms or Priest book. The Predtis Superintendency of 

Reformed Church knew this bad situation and started to solve it.  In the half of eighteenth Century, during  years 

1750 – 1758  this problem was solved by the publishing of five liturgical books in Debrecin in eastern Slovak 

language. The autors were the reformed preachers Juraj Jesenius, Andrej Spátzay and the aristocrat Andrej 

Rákóczi.  Theese liturgical books had very important role in religious life of slovak Calvinists. They help them 

in liturgical services, teaching, but also in everyday konfrontations with Recatholization.  
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