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Dejiny Uhorska 17.-18. storočia sú významne poznačené konfesionálnym 
rozdelením krajiny. Podstatnou črtou tohto obdobia uhorských dejín, často 
nazývaného aj časom konfesionalizácie, je vznik moderných 
inštitucionalizovaných cirkví a rozvoj konfesií ako náboženských a kultúrnych 
systémov, ktoré sa od seba odlišujú učením, rítom, formami zbožnosti a kultúrou 
každodenného života.1 Súčasťou procesu konfesionalizácie uhorskej spoločnosti 
bolo i vzájomné prepojenie štátu a katolíckej cirkvi vo všetkých oblastiach 
spoločenského života. Cirkev sa uchádzala o podporu štátu v snahe upevniť 
svoje postavenie v spoločnosti, jednotné katolícke vierovyznanie obyvateľstva 
sa stalo nástrojom upevňovania jeho loajality k monarchii a dynastii. Na základe 
konfesionálnej príslušnosti bola spoločnosť vertikálne rozdelená na členov 
štátom podporovanej a preferovanej katolíckej cirkvi a na stúpencov štátom 
povolených, ale len na okraji spoločnosti trpených protestantských cirkví. Pod 
tlakom štátu a katolíckej cirkvi sa vierovyznanie stalo jedným z nástrojov 
sebaidentifikácie jednotlivca a predurčovalo jeho postavenie v spoločnosti a 
možnosti jeho uplatnenia a realizácie.  

Sprievodným javom konfesionalizácie spoločnosti bolo vytvorenie silných 
konfesionálnych identít, ktoré posilňovali súdržnosť vo vnútri jednotlivých 
cirkví a viedli k vytvoreniu výrazných náboženských, kultúrnych a sociálnych 
hraníc medzi jednotlivými konfesiami.2 Príslušnosť k cirkvi neovplyvňovala len 
náboženský život veriacich a ich spoločenské uplatnenie, ale determinovala aj 
ich možnosti sociálnej podpory v čase staroby, choroby či hmotnej núdze. 
Dobročinné fundácie a charitatívne inštitúcie mali jasne určenú konfesionálnu 

                                                 
1 BIRELEY, R.: The Refashioning of Catholicism, 1450-1700. Washington, The Catholic University 
of America Press 1999, s. 4.  
2 SCHILLING , H.: Confessionalisation and the rise of religious and cultural frontiers in early modern 
Europe. In: Frontiers of faith. Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 
1400-1750. Ed. E. ANDOR, I.G.TÓTH. Budapest 2000, s. 22. 
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príslušnosť a konfesionálne podmieneného adresáta svojich dobročinných 
aktivít. Rozdelenie obyvateľstva podľa náboženskej príslušnosti sa naplno 
prejavilo aj v oblasti mecenášstva a podporovania charitatívnych inštitúcií. 
Vierovyznanie donátora určovalo konfesionálnu príslušnosť inštitúcií, ktoré sa 
rozhodol založiť či podporiť. 

Konfesionálne podmienené podporovanie chudobných môžeme dnes vnímať 
ako prejav náboženskej intolerancie. Náboženská tolerancia je však moderný 
sociologický, kultúrny a náboženský termín, ktorý nemožno bezvýhradne 
aplikovať na udalosti a javy zo 17. či 18. storočia. To, čo my dnes môžeme 
vnímať ako prejav náboženskej tolerancie, mohlo v minulosti predstavovať 
skrytý zámer nenásilným spôsobom doviesť nekatolíka ku konverzii a naopak, 
nami vnímané prejavy náboženskej intolerancie mohli byť len výrazom silnej 
konfesionálnej sebaidentifikácie jednotlivca. 

Napriek tomu, že tento z väčšej časti sociologický prístup otvára nové 
možnosti skúmania a interpretácie vzájomných vzťahov katolíckej a 
protestantských cirkví v období raného novoveku, skutočnosťou ostáva, že 
intolerancia bola neoddeliteľnou súčasťou týchto vzťahov a premietla sa i do 
oblasti sociálnej starostlivosti.3 V konfesionálne nejednotnej krajine sa i 
starostlivosť o chudobných a chorých stala súčasťou náboženského boja. 
Katolícke ani protestantské elity nemohli pripustiť, aby sa ich chudobní 
spoluveriaci dali zlákať do tábora súperiacej konfesie kvôli vidine lepšieho 
sociálneho zabezpečenia.4 Avšak v krajine, kde štát a katolícka cirkev vytvorili 
vzájomnú alianciu, ktorej cieľom bola dôsledná rekatolizácia obyvateľstva a 
vytlačenie protestantských vierovyznaní na okraj spoločnosti, existovalo reálne 
riziko, že dominantná katolícka cirkev využije chorobu a biedu na katolícku 
propagandu. Starostlivosť o starých a chorých sa tak stala pre protestantov viac 
ako pre katolíkov otázkou náboženského prežitia.  

Vzťah kresťanských konfesií (katolíckej i protestantských) ku charite a 
dobročinnosti však nemožno zredukovať len na otázku vzájomného súperenia o 
duše veriacich. Dobročinnosť bola významnou súčasťou náboženského učenia 
kresťanských konfesií, hoci katolíci a protestanti rôznym spôsobom 
interpretovali jej význam pre spásu duše. Protestanti sa vzdali viery vo význam 
dobrých skutkov, a preto nemohli za svoju dobročinnosť automaticky očakávať 
odmenu v posmrtnom živote, mohli len dúfať, že im uľahčí cestu ku spáse. Pre 
protestantov bola charita najmä kresťanskou povinnosťou k náboženskej obci a 

                                                 
3 JONES, C.: Perspectives on poor relief, health care and the Counter-Reformation in France. In: 
Health care nad relief in Counter-Reformation Europe. Ed. O. P. GRELL, A. CUNNINGHAM . 
London 1999, s. 217 n. 
4 Tamže, s. 218.  
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dôkazom ich viery a milosrdenstva.5 Pre katolíkov zostala dobročinnosť aj po 
Tridentskom koncile nástrojom spásy dobrodincov i obdarovaných. 
V katolíckom vnímaní charity bola fyzická a materiálna pomoc telu až na 
druhom mieste za spirituálnou pomocou duši. Cieľom protireformácie bolo 
opätovné získanie duší veriacich, za hlavnú prekážku v naplnení tohto cieľa bola 
považovaná nevedomosť a hriech, chudoba a potulovanie boli vnímané ako ich 
významní spojenci.6 

Vplyv konfesionálne rozdelenej spoločnosti na charitu a dobročinnosť v 17.-
18. storočí možno sledovať a presvedčivo popísať na príklade Bratislavy. 
Bratislava v sledovanom období nebola len najväčším uhorským mestom, ale aj 
sídlom ústredných orgánov štátnej správy. Významu mesta zodpovedal i počet 
v ňom žijúcej šľachty a bohatého patriciátu. Z uvedených spoločenských vrstiev 
pochádzala väčšina dobrodincov a zakladateľov fundácií pre rôzne skupiny 
odkázaných osôb. Súčasťou života mesta bola i pomerne veľká skupina starých, 
chudobných a nevládnych ľudí, ktorí v anonymite mesta ostávali mimo 
tradičných sociálnych väzieb, ktoré tejto kategórii osôb poskytovali pomoc na 
vidieku. Bratislava bola súčasne mestom, v ktorom katolícka cirkev nikdy 
nestratila svoje významné postavenie a zároveň sa v ňom sformovala aj silná 
evanjelická komunita.  

Najstaršou charitatívnou inštitúciou v meste, ktorá poskytovala ústavnú 
(zatvorenú) formu sociálnej starostlivosti bol mestský špitál. Od stredoveku 
mestská inštitúcia sa v dôsledku náboženských konfliktov v spoločnosti stala od 
začiatku 16. storočia predmetom sporov medzi katolíckou a luteránskou 
komunitou v meste. Konfesionálnymi spormi poznačená historiografia z konca 
19. storočia síce pripisovala inštitúcií v 17. storočí katolícky alebo protestantský 
charakter7, pravdou však je, že až do roku 1672 žili v špitáli chovanci oboch 
vierovyznaní a o ich duchovné potreby sa staral protestantský kazateľ i katolícky 
kňaz. Inštitúcia sa tešila podpore dobrodincov obidvoch konfesií. Správou 
špitála bol poverený špitálmajster, ktorý bol striedavo katolíckeho a 
evanjelického vierovyznania. Pod vplyvom vonkajších okolností boli v roku 
1672 protestantské bohoslužby zakázané, nakrátko boli obnovené v roku 1686.8 

                                                 
5 GRELL, P. O.: The Protestant imperative of Christian care and neighbourly love. In: Health Care 
and Poor Relief in Protestant Europe 1500-1700. Ed. P. O. GRELL, A. CUNNINGHAM . London, 
New York 1997, s. 50.  
6 PULLAN , B.: Catholics and the poor in Early Modern Europe. In: PULLAN , B.: Poverty and 
charity: Europe, Italy, Venice 1400 – 1700. Aldershot – Brookfield 1994, s. 29.  
7 VAMOSSY, S.: Die katholische Bürgerversorgungsanstalt in Pressburg. Pressburg 1898, s. 51. 
SCHRÖDL, J.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. in Pozsony – Pressburg. II. 
Theil. Pozsony 1906, s. 350.  
8 SCHRÖDL, J.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, s. 350. 
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Na začiatku 18. storočia sa súčasťou prísahy špitálmajstra stala zmienka o Panne 
Márii a Všetkých svätých. Znenie prísahy bolo pre protestantov neprijateľné a 
nekatolíci tak boli vopred vylúčení z kandidatúry o tento post. Mestský špitál sa 
stal definitívne katolíckou inštitúciou a tento charakter si udržal aj v 19. storočí.9 
V dôsledku konfesionalizácie spoločnosti sa aj pôvodne neutrálna charitatívna 
inštitúcia napojila na konfesiu, ktorá sa v dôsledku konfesionálnej politiky stala 
v štáte i v meste dominantnou. 

Zmenená náboženská a politická situácia v krajine po roku 1672 umožnila 
ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Szelepcsényimu pozvať do Bratislavy 
niekoľko nových náboženských rádov, ktoré mali dokončiť rekatolizáciu 
obyvateľov mesta. Jedným z nich boli milosrdní bratia, ktorí pri svojom 
konvente založili a viedli zdravotnícke zariadenie, ktorého cieľom bolo 
ošetrovanie chorých a časovo obmedzená hospitalizácia pacientov. V nemocnici 
milosrdných bratov boli ošetrovaní a hospitalizovaní aj protestanti, medzi 
pacientami však tvorili výraznú menšinu.10 Okrem nemocnice milosrdných 
bratov poskytoval bratislavským evanjelikom ústavnú formu sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti mestský lazaret a nemocnica alžbetiniek. Protestantom 
však bola v týchto charitatívnych zariadeniach odopieraná duchovná 
starostlivosť svojho kazateľa a katolícka i protestantská strana vnímali tieto 
inštitúcie ako potenciálny nástroj rekatolizácie protestantov. Pastorácia a 
duchovná starostlivosť významným spôsobom dopĺňala sociálne a zdravotnícke 
aktivity charitatívnych inštitúcií, preto bola opodstatnená obava protestantov, že 
katolícky klérus pôsobiaci na pôde charitatívnych inštitúcií využije nepriaznivú 
situáciu jednotlivca spôsobenú chudobou či chorobou na jeho získanie pre 
katolícku vieru. Z tohto dôvodu sa bratislavskí evanjelici od roku 1767 usilovali 
o výstavbu vlastného špitála. 

Konfesionálne rozdelenie mesta sa výrazne prejavilo i v otvorenej forme 
sociálnej starostlivosti. V Uhorsku, na rozdiel od západnej Európy, sa len 
postupne prechádzalo od nesystematického rozdeľovania almužien k zakladaniu 
fundácií na podporovanie chudobných, tento trend možno v krajine sledovať 
najmä od polovice 18. storočia. V dôsledku existujúcich politických a 
náboženských pomerov vznikali dobročinné fundácie najmä na katolíckej strane, 
udelenie podpory však bolo podmienené katolíckym vierovyznaním žiadateľa, 
prípadne jeho konvertovaním na katolícku vieru. Súčasťou nového prístupu ku 
charite a dobročinnosti boli i snahy deliť chudobných na „hodných” a 

                                                 
9 VAMOSSY, S.: Die katholische Bürgerversorgungsanstalt, s. 55, 60n.  
10 K dejinám nemocnice a konventu milosrdných bratov v Bratislave v sledovanom období 
podrobnejšie: KUŠNIRÁKOVÁ, I.: Bratislavský konvent milosrdných bratov v 17.-18. storočí. In: 
Bratislava, 15, 2003, s. 83-94.  
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„nehodných” milosrdenstva a podpory. Do prvej kategórie patrili najmä starí a 
chorí ľudia, vdovy s malými deťmi a mnohopočetné rodiny, ktoré nemohli vyžiť 
zo zárobku rodičov. Za nehodných boli považované mladé, zdravé a 
práceschopné osoby, strata zamestnania či vynútená nezamestnanosť neboli 
dôvodom na udelenie podpory. 

Na území Bratislavy bola najvýznamnejším správcom dobročinných fundácií 
Bratislavská kapitula. Najstaršia fundácia, ktorú spravovala, pochádzala z roku 
1646 a jej zakladateľom bol bratislavský prepošt Michal Kopcsányi.11 Fundátor 
vzhľadom na čas vzniku základiny nežiadal chudobných deliť a pri udeľovaní 
podpory preferovať vybrané kategórie odkázaných osôb. Fundátor neurčil ani 
vierovyznanie obdarovaných, ale keďže v tomto období už existovali v meste 
spory o konfesionálne zameranie dobročinných fundácií, môžeme viac ako 
s istotou predpokladať, že bola určená pre katolíkov. Fundácia v nezmenej 
podobe existovala až do roku 1785, jej kapitál vzrástol z pôvodných 2 000 na 
4 840 zlatých. Podpory sa rozdávali žobrákom z bratislavskej farnosti a iným 
chudobným osobám, takmer výlučne katolíkom. Výnimkou bolo len niekoľko 
žien evanjelického vierovyznania.12 

Podporované osoby môžeme rozdeliť do dvoch kategórii. Prvú skupinu 
tvorili takzvaní pravidelní alebo stáli žobráci, ktorí týždenne dostávali jeden 
grajciar. Do tejto skupiny bolo zaradených viac ako sto osôb. Okrem 
pravidelných príspevkov udeľoval správca fundácie i jednorazové podpory, 
ktoré mali vyššiu hodnotu, väčšina z nich však nebola vyššia ako 50 grajciarov.13 
Systematické podporovanie žobrákov v druhej polovici 18. storočia sa môže 
zdať na prvý pohľad prekvapujúce. Snaha obmedziť, prípadne úplne zakázať 
pouličné žobranie sa od začiatku 16. storočia síce stala neoddeliteľnou súčasťou 
systému sociálnej starostlivosti európskych miest, napriek tomu žobranie a 
žobráci ostali naďalej obecným javom v živote ranonovovekej spoločnosti. 
Represívne opatrenia voči žobrákom však boli v katolíckych krajinách menej 
striktné ako v protestantských, učenie katolíckej cirkvi nepriamo viedlo k tomu, 
že katolícka komunita žobranie čiastočne akceptovala a odkázaným umožnila 
zabezpečiť si prostriedky na živobytie týmto spôsobom.14 

Charitatívnym aktivitám sa venovala aj Konfraternita sv. Jána Almužníka, 
ktorú v roku 1732 založil v Dóme sv. Martina ostrihomský arcibiskup Imrich 

                                                 
11 Slovenský národný archív (ďalej len SNA), Súkromný archív Bratislavskej kapituly, Secretarius 
acta, 1785. 
12 SNA, Súkromný archív Bratislavskej kapituly, kart. č. 53. 
13 Tamže. 
14 DINGES, M.: Health care and poor relief in regional Southern France in the Counter-
Reformation. In: Health care nad relief in Counter-Reformation Europe, s. 243. 
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Eszterházy. Cieľom bratstva bolo pestovať a šíriť kult svojho patróna, ktorý sa 
stal známy vďaka svojmu milosrdenstvu a dobročinnosti. Členovia bratstva vo 
sviatok svätca zhromažďovali finančné milodary do spoločnej pokladničky, 
ktoré potom predstavení konfraternity prerozdeľovali medzi chudobných.15 Po 
smrti zakladateľa existovalo bratstvo už len formálne, povinnosť pestovať kult 
svätca prevzala na seba Bratislavská kapitula. V dôsledku prerušenia aktivít 
bratstva pravdepodobne výrazne poklesla hodnota milodarov vyzbieraných do 
spoločnej pokladnice, prípadne táto tradícia úplne zanikla. Z tohto dôvodu sa od 
roku 1761 almužny chudobným poskytovali z príjmov kaplnky sv. Jána 
Almužníka. Časť peňazí sa rozdala žobrákom na cintoríne kostola vo sviatok 
svätca, zvyšok vyčlenenej sumy bol určený chudobným osobám katolíckeho 
vierovyznania, ktoré sa aj napriek svojej biede hanbili žobrať. Drobnú almužnu 
mohli dostať aj žobráci, ktorí pomohli pri údržbe kaplnky (napr. vyčistili okná 
kaplnky od trusu po vrabcoch, vyčistili svietniky atď).16 

Doba vzniku a postupne sa presadzujúce osvietenské názory na podporovanie 
chudobných významne ovplyvnili ciele fundácie Martina Zeillera17, ktorú v roku 
1763 zveril Konfraternite sv. Jána Almužníka. Vzhľadom nato, že konfraternita 
v tomto období existovala len formálne, reálnym správcom majetku sa stala 
Bratislavská kapitula. Podľa vôle fundátora sa z výnosov kapitálu základiny mali 
podporovať starí, nevládni a opustení ľudia katolíckeho vierovyznania. Fundácia 
mala pomôcť chudobným osobám riešiť ich ťažkú životnú situáciu. Z jej 
prostriedkov sa mohol kúpiť odev, ktorý bol nevyhnutný pri nástupe do služby, 
mestské práva pre remeselníka alebo náradie potrebné na rozbehnutie živnosti. 
Pre chorých sa mali zabezpečiť lieky, aby sa mohli vyliečiť a živiť sa prácou 
svojich rúk. Fundácia Martina Zeillera bola prvou základinou pod správou 
Bratislavskej kapituly, ktorej zakladateľ žiadal kategorizáciu žiadateľov na 
„hodných” a „nehodných” podpory na základe ich možnosti zamestnať sa 
a pracovať. Aj v kontexte súdobých moderných teórií sociálnej starostlivosti, 
ktoré sa orientovali výlučne na podporovanie práceneschopných osôb (starých, 

                                                 
15 SNA, Súkromný archív Bratislavskej kapituly, Capsa T, fasc. 8.  
16 SNA, Súkromný archív Bratislavskej kapituly, Capsa T, fasc. 4, 5, 6.  
17 M. Zeiler de Woffenbach sa narodil v roku 1678, bol urodzeného pôvodu a hlásil sa k nemeckej 
národnosti. Ako 20-ročný sa stal vojakom a urobil významnú vojenskú kariéru v légii Václava 
Lichtensteina. V roku 1733, po 35 rokoch služby, musel kvôli problémom so zrakom vojenskú 
službu opustiť. Usadil sa v Bratislave, kde žil až do svojej smrti v roku 1763, posledných 13 rokov 
bol úplne slepý. Vo svojom testamente spísanom krátko pred smrťou daroval celý svoj hnuteľný 
majetok (obligácie v hodnote 12 122 zlatých) Konfraternite sv. Jána Almužníka. Na dedičstvo si 
uplatnila nároky i Vojenská dvorská komora a hoci kapitula spor vyhrala, kvôli zdĺhavému sporu 
mohla disponovať kapitálom až od 1.11.1766 
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chorých a detí) je ojedinelý zámer fundátora poskytovať chudobným osobám 
finančné prostriedky, ktoré im umožnili zamestnať sa alebo vykonávať remeslo. 

Významnou črtou charitatívnej starostlivosti v Uhorsku v 18. storočí sa stalo 
podporovanie konvertitov, a to nielen v dôsledku konfesionalizácie spoločnosti, 
ale najmä pod vplyvom viedenského dvora. Osobitným spôsobom sa tohto 
poslania zhostilo Arcibratsvo sv. Štefana, ktoré vzniklo v roku 1749 na pôde 
Bratislavskej kapituly.18 Okrem bežných náboženských aktivít bolo jeho cieľom 
podporovanie chudobných konvertitov. Podľa názoru Pavla Balassu, zakladateľa 
bratstva, konvertovanie často viedlo k prerušeniu rodinných a priateľských 
väzieb konvertitu a chudoba spojená s pocitom opustenosti mohla mať za 
následok zlyhanie v podobe návratu k pôvodnému vierovyznaniu.19 Bratstvo si 
na svoje charitatívne ciele vytvorilo pomerne rozsiahly fond20, ktorého výnosy 
sa na základe rozhodnutia kongregácie bratstva z roku 1753 mali deliť na tri 
časti. Tretina výnosov sa mala investovať, tretina bola určená na výchovu a 
vzdelanie urodzených konvertitov a tretia časť sa mala rozdeliť medzi 
chudobných konvertitov.21 

Konfraternita sv. Jána Almužníka a Arcibratstvo sv. Štefana sú v Uhorsku 
určitým špecifikom, nakoľko cirkevné bratstvá vyvíjajúce rozsiahle charitatívne 
aktivity boli v krajine ojedinelým zjavom. Hlavným poslaním týchto 
náboženských združení v uhorských podmienkach bolo pestovanie zvoleného 
náboženského kultu a príprava členov na smrť a posmrtný život, charitatívna 
činnosť nebola prioritou v ich aktivitách.22 Na rozdiel od Uhorska, v katolíckej 
časti západnej Európy bola charita významnou zložkou v činnosti cirkevných 
bratstiev. Prvotným cieľom konfraternít bolo zaistiť spásu svojich členov aj 
prostredníctvom starostlivosti o duše chudobných. Členovia bratstiev 
navštevovali väznice, špitály a chudobné choré osoby v ich príbytkoch, 
povzbudzovali ich vo viere, vyučovali náboženstvo a nabádali k prijímaniu 
sviatostí. Postupne sa súčasťou ich aktivít stala i hmotná pomoc odkázaným 

                                                 
18 K pôsobeniu Arcibratstva sv. Štefana podrobnejšie: KUŠNIRÁKOVÁ, I.: Arcibratstvo sv. Štefana 
v Bratislave a jeho činnosť. In. Historický časopis, 50, 2002, 2, s. 225 – 236.  
19 Magyar Országos Leveltár (ďalej len MOL), C 39, LAD. C, fasc. 19.  
20 V roku 1750 vlastnilo Bratstvo sv. Štefana kapitál v hodnote 7 500 zlatých, do roku 1788, keď 
bolo bratstvo zrušené, vzrástla táto suma takmer na 70 000 zlatých.  
21 MOL, E 151, 50d, 290 fasc. 1. 
22 Pôsobeniu náboženských bratstiev na území monarchie Habsburgovcov sa podrobne venuje práca 
dvojice maďarských autorov TŐSKÉS, G. – KNAPP, É.: Bruderschaften in Ungarn im 17. und 18. 
Jahrhundert. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München 1992, s. 1-23. a práca českého 
historika J.  Mikulca Barokní náboženská bratrstva v Čechách, ktorá vyšla v Prahe v roku 2000. 
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osobám. Ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, poskytovali lekársku starostlivosť, lieky, 
posteľnú bielizeň a stravu na niekoľko dní.23  

V roku 1777 sa Bratislavská kapitula stala správcom fundácie Františka 
Töröka, radcu Uhorskej komory.24 F. Török odkázal fundácii celý svoj majetok 
v hodnote viac ako 200 000 zlatých. Výnosy základiny nariadil každoročne 
rozdeliť na tri časti. Prvá z nich bola určená na zlepšenie života obyvateľov 
v mestskom lazarete, najmä detí, ktoré tu žili. Druhá sa mala rozdeliť na drobné 
podpory pre chudobných obyvateľov mesta, ktorí sa hanbia žobrať. Podmienkou 
bolo, aby boli katolíckeho vierovyznania a hlásili sa k slovenskej alebo 
maďarskej národnosti. Polovica poslednej tretiny sa mala investovať, druhá bola 
určená na podporovanie chudobných študentov-konvertitov v čase štúdia. 
Z testamentu a jeho dodatkov vyplýva, že charitatívne a náboženské ciele 
fundácie boli v rovnováhe a fundátor im prikladal rovnaký význam.25 

Prehľad dobročinných fundácií, ktoré spravovala Bratislavská kapitula 
v období 17.-18. storočia umožňuje sledovať ako sa pod vplyvom dobového 
myslenia ako aj štátnej cirkevnej a sociálnej politiky menili postoje fundátorov a 
ciele fundácií, ktoré zakladali. Zakladatelia fundácií do polovice 18. storočia 
zväčša nepovažovali za potrebné chudobných kategorizovať a diferencovane 
pristupovať k ich podporovaniu. V neskoršom období sa vo fundačných listinách 
žiadali preferovať konkrétne skupiny odkázaných osôb, do pozornosti 
dobrodincov sa ako samostatná kategória dostali opustené deti a študenti, ktorí 
kvôli chudobe rodičov nemohli študovať. Počas celého sledovaného obdobia sa 
však nezmenilo konfesionálne vymedzenie fundácií, každý fundátor adresoval 
dobrodenia svojej základiny len stúpencom svojho vierovyznania, členovia 
ostatných cirkví boli z využívania fundácie vopred vylúčení. Pod tlakom 
viedenského dvora a samotnej Márie Terézie sa adresátom mnohých fundácií 
v druhej polovici 18. storočia stali konvertiti. Hmotné podporovanie konvertitov 
všetkých vekových kategórii sa stalo nástrojom štátnej moci na rekatolizáciu 
obyvateľstva a upevnenie konfesionálnej jednoty krajiny. 

Uhorská spoločnosť začala v druhej polovici 18. storočia venovať väčšiu 
pozornosť starostlivosti o siroty a opustené deti. Idea osobitnej ústavnej 
starostlivosti vznikla v druhej polovici 17. storočia v prostredí nemeckého 
pietizmu. August Herman Francke pretransformoval pietistické učenie o láske 
k blížnemu do názoru o potrebe poskytovať ústavnú starostlivosť opusteným 
deťom, ktoré žili na ulici. Francke realizoval svoje názory aj v praxi a do roku 

                                                 
23 DINGES, M.: Health care and poor relief in regional Southern France, s. 261n.  
24 K osudom fundácie F. Töröka podrobnejšie: KUŠNIRÁKOVÁ, I.: Törökovská fundácia pod 
správou Bratislavskej kapituly. In: Slovenská archivistika, 35, 2000, č.1, s. 60-76.  
25 SNA, Súkromný archív Bratislavskej kapituly, fond Törökovská fundácia, Capsa 12, zv. 1.  
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1701 vybudoval v Halle rozsiahly sirotinec, v ktorom žilo až 100 sirôt.26 
Myšlienky pietizmu sa od 30. rokov 18. storočia masívnejšie šírili aj v prostredí 
uhorských evanjelických zborov, a to aj napriek otvorenému odporu popredných 
predstaviteľov evanjelickej cirkvi v Uhorsku. V praxi našli uplatnenie aj 
pietistické názory o výchove sirôt, samozrejme v podobe, ktorá zodpovedala 
uhorským pomerom. V Uhorsku neexistovalo toľko opustených detí ako 
v nemeckých krajinách, keďže bezprizorné siroty boli najmä problémom 
veľkomiest, ktoré v tomto období v Uhorsku neexistovali. Napriek tomu, že idea 
osobitnej starostlivosti o siroty vyšla z protestantského prostredia, v druhej 
polovici 18. storočia začala tomuto problému venovať pozornosť aj katolícka 
cirkev a štátna moc v Uhorsku. 

Prvé fundácie členov bratislavskej evanjelickej cirkvi určené na vzdelávanie 
a zaopatrenie sirôt vznikli na začiatku 60. rokov 18. storočia a do roku 1779 mali 
hodnotu viac ako 40 tisíc zlatých. Chovanci fundácií boli rozdelení na tri 
skupiny a na náklady základín žili u vdov v meste. V roku 1794 sa všetky 
fundácie zlúčili a vytvorili sa základy evanjelického sirotinca. Na začiatku svojej 
existencie mal sirotinec 16 chovancov a dvoch vychovávateľov.27  

Silným impulzom pre vznik a rozvoj evanjelických základín pre siroty mohol 
byť aj kráľovský sirotinec založený v roku 1763 v Tomášikove. Sirotinec 
vznikol vďaka iniciatíve palatína Františka Eszterházyho a výraznej podpore 
Márie Terézie. Ako všetky charitatívne inštitúcie v tomto období, musel 
sirotinec okrem charitatívnych cieľov sledovať i konfesionálne záujmy 
panovníka. Poslaním novovzniknutej inštitúcie bolo poskytovať výchovu a 
vzdelanie nielen sirotám, ale i deťom, ktoré sa náboženskou výchovou mali 
získať pre katolícku vieru alebo sa im malo pomôcť v tejto viere zotrvať. Hoci 
siroty z Bratislavy tvorili v sirotinci väčšinu, početná skupina sirôt žila i 
v mestskom lazarete, kde boli bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť 
vychovávané v katolíckej viere. 

Snahy Jozefa II. o prekonanie konfesionálnych bariér v spoločnosti sa 
konfesionálne rozdeleného systému sociálnej starostlivosti v Bratislave dotkli 
len minimálne. S určitou mierou zjednodušenia možno povedať, že tolerančný 
patent umožnil dotvoriť dva paralelné, konfesionálne vyhranené systémy 
sociálnej starostlivosti v meste. Ako už bolo vyššie spomenuté, v roku 1794 
vznikol v meste evanjelický sirotinec a v roku 1807 sa úspešne zavŕšili snahy 
evanjelikov o zriadenie evanjelického špitála. Evanjelický chudobinec vznikol 
v meste až v roku 1883, dovtedy jeho funkciu plnili rôzne dobročinné 

                                                 
26 GİNCZY, M.: Az árvaházak kialakulása Mária Terézia alatt. Budapest 1932, s. 10n.  
27 SCHRÖDL, J.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, s. 346n. 
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základiny.28 Evanjelická komunita si popri existujúcich katolíckych inštitúciách 
a fundáciách vytvorila vlastné charitatívne ústavy, ktoré poskytovali pomoc a 
podporu hlavným kategóriám odkázaných osôb.  
 
 
Kušniráková, Ingrid 
 

Szociális törıdés és vallási intolerancia a 17-18. századi Pozsonyban 
 
A 17-18. századi magyarországi konfesszionalizáció döntıen befolyásolta a 
karitatív intézetek és fundációk mőködését. Felekezetekhez kötıdtek az 
intézmények, döntıen meghatározott vallásúak lettek haszonélvezıi egy-egy 
szolgálatnak, s természetesen a támogatók is az adott egyházhoz kapcsolódtak. 
A tanulmány Pozsony példáján keresztül vizsgálja a jelenséget, hiszen ott a 
katolikus egyháznak megmaradtak a pozíciói, de az evangélikus egyház is 
kiépítette bázisát. A város legrégibb karitatív intézete a városi kórház volt, mely 
a katolikusok és evangélikusok között állandó konfliktus-forrás volt, míg végül 
1672 után véglegesen a katolikus egyházé lett. A városi kórház, az Erzsébet 
nıvérek kórháza és a kegyes testvérek egészségügyi intézménye is fogadott 
protestáns betegeket, de ezekbe nem lehetett saját, protestáns prédikátort hívni. 
A Pozsonyi káptalan alá tartozó alapítványok, amelyek fıképp 1646 és 1777 
között létesültek, szintén a katolikus ill. konvertita rászorultakat segítették. 
Hasonló helyzet alakult ki az árva és elhagyott gyermekek gondozása terén, 
amelyben a német pietizmus hatására az evangélikus közösségek játszottak 
kezdeményezı szerepet, életre hívva ezzel hasonló katolikus szervezıdést is. 
Lényegében tehát az egyházak Pozsonyban párhuzamos intézményhálózatot 
építettek ki, mert fontosnak tartották a karitatív tevékenységen keresztül is 
erısíteni a felekezeti hovatartozást. 
 
 

                                                 
28 Tamže, s. 347n.  
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Social Care and Religious Intolerance in Pressburg 
in the 17-18th centuries 

 
Confessionalism in Hungary in the 17-18th centuries had a major impact on the 
working of caritative institutions and foundations. The paper examines the 
phenomenon through the case study of  Pressburg, since the Catholic Church 
managed to uphold her positions there, but the Evangelical Church had also built 
her foundations. The city hospital was the oldest caritative institution, which was 
a constant source of conflict between Catholics and Evangelicals until eventually 
the Catholic church got hold of it in 1672. This, similarly to other hospitals of 
the order, saw Prostestant patients, but they were not allowed to call their 
preachers. Foundations belonging to the Pressburg chapter also helped the 
Catholic and converted patients. The situation was rather similar in the treatment 
of orphaned and abandoned children, in which field the Evangelical 
communities played a leading role, calling similar Catolic organizations into 
being. The churches virtually built parallel institution network in Pressburg, 
because they deemed it essential to strengthen denominational belonging 
through caritative activities.  



 

 




