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i. diel

PrvoPočiatky biskuPstva

§ 1.
Pôvod PomeNovaNia

Nitrianske biskupstvo nezískalo svoje pomenovanie podľa stolice alebo nitrianske-
ho územia, ako sa domnieva Pray1, ale podľa veľmi starej obce Nitria, dávnejšie
 nazývanej Nitravia, Nitrava a Nitra. Tá sídli v tej časti dnešného Uhorska, ktorej
hovoríme preddunajská. Žili tu najskôr Jazygovia2 z kmeňa Sarmatov, potom Mar-
komani a Kvádi, ktorí im ju vytrhli spod moci. Bolo to v tom čase, keď Rimania za
cisára Augusta obývali Panóniu, ktorej hranice tvoril od severu Ister alebo Dunaj.
Územie biskupstva sa tiahne na sever, je umiestnené vo veľmi pôvabnom kraji. Do-
minantou severného okraja je vysoký vrch, ktorý sa volá Zobor. Jeho široké a ploché
temeno sa dvíha k oblakom, vzápätí až po stred je vrch husto zalesnený do šírky
a bližšie k úpätiu hory sa rozprestierajú všade navôkol vinice a ovocné sady v roz-
lohe mnoho tisíc dvojkrokov3. Dolu pod vrchom leží úrodné pole. Odtiaľ sa rieka
Nitra hlboká a široká, ako sa len dá, vinie okolo mesta v prirodzenom kruhu. Na
sever a na východ sa na rovnomernej pláni široko-ďaleko otvárajú lúky bohaté na
trávu. Na západ a na juh sa zelenajú vŕšky kučeravou mačinou, za nimi pokračujú
šíre polia, potom zasa vinice a napokon lesy.

Medzi týmito prírodnými krásami sa hrdo vypína dvomi návršiami prepojené
mesto Nitra. Jedna časť sa nachádza vyššie, druhá nižšie. Na najvyššej skale stojí
hrad, ktorý bol v minulosti sídlom pánov ovládajúcich tento kraj, dnes tu sídli bis -
kup. Hrad je rozšírený o múry a vysoké hradby, na jednej strane ho chráni dutá
bašta zo skaly, na druhej neprístupná hlboká priepasť. V srdci pevnosti, čiže hradu,
sa nachádza palác zariadený v prípade nevyhnutnosti primeranými jedálňami, obyt-
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1 Juraj Pray (1723 – 1801), jezuitský historik, odborný knihovník a univerzitný profesor. Filozofiu
a teológiu vyštudoval na univerzite v Trnave, vyučoval poetiku a rétoriku na gymnáziách vo Veľkom
Varadíne, v Trnave a Bratislave. Po zrušení Spoločnosti Ježišovej pôsobil ako kňaz Ostrihomskej
 arcidiecézy, od roku 1794 ako knihovník univerzitnej knižnice v Budíne. Je považovaný za význam-
ného predstaviteľa historickej vedy v 18. storočí, o čom svedčí aj jeho bohatá publikačná činnosť.

2 Jazygovia, etnická skupina z kmeňa Sarmatov, staršími historikmi považovaná za predkov Slovákov.
3 Passus, dvojkrok (1,483 m).



nými miestnosťami a spálňami. K nemu je pripojená katedrála zasvätená mučení-
kovi sv. Emerámovi, ktorá sa skladá z dvoch častí. Predpokladá sa, že za vládcu
 Marahana postavili starší kostol, ktorý je vkusne vyzdobený zlatom, emailom, mra-
morom a živými farbami. Od neho sa vystupuje po mramorových schodoch k mlad-
šej stavbe druhého kostola, nad ktorého stĺporadím vyrástla ohromná veža pokrytá
medenou strechou a zdobená sochami svätcov. Uprostred nej sa nachádza knižnica
a archív. Pod vrcholom veže sú umiestnené medené zvony primeranej veľkosti a ho-
diny, ktoré zvonia každú štvrťhodinu. Napokon návršie, na ktorom je umiestnený
hrad, klesá v zákrute nadol a končí sa pláňou, kde leží Horné mesto. Tu sú sústre-
dené pôvabné domy kanonikov a šľachticov, dostatočne veľký seminár pre klerikov
aj príbytok určený pre odpočinok posvätných kuriov4 zoslabnutých vekom aj teles-
nou silou. Ďalej sa tu nachádza harmonický konvent bratov františkánov, nápadný
chrámom a vežou. Bránu mestečka krášli priestranná provinciálna kúria. Z jednej
strany mestečko obkolesuje pevnejší múr, z druhej hradby. Od Dolného mesta ho
delí pretekajúce rameno rieky. Toto Dolné mesto je oveľa rozsiahlejšie. Zdobia ho
štyri kostoly: po prvé Farský kostol, po druhé Špitálsky kostol, tretí je Kostol sv. La-
dislava kráľa a štvrtý Kostol sv. Štefana kráľa. Nachádzajú sa tu školy pre deti obid-
voch pohlaví. Vychovávajú mešťanov, ktorí sa venujú obchodu a remeslám alebo
hospodáreniu. Oproti biskupskému hradu sa pri konci rozkladá druhý vrch, ktorý
je vidno zovšadiaľ. Jemu prislúcha vznešené a priestranné kolégium otcov, nazvané
podľa piaristov, s veľkolepým chrámom a dvomi vežami s medenou strechou. Tak-
tiež sa tu nachádza konvikt, ktorému hovoria vznešených mládencov, a okrem toho
aj veľmi veľké gymnázium. Napokon v Dolnom meste nájdeš nemálo budov kaž-
dého druhu, aké si len človek zažiada. Dokonca, hoci viaceré veci na predaj sa do-
vážajú odinakiaľ na provinčný trh, ktorý sa koná, ako je zrejmé, dvakrát do týždňa,
jednako však mesto samo o sebe má nadostač rozmanitých druhov tovarov, samo
sa vzmáha, samo sa živí.

Tu nájdeš stáda huňatých oviec aj mohutné býky,
kravku znavenú vemenom svojím, čo plní sa stále,
v močaristej trstine často sa napcháva svinka.
Tu domov má aj krásny, na jazdca zvyknutý tátoš,
čo dokáže potiahnuť voz ohnutou šijou
a klenutými nozdrami s gráciou odfrkne paru.
Zvery z húštin, aj tie, čo sa kamkoľvek hýbu,
tu zvery z vidieka, kŕdeľ vtákov aj všetky druhy
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4 Kurio, lat. curio, predstavený kúrie, správca dvora; v cirkevnom význame správca fary.



hydiny tučnej, tiež chutné ryby rôzneho druhu.
Nemenej pestrý výber rastlín, žravého muštu,
ktoré zjemňuje aj šťava pokojnej olivy.
Aj hojnosť zeleniny bohatej na koreň i list,
čo vzpína sa vo veľký plod i vysoké steblo,
červená cvikla aj plavý potočník5, lenivý tiež mak.
Nechýba cesnak a cibuľa, ktorá vidiekom vonia,
ani guľatá repa či jedlá z póru sťa špagát.
Akékoľvek lahodné plody ťažkajú rastlinu matku.
Čerstvé jablká, modravé slivky, jemné hrušky,
orechy, aj broskyne zrodené v Kydónii krétskej,
mišpule, moruše, višne, brekyne, pichľavé drienky,
nad to všetko čerešne, pri zemi tiež jahôd plody.
K tomu bohato dozreté obilie. Čo priať si ešte?
Úrodné polia, dubové rúbane, zrosené lúky.
A to všetko z priazne Pomony6, mrzkého Priapa7,
Cerery8 aj Bakcha9, práve tak aj veľkého Pana10.

§ 2.
za kvádov a markomaNov

Pokúsim sa vypátrať z inkunábul nitrianskeho biskupstva, dokedy bola Nitra pod
Kvádmi a Markomanmi, keďže po nich dnes v dejinách nezostala žiadna pamiatka.
Obávam sa, aby sa mi neprihodilo to, čo mnohým z tých, čo píšu o počiatkoch ne-
jakého kostola, najmä veľmi starého kostola. Zvyklo sa im totiž dávať za chybu, keď
chýbali dôkazy, že sa riadia domnienkami, aby mohli založenie svojich kostolov
uvádzať do obdobia prvého veku a za otca a zakladateľa ustanoviť niektorého
z apoštolov alebo apoštolských mužov. Čo som však mohol urobiť? Je možné veľmi
ľahko sa presvedčiť, že u barbarského kmeňa, ktorého zamestnávali ustavičné boje,
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5 Potočník sladký, lat. sium sisarum, nazývaný aj sladký koreň alebo berula, patrí medzi starodávne
druhy zeleniny. Táto úžitková rastlina bola pestovaná kvôli výživným hľuzám s typickou sladkastou
chuťou a vysokým obsahom škrobu, ale aj minerálov, pektínov a cukrov.

6 Pomona, rímska bohyňa ovocia a záhrad.
7 Priapus, grécky boh záhrad, vegetácie a plodnosti, ktorý býva zobrazovaný s úrodou a veľkým penisom.
8 Ceres, staroitalská bohyňa úrody.
9 Bakchus, grécky boh vína, stotožňovaný s Dionýzom.

10 Pan, grécky boh lesov a stád.


