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Úvod

Každý z nás je súčasťou a tvorcom dejín. I keď sa možno o nás ďalšie
generácie nebudú učiť, môže nás hriať pri srdci myšlienka, že práve hlúposť
nebola príčinou nášho intelektuálneho exitu. Veď ako nám latinské úslovie
„Historia est magistra Vitae“, vďaka histórii a jej spoznávaniu napríklad
poznávame, aké nedostatky, poprípade chyby sa stávali v minulosti a len vďaka
historickým poznatkom, ktoré nám zanechali naši predkovia, my dnes nepadáme
do rovnakých priepastí, do akých padali vo svojej dobe naši predkovia. Preto ak
už nie nezištný záujem, tak aspoň myšlienka na to, čo takého dokázali významné
osobnosti v živote majcichovských ľudí v ich bežnom živote a námahách počas
stáročí.
Pri rozhodovaní sa, akú tému by bolo vhodné spracovávať mi prišlo ako
vhodné zaoberať sa dejinami rodnej obce. Ako kandidát kňazstva som sa
rozhodol, že spracujem v tejto diplomovej práci tému cirkevného a náboženského
diania v obci, s veľkým zreteľom na osobnosti, ktoré tento náboženský život,
viedli a svojou činnosťou i významne obohacovali.
V prvej kapitole tejto práce rozoberám tému farnosti, od prvej písomnej
zmienky, ktorá je z roku 1300 až po súčasnosť. Neopisujem v nej len kostol
a kaplnku na cintoríne, ale aj život farnosti v minulosti a dnes. Len vďaka
serióznemu záujmu ľudí a miestnycho kňazov pôsobiacich v Majcichove je dnes
farnosť prekvitajúcou. Opisujem rôzne prvky ľudovej zbožnosti, ktoré držali
farnosť naprieč stáročiami, ako v časoch rozkvetu, tak i v ťažkých časoch.
Cieľom nieje vyplniť stránky, ale ukázať dnešnému človeku, ako sa farnosť
počas stáročí udržiavala. Takisto nezabúdam na dnešné chápanie kresťanských
aktivít v rôznych spoločenstvách nových, ako aj znovuobjavených v prachu
dejín.
Mojou snahou je predovšetkým ukázať na bohatosť a pestrosť ponúkaných
prostriedkov k dosiahnutiu spásy človeka tým, že prostredníctvom duchovna, sa
dostaví požadovaný efekt, že človek zistí, že nieje sám. Ukázať nato že žije ako
v spoločenstve dediny a zároveň spoločnosti, tak aj v kruhu svojich priateľov
v duchovnom prostredí, kedy zasadený do života miestnej cirkvi pomáha v jej
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zveľaďovaní, tak spolupodieľaním sa na jeho každodennom živote pri
spoločenstve na pobožnostiach a liturgických dianiach.
V druhej kapitole sa zameriavam na nositeľov náboženského odkazu
a nositeľov kultúry, kňazov a tiež i osobu miestneho učiteľa.
Istotne najznámejšou osobnosťou slovenského kultúrneho poľa je kňaz Ján
Palárik, pôsobiaci v Majcichove v rokoch 1862 – 1870. V Majcichove je aj
pochovaný. Taktiež život a dielo jeho nasledovníkov, kaplána Františka Richarda
Osvalda, ktorý v Majcichove pôsobil v rokoch 1876 – 1880, kňaza rodáka Jozefa
Karella, ktorý bol vysvätený v roku 1866, v čase pôsobenia Jána Palárika
v Majcichove, ako aj kňazov Konštantína Hurbana, dekana – farára pôsobiaceho
v obci 1907 – 1944 a farára Antona Grmana pôsobiaceho v rokoch 1956 – 1971.
Vďaka týmto vzácnym kňazom mohol miestny ľud bližšie spoznávať pravdy
náboženské i kultúrne.
Bohatý prínos Jána Palárika v oblasti literatúry a divadla, ktoré tak miloval,
ako aj šírenie jeho odkazu a odkazu slovanských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda držalo farnosť pohromade. Spoločným bodom týchto osobností je však
aj proslovenská myšlieka, zachovania si vlastnej rodnej reči, aby ľudia
nezabúdali na svoj rodný domov, ku ktorému patrí i slovenská reč a zvyky.
Nemôžeme však zabúdať ani na osobnosti, ktoré ľudí viedli intelektuálne
a na kultúrnom poli. Najvýznamnejšou osobnosťou pedagogického smeru bol
zaiste Michal Kopčan, ktorý zanechal v mnohých svojich žiakoch bohaté brázdy,
kedy v podobe vyučovania „školy hrou“ si získava srdcia mnohých. Jeho
pôsobenie je však neľahké, pretože miestna samospráva a školská vrchnosť nemá
pochopenie pre jeho aktivity, kedy deti vedie nielen intelektuálne, ale aj
prakticky. Žiactvu poriada výlety a učí ich tými najjednoduchšími učebnými
prostriedkami - deti pripravuje do života. Nenechá sa zlomiť prvotným
nezáujmom detí a ich rodičov, ale naplno sa dáva do boja za vzdelanosť.
Podnetným bolo pre mňa odhalenie pamätnej tabule v predsieni miestneho
kostola, podľa ktorej vyberám osobnosti, ktoré sú obsiahnuté v druhej kapitole
nazvanej „Významné osobnosti“. Istotne si zaslúžia nielen pamätnú tabuľu,
pretože

mnohí

z nich

za

svojho

života

boli

častokrát

nedocenení

a prenasledovaní, ale satisfakciou bude i to, že sa mnohí, ktorým nie je život
a odkaz ich predkov ľahostajný, dozvedia niečo o ich diele a odkaze obsiahnutom
v tejto diplomovej práci.
Myslím si že aj písomná zmienka týchto osobností prispeje k úvahe
mnohých o tom, kto boli a o čo im išlo; predovšetkým o to, aby miestny ľud
7

nezahynul hlúposťou a aby sa dostával na vyššie miesto v spoločenskom
rebríčku.
Verím, že záujemca v tejto diplomovej práci nájde potrebné informácie
o cirkevnom a kultúrnom živote obyvateľov mojej rodnej obce Majcichov. Túto
diplomovú prácu som sa snažil obohatiť o fotografický materiál, aby jej čitateľ
mal aj obrazovo možnosť nahliadnuť na veci o ktorých v daných kapitolách čítal.
V závere taktiež v prílohovej časti prikladám zápis školskej kroniky vedenej
miestnym organistom a učiteľom Michalom Kopčanom, o stave školskej budovy
a jej okolí, ako aj bytu, ktorý mu bol pridelený.
Verím, že táto moja diplomová práca splní cieľ, pre ktorý bola napísaná,
prvorade ako historický materiál a v druhom rade ako zhrnutie mojej
vysokoškolskej činnosti, výsledok môjho štúdia.
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1 Rímskokatolícka Farnosť Všetkých svätých
v Majcichove

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Majcichove bola založená
pred rokom 1300, kedy je prvá písomne doložená zmienka o fare v Majcichove,
čo nám dokladá kniha Magyarország Vármegyei a Városai, enciklopédiája od
redaktora Borovszky Samu. Pozsony Vármegye.1 To znamená, že ak bola v roku
1300 už v Majcichove fara, tak kňaz, ktorý na nej býval bol farárom
a z Majcichova spravoval aj okolité obce.
Prvá zmienka o fare je z roku 1300, teda zo začiatku 14. storočia, vtedy
spadali pod majcichovskú farnosť okolité obce Opoj, Hoste a Abrahám.2 O tom,
že farnosťou a teda farským kostolom bol kostol v Majcichove sa dozvedáme aj
z prameňov fary v Majcichove zo zápisu s názvom Visitatio canonica Ecclesiae
Majthényiensis in die 7. Julii 1756, že dňa 14. mája 1755 prepísal opojský
zakladateľ František Szás kanonickú vizitáciu, jednalo sa o kanonickú vizitáciu
biskupa Jána Galgóczyho, za čias majcichovského farára Jána Novoszada, kde sa
dozvedáme, že: Majcichov má farský kostol a kaplnku, filiálny kostol vo Sv.
Abraháme, novú kaplnku v Opoji a kaplnku v Hoste.3
V roku 1804 bola z majcichovskej farnosti, ktorú tvorili obce Majcichov,
Abrahám, Hoste a Opoj odčlenená filiálna obec Opoj, ktorá sa stala samostatnou
farnosťou a z opojskej kaplnky sa automaticky stáva farský kostol. Nakoľko
arcibiskupský stolec v Ostrihome nebol obsadený, správu mal na starosti dočasný
– kapitulný vikár, Mons. Jozef Vilt, ktorý aj podpísal erigujúci dekrét pre
novozriadenú opojskú farnosť 12. mája 1804.4
V roku 1781 prebehla na fare v Majcichove veľmi podrobná battányiovská
vizitácia. Táto vizitácia podrobne zdokumentovala vybavenie fary, jej zariadenie,
súpis príjmov, opravy kostola a fary a rôzne iné. Majcichovská farnosť v tomto
období patrila medzi najväčšie farnosti v okolí. Z roku 1833 sa zachoval pôdorys

1

Porov. HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 8.
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 177.
3
Porov. Kolektív autorov., OPOJ : 735 výročie prvej písomnej zmienkyo obci, s. 28.
4
ZEMKO, P., Cirkev v Opoji, s. 9-10.
2
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starej majcichovskej fary dokumentujúci jej funkčné využitie priestorov5, ktorá
v Majcichove stála až do päťdesiatich rokov 20. storočia, kedy bola zbúraná
a postavená nová v roku 1959. Na starej fare pôsobil aj kňaz Ján Palárik. Na
mieste, kde bola jeho pracovňa, dnes stojí pamätník Jána Palárika, ktorý navrhol
architekt Rajmund Lauro a zhotovený bol v roku 1995 pri príležitosti 125.
výročia úmrtia Jána Palárika.6
Problémy majcichovskej farnosti nastávajú pred rokom 1695, kedy do obce
prichádza nový statkár, ktorý je evanjelik. Hlavným problémom je to, že len malá
hŕstka katolíkov zostala verná rímsko – katolíckemu náboženstvu. Väčšina
obyvateľov prestúpila na evanjelickú vieru avšak len z dôvodu toho, aby získali
u nového statkára prácu, pretože ten chcel zamestnávať len evanjelikov, v duchu
latinského hesla, „CUIUS RÉGIO, EIUS ET RELÍGIO“ – Koho panstvo, toho
i náboženstvo.7
Pri písaní tejto kapitoly sa stretávam ale s problémom. V monografii obce
Majcichov je údaj o tom, že „keďže rímskokatolícky kostol v čase reformácie
prevzali evanjelici, majcichovský občania katolíckeho vierovyznania sa uchýlili
na cintorín na druhom konci dediny, kde si v roku 1697 postavili kaplnku, ktorú
zasvätili Nanebovzatej Panne Márii“8.
V Historických poznatkoch o obci Majcichov na strane 12. sa naopak píše
o tom, že; „tých málo, čo ostalo (katolíkov) sa rozhodli postaviť si kaplnku na
cintoríne a zasvätili ju Nanebovzatej Panne Márii“9.
Myslím si preto, že kostol pravdepodobne nebol používaný, pretože malá
hŕstka verných, ktorí zostali by nedokázali finančne utiahnuť réžiu kostola
a poprípade by prichádzalo i k stretom s evanjelikmi, napríklad aj pri pohreboch
a sprievodoch po obci.
Budem sa teda pridŕžať zápisu miestneho kronikára, že sa zbytok katolíkov
utiahol na cintorín a to preto, lebo kostol bol pre nich finančne a pre údržbu
nemysliteľný. Kaplnka je jednopriestorový objekt s klenbovým stropom
a kapacitou približne päťdesiat ľudí. Kaplnka bola postavená za prispenia
fundácií, ktoré zanechali bohaté bezdetné majcichovské rodiny.10 Podľa záznamu
z kanonickej vizitácie z 23. mája 1847 dal kaplnku postaviť Ján Bencsicz,

5

Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 177.
Porov. Ján Palárik : životopis, s. 11.
7
Porov. HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 12.
8
KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 183.
9
HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 12.
10
Porov. tamže, s. 12.
6

10

majcichovský compossesionis.11 Ako dôležité považujem spomenúť obdobie
reformácie na Slovensku. S týmto obdobím sa spája meno Petra Pázmáňa12,
neskoršieho kardinála v Trnave.
Peter Pázmáň totiž významne ovplyvnil potlačenie protestantizmu vo svojej
dobe hlavne počas svojho misionárskeho pôsobenia na našom území v rokoch
1601 – 1603, kedy misionárčil v Šali a Košiciach. Paradoxom je i fakt, že sa
narodil v kalvínskej rodine a ku katolicizmu konvertoval ako 13 ročný hlavne
pod vplyvom svojej macochy B. Toldiovej, a značnému vplyvu jezuitskej rehole,
v ktorej bol vychovávaný. Tento vplyv jezuitov sa odzrkadľuje aj v jeho ďalšom
prokatolíckom zmýšľaní a konaní. Svoje protiprotestantské aktivity mohol však
uplatniť až po svojom menovaní ostrihomským arcibiskupom, napriek odporu
stavov. Pokladal sa za maďara a v cirkevnej oblasti mal na mysli hlavne záujmy
maďarských vládnucích vrstiev, aj keď hlavne tieto vrstvy proti nemu brojili.
Jeho rekatolizačné úsilie sa i napriek svojej promaďarskej orientácii zameralo
hlavne na územie Slovenska. Rekatolizačné úsilie riešil hlavne získaním si
magnátskych rodov na Slovensku Forgáčovci, Esterháziovci, Turzovci. Taktiež
rekatolizačnú myšlienku sa snažil vštepovať do študentov teológie – kňazov, cez
ktorých by sa katolícka myšlienka šírila ďalej. V Trnave v roku 1616 zriadil
jezuitské kolégium. Najpodstatnejšou časťou v jeho tvorbe je polemická
náboženská spisba proti žilinskej synode.
Napriek neprijatiu maďarmi vo svojej dobe je maďarskou vedou
považovaný za maďarského priekopníka literárneho jazyka a jedného z prvých
predstaviteľov maďarskej barokovej literatúry. Je najvýznamnejším
reprezentantom uhorskej protireformácie.13
Prečo bol ostrihomský arcibiskup a neskorší trnavský kardinál pre
Majcichov tak významný? Pretože svoje odvážne protireformačné boje viedol
11

12

13

Porov. Vitajte na informačnom portáli obce Majcichov [online], dostupné na: <www.majcichov.sk/
Kaplnka.html>.
Peter Pázmáň – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Nar. 4. októbra 1570 v Oradea, RSR,
zomr. 19. marca 1637 v Bratislave. Otec Mikuláš Pázmáň, sedmohradský šľachtic, podžupan
Biharskej stolice, matka Margita rod. Maršaiová. Peter Pázmáň študuje na gymnáziu v Oradei
a v Kluži, 1587 vstupuje do rehole jezuitov. Noviciát absolvuje v Krakove a vo Viedni, kde absolvuje
i filozofiu, teológiu študuje v Ríme, 1597 je vysvätený za kňaza, získává titul ThDr., r. 1597 – 1598
študijným dozorcom na kolégiu, 1598 – 1601 učiteľ filozofie, 1603 – 1607 učiteľ teológie na
univerzite v Grazi, 1601 – 1603 misionár v Šali a v Košiciach, 1607 – 1616 pôsobí na dvore
nitrianskeho biskupa a ostrihomského arcibiskupa F. Forgáča, 1616 turčianskym prepoštom, 1616
ostrihomským arcibiskupom, 1629 je kardinálom v Trnave. Pamiatkou na P. Pázmáňa je napríklad
náhrobník v dóme Sv Martina v Bratislave od A. Rigeleho z roku 1904 a iné. (Porov. Kolektív
autorov, Slovenský biografický slovník, IV. zväzok M – Q, s. 422.).
Porov. Kolektív autorov, Slovenský biografický slovník, IV. zväzok M – Q, s. 422.
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cez významné rody, medzi inými aj rod Esterházyovcov, ktorým patril
Majcichov spolu so šintavským panstvom od roku 1642 až do roku 1817.
Zemianska kúria14, ktorá bola pri renovačných prácach obecného úradu 13. júla
2004 zbúraná 15, pravdepodobne patrila rodu Esterházyovcov.16

Obr. 1: Budova bývalej zemianskej kúrie v Majcichove

V Majcichove taktiež pôsobil aj rod Szegedyovcov, čo nám dosvedčuje aj
ich dar, strieborná bohato tepaná monštrancia a cibórium s nápisom darcu zo dňa
4. marca 1683. tiež sa dochovali ich dva testamenty v ktorých odkazovali dary
pre kostol (viď. príloha 3, 4).17 Klára Szegedyová, najznámejšia príslušníčka
Szegedyovského rodu spravovala rozsiahle majetky v Majcichove a jej manžel
Borkoss Pál viedol statok v Dolných Lovčiciach.18
V závere ma napadá otázka, ktoru by sa dala táto kapitola uzavrieť. Mohlo
by prísť k zabraniu kostola evanjelikmi, keď v Majcichove žili tieto rody, ktoré
mali ako prvoradé brániť katolícku vieru? Tieto rody nekonvertovali
k evanjelickému náboženstvu. Logickým vysvetlením je to, že množstvo novo
konvertovaných evanjelikov malo slobodnú vôľu, ktorou sa „dobrovoľne –
14

Ranobaroková stavba z druhej polovice 17. storočia, jednopodlažná, dvojtraktová, pozdĺžna, s dvoma
na hranu postavenými rizalitmi na spôsob veže. Priebežná spojovacia chodba má pruské klenby
s lunetami. V oknách sa nachádzali pred jej zbúraním 13. júla 2004 pôvodné barokové mreže. (Porov.
HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 12.).
15
Porov. HORECKÝ, M.,Chronologický zápis udalostí v Majcichove : denník, 13. júla 2004
16
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 35.
17
Porov. HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 11-12.
18
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 37.
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hlavne z dôvodu prežitia“ prihlásili za evanjelikov, možno len na papieri. Meno
statkára evanjelického náboženstva sa nikde neuvádza, ale je logické, že jeho
pôsobenie v Majcichove nebolo zvlášť výnimočné, pretože sa o ňom nedochovali
žiadne zmienky.
Domnievam sa preto že naozaj dôvodom pre postavenie kaplnky bola
okolnosť, že katolíkov bolo málo a preto si postavili kaplnku.
V tomto období, keď si miestna skupinka katolíkov stavala kaplnku na dnešnom
cintoríne bol farárom Juraj Vinczy, ktorý pôsobil v Majcichove v rokoch 1688 –
1702.19 V čase stavania kaplnky sa v jej blízkosti nenachádzal žiaden hrob, ako
uvádzajú pramene, bola postavená na druhom konci dediny, to znamená, že
koniec dediny bol v mieste kde dnes stojí kaplnka. Cintorín sa rozprestieral okolo
kostola, odtiaľ bol Jozefom II. premiestnený na dnešné miesto, teda ku kaplnke.
Bolo to za jeho vlády medzi rokmi 1780 – 1790.20
Zaujímavým je aj dar rodu Szegedyovcov zo 4. marca 1683, prečo by dávali taký
vzácny dar pre kostol, ktorý by nebránili pri jeho zaberaní evanjelikmi?
Prameň, ktorý by nám tento problém, ktorý je možno len nepochopením,
poprípade nesprávnou interpretáciou predkladaný čitateľom, nemáme. A tak
záleží na tom, kedy sa nejaká písomná zmienka o reformácii v Majcichove nájde,
aby nám tak mohla osvetliť, čo sa v reformačných rokoch naozaj v Majcichove
dialo.

19
20

Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 184.
Porov. tamže, s. 183.
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1.1 Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Majcichove

Azda žiadna dedina na Slovensku nieje bez kostola, alebo aspoň kaplnky,
ktoré dokazujú, že v danej obci sú ľudia úzko spätý s náboženským dianím. Inak
tomu s náboženským životom nebolo ani v Majcichove. V obci Majcichov žili
ľudia troch vierovyznaní; katolíci, židia a evanjelíci.21 Existenciu kostola dokladá
prvá písomná zmienka o obci z roku 1226.
Obec Majcichov je položená na
vyvýšenom mieste, na miernom kopci.
Dominujúcou je kostolná veža. Ako
spomína prvá písomne doložená zmienka
o obci, ktorá je z roku 1266, teda z 13.
storočia, kostol i samotná obec
pravdepodobne staršie.
V súpise
kultúrnych
pamiatok

sú
na

Slovensku
sa
pri
charakteristike
Majcichova uvádza: „Hoci po prvý raz je
doložený listinou z roku 1266, je to obec
nepochybne oveľa staršia, založená pri
veľkomoravskom hradisku.“22

Obr. 2: Majcichovský kostol pred prestavbou

Za zaujímavosť stojí záznam miestneho kronikára, ktrorý si poznačil do
svojho chronologicky usporiadaného denníka pod dátumom 14. júna 1995
zaujímavú poznámku v znení, že keď sa robila prístavba bočných lodí kostola
v roku 1960, tak nad hlavným vchodom, ktorý bol oblúkového tvaru, bolo vidno
po opadnutí omietky datovanie roku 1112. Je dnes možné len viesť dohady, či sa
jednalo o rok postavenia, alebo jeho dokončenia, materiály, ktoré by nám dávali
odpoveď nemáme.23

21

Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 178.
Tamže, s. 26.
23
Porov. HORECKÝ, M.,Chronologický zápis udalostí v Majcichove : denník, 14. júna 1995
22
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Ďalej podľa miestneho kronikára Michala Horeckého, ktorý píše obecnú
kroniku (a tiež podľa zdroja
Magyarországh Vármegey Es Városai,
encziklopédia od redaktora Borovsky Samu, Pozsony Vármegye. Výňatok
str. 88, odst. 2), veža kostola je vraj oveľa staršia, z čias Slovanského hradiska,
ktoré stálo v obci v 8. – 9. storočí n. l.. Táto veža slúžila ako strážna veža tohto
hradiska, čomu nasvedčujú aj trojhranné okienka z východnej strany, ktoré
smerujú na hradisko, teda priestor, kde sa rozprestieralo v dobách svojej
existencie.
Dnes to možno príde našincovi zvláštne, ale Trnava vznikla najneskôr
koncom 9. storočia ako neveľká osada v kotlinke potoka Trnávka (ktorá dodnes
Majcichovom preteká a spája sa s riekou Dudváh24), kde bola táto križovatka
dôležitých obchodných ciest. Tu sa uskutočňovala výmena tovarov a vznikol tu
miestny trh. Trh sa konal pri osade, ktorá ležala na návrší okolo neskoršieho
farského kostola (neskorší majcichovský kostol). Tieto osady podliehali
z hľadiska správy centrálnemu hradisku v Majcichove.25
K tejto strážnej veži bola v 13. storočí pristavená hlavná loď kostola,
hlavným stavebným materiálom bol kameň a tehla, síce v menšom množstve, ale
vyrobená ručne.26 V roku 1749 pristavili sanktuár, ktorý je celý budovaný z tehál.
Zistilo sa to pri prístavbe bočných lodí, keď sa rozoberali múry. Pri betónovaní
pilierov sa museli otvoriť aj krypty pod hlavnou loďou, aby sa dala zmerať
stabilita. V kryptách sa našlo niekoľko väčšinou rozpadnutých rakiev, medzi
nimi aj malé rakvy detí. Sem pochovali rodinu Andreanských a Szegedyovcov,
ktorých príslušníci žili v Majcichove v 16. až 18. storočí. Krypty pochádzajú
z rokov 1550 až 1707. Tieto dátumy boli ozdobnými klincami vyryté na rakvách.
Pri vyberaní mramorovej dlažby v kostole bola pri prístavbe bočných lodí
objavená ďalšia krypta pod hlavným oltárom, v ktorej sa nachádzajú telesné
pozostatky kanonika Andreanského pochovaného v roku 1707.27
Do konca 18. storočia sa okolo kostola rozprestieral cintorín, ako sa to
zistilo pri prístavbe bočných lodí kostola, bolo vykopaných viacero kostrových
ostatkov. Tento cintorín bol Jozefom II.28 zrušený a pochovávať sa začalo na
súčasnom cintoríne.29

24

Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 9.
Porov. Kolektív autorov, Dejiny Trnavy, s. 34.
26
Porov. HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 21.
27
KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 181-182.
28
Jozef II. reformoval celý rad oborov spoločného a hospodárskeho života, ale hromada reforiem sa
nepozerala na svoj morálny dopad. Preto ich odmietali aj tí, ktorí sa z nich naopak mali radovať. Ako
25
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Kostol nesie titul, Všetkých svätých. Už v prvých storočiach si Cirkev
uctievala mučeníkov, ktorí položili život za Krista a za bratov. Vo veľkomeste
Antiochii v Sýrii jestvoval už v 4. storočí sviatok Všetkých mučeníkov. Z toho sa
vyvinul sviatok Všetkých svätých. V Ríme sa tento sviatok slávil už v 6. storočí.
od roku 835 sa slávi 1. novembra.30
Farský kostol Všetkých svätých v Majcichove svoj titul zaznamenáva že, jeho
patrocínium slávili už na konci 17. storočia s možnosťou získania odpustkov.31
Prvá zmienka o fare v Majcichove je zo 14. storočia. Majcichov mal vždy
vlastnú farnosť, do ktorej v minulosti patrili aj obce Opoj, Hoste a Abrahám.
Presné záznamy o počte narodených, zomretých a zosobášených v majcichovskej
farnosti od roku 1688 sa nachádzajú v Oblastnom múzeu v Bratislave. Podrobná
battányiovská vizitácia majcichovskej fary z roku 1781 zdokumentovala jej
vybavenie a zariadenie ako i súpis príjmov, opravy kostola a fary a iné.
Podľa tohto zápisu z vizitácie patrila majcichovská farnosť medzi najväčšie
v okolí. Z roku 1833 sa dochoval pôdorys starej fary, ktorý dokumentuje
jednotlivé miestnosti a ich využitie.32
Hlavný oltár zriadil Ondrej Segedi r. 1692, nemal svätostánok. Rok 1714
prináša ale inú informáciu a to, že boli už v kostole dva oltáre:
• oltár Najsvätejšej Trojice a Všetkých svätých dar od Františka
Andreánskeho a sestry Júlie Cingely so svätostánkom
• oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie pred rokom 1756 pridali
aj oltár Ukrižovaného Spasiteľa, všetky oltáre boli požehnané33

odstrašujúci príklad možno uviesť pokus zjednodušiť posledné veci človeka. V rámci úspory
strategickej suroviny – dreva – Jozef II. navrhol pochovávať nebožtíkov v režných mechoch. Z tejto
reformy, ktorá na niekoľkých panstvách vyvolala sedliacke búrky, sa zachovalo len prirovnanie
„pôjdeš do mecha“. (VYKOUPIL, L., Slovník českých dějin, s. 237.).
29
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 183.
30
LIPTOVSKÁ, M., Celý rok so svätými, s. 875
31
Porov. Vitajte na informačnom portáli obce Majcichov [online], dostupné na: <www.majcichov.sk/
Kostol/História kostola.html>.
32
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 177.
33
Porov. Vitajte na informačnom portáli obce Majcichov [online], dostupné na: <www.majcichov.sk/
Kostol/História kostola.html>.
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Starý inventár a rozloženie v jednoloďovom kostole, pred jeho generálnou
zmenou začiatkom päťdesiatych rokov opísal miestny kronikár Michal Horecký
takto:
„V kostole boli dva oltáre, hlavný vpredu a za ním bol veľký, na plátne
maľovaný obraz o rozmeroch 3,5 krát 5 metrov s vyobrazením Všetkých svätých,
ktorým bol kostol zasvätený. Oltár bol biely, dvierka svätostánku boli pozlátené,
a ozdobené rezbou klasov a hrozna.34 Po bokoch stáli anjeli.35 Druhý oltár tzv.
malý, bol napravo, tiež biely s obrazom Ružencovej Panny Márie a bol tiež
olejomaľbou na plátne podobne ako hlavný oltárny obraz. V strede kostola bol
veľký krištáľový luster, na ktorom horeli sviečky. Vpravo v sanktuári bolo jedno
maľované okno románskeho tvaru s výjavom Božského srdca Ježišovho
a s monogramom darcu z roku 1905 „Ján Janík“.
Chóry boli dva, malý tzv. pánsky, pod ním bola sakristia, druhý chór bol
vzadu kostola a bol na ňom aj starý klasický mechanický organ. Tento organ bol
v roku 1938 zožratý červotočom a preto vyhodený ako nepoužiteľný.
Vo veži kostola boli tri zvony z ktorých boli v I. svetovej vojne dva vzaté na
vojnové účely. Nové zvony boli nainštalované v r.1921 a liali ich zvonolejári,
bratia Fišerovci z Trnavy. Sú ladené v stupnici A-dur a sú na nich tieto nápisy:
• Veľký zvon (fis) nesie nápis – „Veľký apoštoli našej vlasti, ste nám
z milosti od Pána večnosti“.
• Stredný zvon (E) nesie nápis – „Ochráň Tvé dietky ó Mária“ a pod
nápisom firma: “liali bratia Fišerovci Trnava 1921“
• Malý zvon (A) s nápisom – „Svätý Floriáne na pomoc voláme, by
odvrátil od nás zhubné požiare“
Elektrifikácia zvonov bola vykonaná v roku 1966.“36

34

Ich fragmenty sa nachádzajú v pamätnej izbe Jána Palárika v budove bývalého Zichyho kaštieľa,
dnešné zdravotné stredisko, Pamätná izba kňaza Jána Palárika a miestna lekáreň
35
Sochy anjelov boli reštaurované v dielni Dr. Petra Čambála zo Zavara v rokoch 1995 - 1996 pri
generálnej oprave kostola a znovuumiestnené na hlavnom oltári.
36
Porov. HORECKÝ, M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 22.
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V minulosti sa cirkevné bohoslužby nezaobišli bez účasti kostolných
žobrákov. Obyčajne sa ešte pred začiatkom omše posadili pred vchod do kostola
(na žobračinu), kde mali pokladnicu, do ktorej im prichádzajúci dávali almužnu,
niekedy aj peceň chleba. Žobráci sa chodili pred vianočnými, veľkonočnými
alebo svätodušnými sviatkami modliť po domoch, za čo tiež dostávali almužnu.
Na druhej strane mali aj svoje povinnosti. Pred pobožnosťami zametali priestor
pred kostolom a keď napadol sneh, museli ho odhádzať.37 Iste i dnes by asi
v týchto prípadoch bolo vhodné vrátiť sa k praktikám našich predkov.
Myslím si že za pozornosť stoja a hodné zmienky sú aj dva dochované
testamenty najznámejšieho rodu, ktorý v Majcichove žil a pôsobil významne
v miestnej Cirkvi, hlavne svojim donátorstvom, vďaka ktorému Cirkev
rozkvitala.
Taktiež zostala po nich nejedna pamiatka. Tieto rody sú pochované
v miestnom kostole v krypte z tehál, ktorá má klenbu a je priečkou rozdelená na
dve polovice. Zaujímavosťou pre súčasníka je ale fakt, že grófka Klára
Szegedyová je v hrobke pochovaná oddelene, teda v zvláštnej, tehlovou stenou
delenej miestnosti. Dôvod sa už dnes márne budeme pokúšať zistiť, pretože
dôvod tohto jej jednania nám nieje známy. Každopádne sa zachovali dva
testamenty:38 (viď. príloha 3, 4)

37
38

KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 178.
Porov. tamže, s. 37.
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1.2 Dnešná podoba kostola

Kostol sa do dnešnej podoby dostával postupne. Najskôr to bola prístavba
bočných lodí, ktorá prebiehala v rokoch 1956 – 1960.

Obr. 3: Dnešná podoba kostola a jeho okolia

V tomto období bol zhotovený oltár v duchu druhého vatikánskeho
koncilu, teda kňaz slávil svätú omšu tvárou k ľudu. Nový hlavný oltár, sedes,
obetný stôl a ambonu zhotovil architekt Ľ. Chmelár z Piešťan.39 Tento mobiliár
slúžil do roku 2005, potom bol darovaný Premonštrátskemu kláštoru v Želive
v ČR.
Zásluhou ThDr. Antona Grmana sa po dokončení prístavieb na kostole do
majcichovského kostola dostala aj socha Panny Márie Kráľovnej v nadživotnej
veľkosti. Autorom sochy je akademický sochár Tine Kos, s datáciou autora

39

Porov. HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 22.

19

a roku na podstavci sochy r. 1934. Sochu doviezol v päťdesiatych rokoch
z bratislavského kostola Na kalvárii.40
Na predĺženom chóre sa v súčasnosti nachádza organ, ktorý bol v roku 1979
zakúpený a dovezený z Mostu v Čechách, kde asanovali kostol na iné miesto,
pretože na pôvodnom mieste otvárali nové uhoľné bane.
Jedná sa o vyše storočný pseudogotický organ s pedálom od organára
Longauera z roku 1880. Po nainštalovaní v roku 1979 sa zapísal do zoznamu
kultúrnych pamiatok.41
Keďže všetko má svoj čas a takisto aj svoju životnosť, tak aj organ, ktorý
bol nainštalovaný v roku 1979 už ako storočný si vyžadoval pozornosť, pretože
plnil svoju úlohu pri každodennej liturgii. Keďže v roku 2004 začali vážne
nedostatky organového doprovodu neustálymi poruchami, miestny farár
Dr. Pavol Zemko sa po dohode s členmi farskej rady rozhodol a zriadil občianske
združenie, ktoré nieslo názov po významnom kňazovi pôsobiacom v našej obci,
o ktorom ešte budem písať, názov Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika
v Majcichove. Vďaka tomuto občianskemu združeniu, za pomoci všetkých
občanov z Majcichova i mimo neho, obecného zastupiteľstva a iných organizácií
sa podarilo generálne opraviť tento vzácny nástroj. Renováciu previedla firma
z Českej republiky, Karel Zadák a syn, z Krnova. Po ukončení opráv bol
obnovený organ znovu požehnaný 16. októbra 2005 a daný do užívania.42

1.3 Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Majcichove

Religiózna štruktúra obyvateľstva bola v minulosti pomerne rovnorodá.
Jednoznačne dominovali obyvatelia katolíckeho vierovyznania. Výnimku tvorilo
len obdobie reformácie43, keď niektoré majetky v Majcichove kúpil statkár –
40

Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 183.
Porov. tamže, s. 183.
42
Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 30-32.
43
Reformácia, z latinského slova reformatio – úprava, oprava. Reformácia vznikla ako reakcia na postoj
katolíckej cirkvi (najmä vyššej cirkevnej hierarchie) k uskutočňovaniu ideálov raného kresťanstva.
Reformácia sa od počiatku prejavovala hnutím heretikov (kacírov), ktorí odmietali novodobé doplnky
cirkevnej vierouky – výroky koncilov a pápežov, nových svätých a sviatostí. Vedeckú základňu
reformácia dostala spisom angličana Johna Wicliffa (tiež Viklef) z r. 1382. Wicliff požadoval návrat
k pôvodnému kresťanstvu, opätovné nastolenie rovnosti všetkých ľudí, zrušenie cirkevných inštitúcií,
zrušenie svetskej moci cirkvi, rozdanie jej majetku a pod. . (VYKOUPIL, L., Slovník českých dějin, s.
514.).
41
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evanjelik, ako som už uviedol v prvej kapitole. Z tohto dôvodu sa muselo veľa
veriacich (keďže chceli mať prácu), prehlásiť na evanjelickú vieru. Spomienkou
na toto obdobie je kaplnka na cintoríne.44
Kaplnku

si

miestny

majcichovský
katolíci
postavili v roku 1697 na
druhom
konci
dediny
a zasvätili ju Nanebovzatiu
Panny
Márie.
Podľa
záznamu

z

kanonickej

vizitácie z 23. mája 1847 dal
kaplnku
postaviť
Ján
Bencsicz,
majcichovský
compossesionis.45 Jednalo sa
o
barokovú
stavbu
prefasádovanú v 20. storočí.
Je to jednopriestorová stavba
s
klenbovým
stropom.
V Prednej časti strechy nad
vstupom
je
drevená zvonica.

vystavaná

Obr. 4: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne

Oltár je barokový s točenými stĺpami a nástavcom, v jeho strednom poli je
oválny obraz ešte pôvodný z rokov zbudovania kaplnky, ktorý zobrazuje
Najsvätejšiu trojicu. Pod ním sa nachádza obraz medzi dvoma točenými stĺpami,
ktorý je novšieho dáta z 19. storočia a nesie maľbu Nanebovzatia Panny Márie.
Ako je zvykom asi v každej obci aj naša obec Majcichov slávi hody,
slávnostný deň obce ktorý sa slávi na základe cirkevného titulu patróna
miestneho kostola. Naša obec, neslávi hody na sviatok Všetkých Svätých

44
45

KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 178.
Porov. Vitajte na informačnom portáli obce Majcichov [online], dostupné na: <www.majcichov.sk/
Kaplnka.html>.
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1. novembra, ale na sviatok Nanebovzatia Panny Márie ktorý pripadá na
najbližšiu nedeľu k 15. augustu.46
Oltár bol už viackrát opravovaný. Nám známe sú opravy po totalite v roku
199047 a generálna oprava spojená s polychrómiou hl. oltára spolu s obrazmi
v roku 1997, ktorú spoločne s generálnou opravou kostola v rokoch 1995 – 1996
previedol Dr. Peter Čambál zo Zavara, rodák z Abrahámu.

1.4 Ľudová zbožnosť – Ružencové bratstvo v Majcichove

Ako v každej inej farnosti aj v Majcichove fungovala ľudová zbožnosť
mnohými spôsobmi. Asi najznámejšou ľudovou pobožnosťou je modlitba litánií
a sv. ruženca, potom sú to rôzne modlitby, takzvané korunky, zásvätné modlitby,
modlitby ku svätým a rôzne iné. Tieto modlitby sú súčasťou ľudovej zbožnosti.
V obci pôsobilo niekoľko katolíckych organizácií: Katolícka jednota žien, Tretí
rád svätého Františka a Mariánska kongregácia.48
Do skupiny ľudovej zbožnosti takisto patria rôzne púte, na pútnické miesta ako
doma na Slovensku, tak i do zahraničia, v minulosti mimo hraníc len veľmi
zriedka.
Chcel by som sa zamerať na Ružencové bratstvo. Dejiny majcichovského
bratstva živého ruženca sa začínajú písať 4. júla 1878, kedy provinciálny prior
Rakúsko – Uhorského impéria, rehole dominikánov, Fr. Mikuláš Holl z Viedne
vydáva pre toto bratstvo listinu. V tejto listine sa dovoláva apoštolského breve
pápeža bl. Pia IX. zo 17. augusta 1877 a deleguje majcichovského kaplána
Františka Richarda Osvalda, kňaza ostrihomského arcibiskupstva za direktora
Bratstva sv. ruženca v Majcichove. Kópia tejto listiny je umiestnená v archíve na
majcichovskej fare a je súčasťou expozície Pamätnej izby Jána Palárika v časti
venovanej Františkovi Richardovi Osvaldovi, majcichovskému kaplánovi
v rokoch 1876 - 188049.
V majcichovskom kostole v rokoch 2005 – 2006 prebehla kompletná úprava
presbytéria pri ktorej bol zreštaurovaný obraz Nepoškvrneného Počatia Panny
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Márie - Ružencovej, ktorý bol v minulosti súčasťou bočného oltára, ktorý dalo
zhotoviť pravdepodobne Ružencové bratstvo. Tento obraz v roku 2002 pri jeho
osadení rekonštruovali Mgr. Ján Kamenský z Nižnej na Orave v spolupráci
s miestnym bohoslovcom Jozefom Kankarom. Pri čistení maľby bol objavený
autor a rok, kedy bol obraz namaľovaný. Autorom obrazu je J. Böhmann, rok
1882.50
Prvou dochovanou zakladajúcou listinou Bratstva sv. ruženca je listina z 26.
februára 1903, vydaná v Ríme. Touto listinou podpísanou generálnym magistrom
dominikánskeho rádu, Fr. Andrejom Frőhwirtom, OP., opatrenou pečaťou
deleguje za rektora miestneho Ružencového bratstva farára Jozefa Fridricha 1870
- 190751. Fridrich svojim podpisom potvrdzuje a prijíma svoje menovanie za
pítomnosti dvoch svedkov z majcichovskej farnosti, Jána Valentína a Jozefa
Krajčoviča. Autentickosť tejto listiny 12. marca 1903 potvrdil biskup Jozef
Boltizar, generálny vikár ostrihomského arcibiskupstva a prikladá k tejto listine
ešte aj listinu o odpustkoch, ktoré členom udelil pápež Lev XIII.52
Počas komunizmu sa kompletne ružencové bratstvo rozpadlo, niektorí
aktivisti si svoje „ružencové povinnosti“ súkromne doma plnili, ale nemalo to ráz
spoločenstva. Zo „starého“ ružencového bratstva po komunistickom pôsobení
zostala len zástava ružencového bratstva, ktorú pri pohreboch členov ruženca
nosia pred rakvou.
V roku ruženca vyhlásenom pápežom Jánom Pavlom II. od októbra 2002 do
októbra 2003, sa počet 15 ružencových tajomstiev rozšíril o päť tajomstiev a tak
vzniká dvadsať ružencových tajomstiev.
Novodobú zakladaciu listinu Ružencového bratstva53 pri kostole Všetkých
svätých v Majcichove vydal P. Šimon Ján Tyrol, OP – provinčný promótor
Ružencových bratstiev na Slovensku v Košiciach, na sviatok Narodenia Panny
Márie, 8. septembra 2004 „so všetkými výsadami a odpustkami, ktoré členom
Ružencových bratstiev udelili najvyšší veľkňazi Katolíckej cirkvi.“54

50

Porov. ZEMKO, P., Majcichov s ružencom v ruke, s. 3.
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 184.
52
Porov. ZEMKO, P., Majcichov s ružencom v ruke, s. 4.
53
Výsadu zakladať Ružencové bratstvá zveril pápež Pius V. reholi dominikánov 17. 9. 1569 bulou
Consueverunt Romanum Pontifices. Po schválení provinčnej rady Slovenskej provincie Rehole
dominikánov 22. 12. 2003 v Bratislave, č. 10/03 PR, boli stanovy publikované v Košiciach v roku
2004. (ZEMKO, P., Majcichov s ružencom v ruke, s. 7.).
54
Tamže, s. 6.
51

23

Bratstvo živého ruženca je aktívne vo viacerých smeroch. Členovia tohto
bratstva si za svoje vzali aj financovanie niektorých liturgických potrieb.
Napríklad :
– Zakúpili do Farského kostola Všetkých svätých v Majcichove obraz
Božieho Milosrdenstva v cene 11. 000 Sk. Dňa 31. októbra 2004 ho
slávnostne požehnal želivský opát P. Bronislav Ignác Kramár O. Praem,
rodák zo Slovenskej novej Vsi.
– Zakúpili sochu blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej v hodnote 10.
000 Sk, ktorej autorom bol Oskár Košecký. Taktiež financovali relikviár
v hodnote 4. 800 Sk, do ktorého boli sestrami Sv. Kríža z Trnavy
darované ostatky blahoslavenej. Túto sochu a relikviár požehnal miestny
farár Dr. Pavol Zemko dňa 30. júla 2005.
– V Roku Eucharistie 2005 dalo bratstvo zhotoviť procesiovú zástavu, ktorú
v deň spomienky Panny Márie Ružencovej požehnal 7. októbra 2005
miestny farár Dr. Pavol Zemko. Cena zástavy bola 6. 400 Sk.55

1.5 Erb farnosti Všetkých svätých v Majcichove

Na farskej pečati z roku 1822 sa
zachovalo vyobrazenie Korunovanie Panny
Márie Najsvätejšou Trojicou, pričom po
boku sú postavy dvoch biskupov v mitrách
z profilu a pod nimi množstvo bodiek –
svätých. Toto vyobrazenie prebral v roku
2002 i Farský erb zaregistrovaný pod
signatúrou W 73/02 v Heraldickom registri
Ministerstva vnútra SR, ktorý na svojom
Obr. 5: Farský erb z roku 2002
zasadnutí 16. apríla 2002 odobrila
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR, o čom svedčí erbová listina
vystavená pri príležitosti požehnania farského erbu a farskej pečiatky.
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K pečatidlu a erbu bola ešte v roku 2002 zhotovená sochárkou Evou Potfajovou
z Bratislavy, farská zástava.56
Ako som už spomínal, erb bol vytvorený na základe pečate Farnosti
s motívom všetkých svätých (zlaté krížiky v širokej, modre poprekladanej
bordúre) prevýšeného korunovaním Panny Márie Najsvätejšou Trojicou
(v červenom štíte s oddeľujúcou zlatou niťou strieborná zlatom prepásaná ľalia –
ľalia jednak symbolizuje Pannu Máriu ako aj zlatým spojením troch lupeňov
Najsvätejšiu Trojicu). Čierny kňazský klobúk nad štítom so šnúrami – každá
s jedným uzlom na obe strany predstavuje heraldické odlíšenie farnosti v systéme
erbových znamení používaných v štruktúre Rímskokatolíckej cirkvi. Autorom
erbu je PhDr. Ladislav Vrteľ, člen Medzinárodnej heraldickej akadémie, herold
Slovenskej republiky, vládny radca pre heraldickú tvorbu z Heraldického registra
Ministerstva vnútra SR. Erb v prítomnosti PhDr. Petra Kartousa, CSc. – riaditeľa
odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, predsedu Heraldickej
komisie slávnostne požehnal 5. júla 2002, miestny farár Dr. Pavol Zemko.
Prítomní boli, miestny starostovia obce Majcichov Augustín Kalivoda a obce
Opoj Alojz Matúš.57

1.6 Nová koncepcia usporiadania sanktuára z roku 2005

Počas mnohých snáh a námetov prestavby sanktuára sme prišli k riešeniu
usporiadania podľa už spomínaného faského pečatidla, ktoré sa nachádza
v archíve farského úradu v Majcichove a je z roku 1822.
Obdobná pečať je aj na krstnom liste, ktorý Ján Palárik vystavil 3. januára
1870 pre Máriu Chrástel a opatril ho farskou pečaťou na ktorej je jasnejšie
vyobrazenie postavy Ježiša Krista – Božieho Syna – vľavo, Boha otca vpravo,
pridržiavajúc sa kráľovskej koruny na hlave Panny Márie so zopätými rukami,
nad nimi je holubica – Duch Svätý – a z nej vychádzajúce lúče, pričom po
bokoch sú dve postavy biskupov v mitrách a s biskupskou berlou v ruke. Všetky
postavy sú vyobrazené spredu. Vnútorný obsah pečate uzatvárajú dolu štyri
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postavy vzhliadajúce hore. Po obvode je nápis: SIGILLUM ECCLESIAE
PAROCHIALIS MAJTHENY.58
Preto ako som už spomínal, sme v roku 2005, počas študijných prázdnin
vykonali spolu s miestnym kňazom Dr. Pavlom Zemkom reformu hlavného
oltára, s plným vedomím Arcibiskupského úradu v Trnave so zreteľom na
liturgické usporiadanie podľa daných noriem.
Centrálnym sa stal obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie , ktorý sa
v pôvodnom usporiadaní kostola a podľa svedectva kronikára ako bočný oltár
nachádzal na pravej strane a je dielom maliara J. Böhmana z roku 1882. Tento
obraz reštauroval Mgr. Ján Kamenský, rodák z Nižnej na Orave a bohoslovec
z Majcichova Jozef Kankara. Stal sa centrálnym bodom nového hlavného oltára.
Nad týmto obrazom bol umiestnený reliéf Najsvätejšej Trojice, ktorého autorom
je Mgr. Ján Kamenský. Po oboch stranách obrazu Panny Márie boli inštalované
neskoršie sochy.
V Roku 2007 boli inštalované sochy sv. Alžbety, drevorezba Mgr. Jána
Kamenského. Táto socha bola objednaná členmi novozaloženého Rodinného
spoločenstva sv. Alžbety ROSSA, toto spoločenstvo bolo založené v januári roku
2007, inšpiráciou pre založenie tohto spoločenstva bolo vyhlásenie pápeža
Benedikta XVI., ktorý rok 2007 vyhlásil rokom sv. Alžbety pri príležitosti 800.
výročia jej narodenia59 a socha sv. Pavla, ktorú daroval miestny kňaz z vlastnej
zbierky. Umiestnenie sochy sv. Pavla bolo symbolickým pre rok 2008, ktorý
pápež Benedikt XVI. vyhlásil rokom Sv. Pavla.
Pod oltárnym obrazom korunovania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou
a sochách sv. Alžbety a sv. Pavla je svätostánok a po obidvoch stranách sú sochy
kľačiacich adorujúcich anjelov, ktoré sú pozostatkami zo starého hlavného oltára
a boli spolu s celým interiérom reštaurované pri generálnej oprave kostola
v rokoch 1995 - 1996, Dr. Petrom Čambálom zo Zavara, rodákom z neďalekého
Abrahámu.
Pri generálnej oprave farského kostola Všetkých svätých v Majcichove boli
v kostole pri pokladaní dlaždy, pod chórom pred jej položením dané dokumenty
o kostole a o kryptách. Dôvodom tohto uloženia je odkaz pre nasledujúce
generácie, čo prídu po nás.60
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1.7 Náboženské vierovyznania žijúce v obci Majcichov, podiel
židovského obyvateľstva

V Majcichove žilo okrem rímskokatolíkov a evanjelikov aj obyvateľstvo
Židovského národa. Koniec 18. storočia a začiatok 19. storočia sú prelomovým
obdobím, kedy si viaceré šľachtické rody na svoje majetky pozývali obyvateľov
židovského vierovyznania, aby ich zveladili a aby sa zároveň v regióne pozdvihla
obchodná činnosť. Títo obyvatelia boli veľmi dobrými obchodníkmi.61 V obci
v 18. až 20. storočí žili aj občania židovského vierovyznania. Podľa jozefínskeho
súpisu žilo v roku 1786 v Majcichove osem židov. Do roku 1921 mali svoju
synagógu.62
Všetci dnes veľmi dobre vieme, ako to dopadlo z obyvateľmi židovského
vierovyznania počas II. Svetovej vojny. Museli sa odsťahovať a následne po
„odsťahovaní“ – deportácii boli likvidovaný v plynových komorách. Ako
zahynuli majcichovský židia, dnes nevieme.63
Podľa zápisu z kroniky písanej miestnym kronikárom sa dozvedáme, že tu
žilo až 13 rodín židovského vierovyznania, myslí sa tým obdobie okolo roku
1921. Kronikár M. Horecký dokonca vymenováva tieto rodiny:
a) Braun Jakub – mäsiar
b) Braun Leopold (zvaný Puclík) – obchodník
c) Braun Arpád – robotník
d) Reizovci – bývali na mieste kde stojí dnešné nákupné stredisko,
oproti obecnému úradu
e) Reiz Móric – mäsiar
f) Steinerovci – podomoví a jarmoční obchodníci
g) Šajmovics – statkár
61
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h) Zenofeld – statkár
i) Szidon – gróf a statkár (býval v budove bývalého kaštiela grófa
Zichyho z Voderád, ktoré mal v prenájme; dnešné zdravotné
stredisko)
j) Weis Jozef – pracoval u statkára Slezáka a bol i páleníkom v pálenici
k) Weil Gejza, MUDr.64 – pre udanie musel v roku 1939 z obce odísť,
bol to vynikajúci obvodný lekár65

Na konci dediny v miestnej časti „Svätý Ján“ smerom na obec Hoste si
židovský obyvatelia zriadili vlastný cintorín, kde je ešte aj v súčasnosti viacero
pomníkov, ale je zanedbaný. Židovská synagóga stála na mieste dnešnej
telefónnej ústredne, naproti Materskej školy.66

1.8 Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, prvá slovenská
blahoslavená a Majcichov

Relikvia je spojená s niečím, čo je od nepamäti posvätné, ale v novej
terminológii zastaralé a možno i nevhodné. Dnes už asi len máloktorého
z mladých ľudí nadchne prítomnosť nejakých relikvií v kostole. Relikvie ako
vieme sú viacerých kategórií, najautentickejšie sú tie, ktoré sú opatrené pečaťou
v červenom vosku dávajúce relikvii autenticitu, ktorú potvrdzuje už spomínanou
pečaťou nejaká cirkevné autorita. Nie je zvláštnosťou prítomnosť relikvií
v kostoloch. Ešte pred druhým Vatikánskym koncilom teda v čase tridentského
koncilu bolo povinnosťou kostolov vlastniť nejaké relikvie. Najčastejšie to boli
ostatky napríklad katakombálnych prvomučeníkov, ktoré sa vkladali do tzv.
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oltárneho kameňa, ktorý sa zapravoval do menzy, teda oltárnej dosky na ktorej sa
slúžila svätá omša.
Ja ale nechcem na tomto mieste spomínať staré zvyky, ktoré boli
charakteristické pre všetky kostoly, umocnené rubrikou pre všetky kraje
rovnakou, ale chcem hovoriť o „vzácnej relikvii“ ako v regionálnom, tak
i v slovenskom merítku.
Jedná sa o prvú slovenskú sväticu, v tomto období zatiaľ blahoslavenú
sestru Zdenku, vlastným menom Cecíliu Schelingovú. Narodila sa v Krivej na
Orave 24. decembra 1916 a zomrela v komunite svojich spolusestier v Trnave
31. júla 1955. Bola sestrou u Milosrdných sestier sv. Kríža v Trnave. Zomrela na
následky tvrdého zaobchádzania komunistickými orgánmi, vo veku 39 rokov.
Pochovaná bola na starom cintoríne v Trnave 2. augusta 1955. Jej telesné
pozostatky boli spolu s desiatimi jej spolusestrami svätého kríža exhumované 15.
októbra 1979 a prenesené 16. októbra na druhý deň na cintorín do Podunajských
Biskupíc, kde mala komunita spoločný hrob sestier. 18. septembra 2000 bol
arcibiskupom Jánom Sokolom otvorený v Trnave proces blahorečenia. Patrila
k nemu aj druhá exhumácia telesných pozostatkov sestry Zdenky, ktorá bola 16.
júna 2003. Rímska fáza beatifikačného procesu bola skončená 7. júla 2003.67
Svätý otec Ján Pavol II. Vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú pri svojej
návšteve na Slovensku dňa 14. septembra 2003.68
Dňa 30. júla 2004 z túžby miestnych žien vo farnosti Majcichov bolo
založené miestnym farárom Dr. Pavlom Zemkom Modlitbové spoločenstvo
blahoslavenej sestry Zdenky. Farnosť Majcichov mala tú česť byť medzi prvými
farnosťami, ktoré dostali relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej,
prvej Slovenskej mučenice uznanej a vyhlásenej rímskym velkňazom. Tieto
ostatky odovzdala 30. júna 2005 slávnostne komunita Milosrdných sestier sv.
Kríža v Podunajských Biskupiciach farnosti Všetkých Svätých v Majcichove
v zastúpení miestneho kňaza Dr. Pavla Zemka a žien, členiek Modlitbového
spoločenstva blahoslavenej sestry Zdenky.
Dňa 31. júla 2005 počas svätej omše v Majcichovskom kostole,
celebrovanej kňazom Mgr Ľudovítom Pokojným, ktorý bol členom
beatifikačného procesu v Rímskej fáze šetrenia procesu blahorečenia sestry
Zdenky Schelingovej.
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Bola slávnostne požehnaná socha sestry Zdenky, ktorej autorom je sochár
Oskár Košecký z Viesky okr. Dunajská Streda, a relikviára s ostatkami
blahoslavenej. Túto sochu a relikviár sponzorovali členovia Bratstva živého
ruženca69. Celej slávnosti boli prítomné aj rehoľné sestry sv. Kríža v Trnave
spolu s provinciálnou predstavenou, sestrou Benjamínou Novotovou.70 Okrem
nášho kostola mali toto privilégium vlastniť ostatky blahoslavenej ešte kostol
v jej rodnej obci v Krivej na Orave a niektoré kláštory sestier sv. Kríža na
Slovensku.

1.9 Kňazské a rehoľné povolania z farnosti Všetkých svätých
v Majcichove

Tak ako aj v ostatných obciach na Slovensku, tak i farnosť Majcichov mala
duchovné povolania. Prevyšujú ale povolania ženské. Jediným dodnes
doloženým kňazským povolaním, je povolanie kňaza rodáka Jozefa Karella,
ktorý sa narodil v Majcichove 4. septembra 1842 a na kňaza bol vysvätený
25. júla 1866.71 Jeho osobe sa budem podrobnejšie venovať v kapitole
významných osobností.
O niečo lepšie boli počty rehoľných povolaní v ženských reholiach, ako
nám to dokazuje aj tabuľka ženských rehoľných povolaní z farnosti Majcichov.
Niektorí z kňazov, ktorých spomína tabuľka kňazov pôsobiacich v našej farnosti
(viď. príloha č. 5), budem podrobnejšie spomínať v kapitole osobností.
Každý z kňazov, dokázal mnoho v neľahkých dobách, ktoré trávil počas svojej
pastoračnej činnosti, či už to bolo v období reformácie, kedy museli kňazi
bojovať o svoje kostoly a farnosti, alebo v časoch ťažkej maďarizácie, ale aj
v bližšej dobe počas prvej a druhej svetovej vojny, alebo komunizmu. Dnešná
doba nám tiež prináša množstvo nepríjemností v podobe birokracie a tiež aj
zväčšujúcej sa ateizácie obyvateľstva, kedy mnohým cirkev a nábožensko –
morálne hodnoty nič nehovoria.
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Veď cirkev a to nemôže poprieť nik, bola od nepamäti nositeľkou kultúry,
bol to práve Sv. Jozef Kalazanský, ktorý založil školu pre chudobné deti. Bola to
prvá bezplatná škola v Európe. So svojimi spoločníkmi zakladá rehoľu Piaristov,
ktorá je schválená Pavlom V. v roku 1617.72
A nielen to, ale aj množstvo iných aktivít, ktoré pozdvihovali nielen srdcia,
ale i myseľ ľudí v dobách minulých, ale aj dnes. Kňazi ľuďom predkladali náuku
formou hovoreného slova na kazateľniciach, ale i v školách pri hodinách
náboženstva, ako aj v nedeľných školách, ako budem ešte bližšie spomínať
v kapitole osobností.
Vo farskom archíve sa nachádza list zo dňa 20. júla 1937 od generálneho
vikára Dr. Ambróza Lazíka, ktorý bol generálnym vikárom biskupa Dr. Pavla
Jantauscha – trnavského apoštolského administrátora, ktorý oznamuje miestnemu
dekanovi – farárovi Konštantínovi Hurbanovi že s platnosťou od 1. júla 1937 je
majcichovská kaplánska stanica zrušená.73
I keď kňazských povolaní z obce mnoho nebolo, farnosť mala viacero
ženských rehoľných povolaní (viď. príloha č. 6). Boli to ženy z našej farnosti,
ktoré sa rozhodli žiť v rehoľných spoločenstvách a zasvätiť sa v duchu rehoľných
pravidiel čistoty, chudoby a poslušnosti.
Zastúpené boli tieto rehole: rehoľa Milosrdných sestier sv. kríža z ktorej vzišla už
spomínaná prvá Slovenská blahoslavená, sestra Zdenka Schelingová, ďalej
Kanonisky Notre Dame a sestry Premonštrátky.
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2 Významné osobnosti

Na Slovensku a domnievam sa, že ani nikde inde nie je obec, ktorá by
nemala osobnosť, ktorá značne ovplyvnila jej históriu.
Výstižným a dalo by sa povedať ústredným mottom osobností v tejto kapitole je
výrok Luisa V. Gerstnera jr., „Nijaký stroj nedokáže nahradiť iskru, ktorú má
v sebe človek. Tou iskrou je ľudský duch, láska a porozumenie.“74 Myslím si, že
keby chýbala našim osobnostiam iskra, akýsi zápal, alebo snaha o dobro a blaho
spoločnosti, dnes by sme ich neoslavovali a nepísali o nich.
Ľudia spomínajú po mnohé roky, niekedy aj stáročia na osoby, ktoré obec
významne poškodili, alebo jej iným spôsobom ublížili. Stáva sa ale častým
faktom, že sa v dnešnej prevažne negativisticky zmýšľajúcej dobe zabúda na
ľudí, ktorí obec pozdvihli. Nie je tomu tak, dovolím si tvrdiť, v našej obci
Majcichov, kde si národovcov, kňazov a učiteľov vážime. Mnohokrát,
nedocenenie a odpor za ich života dopĺňame po ich smrti. Svedectvom sú v obci
oslavy „význačníkov“, ak ich tak nazvem, a konávajú sa často.
Azda najznámejším, je kňaz celoslovenského formátu, kňaz, dramatik
a publicista Ján Palárik, bojovník za práva Slovákov, ktorého pozostatky sú
uložené na miestnom cintoríne, ďalej rodák kňaz Jozef Karell, kaplán František
Richard Osvald, miestni kňazi Konštantín Hurban a Anton Grman ako aj
organista a učiteľ, rodák z Hornej Ždane – Michal Kopčan a mnohí iní. Týmto
významným osobnostiam, pôsobiacim v Majcichove dňa 10. júna 2007 pri
príležitosti 60. výročia úmrtia miestneho organistu a učiteľa Michala Kopčana,
odhalili pamätnú dosku v predsieni kostola.75
Táto tabuľa nesie nasledovný text:
„V TOMTO KOSTOLE HLÁSAL
BOŽIE SLOVO A VYSLUHOVAL SV. SVIATOSTI
NÁRODNÝ DEJATEĽ
JÁN PALÁRIK, FARÁR
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A JEHO NASLEDOVNÍCI:
JOZEF KARELL, KŇAZ
MONS. DR. FR. RICHARD OSVALD, KAPLÁN
KONŠTANTÍN HURBAN, DEKAN – FARÁR
MICHAL KOPČAN, ORGANISTA A SPRÁVCA ŠKOLY
THDR. ANTON GRMAN
DSSJP, 10. 6. 2007“76
Ak by som mal opisovať všetkých významných ľudí, ktorí v Majcichove
žili a starali sa o povznesenie ľudí ako po kultúrnej tak aj po ľudskej stránke,
istotne by na to bolo treba veľa času a papiera. Tieto osobnosti z generácie na
generáciu odovzdávali svoje vzácne rady z otcov na synov, z matiek na dcéry.
Myslím si že sa nemusíme dnes hanbiť, naša kultúra, bohatý folklór, ako aj
obyčaje vďaka snaživcom pretrvali až dodnes a máme sa právom načo hrdiť
a byť pyšní.
Od nepamäti boli nositeľmi kultúry kňazi teda duchovné osoby. V tejto
svojej práci ich preto uvádzam v prvých líniách. Všetci týto činitelia vyrastali
a pôsobili v ťažkých dobách, ako nám budú predstavení v životopisoch. Napriek
tomu ich rodiny dali študovať na školy, ktoré boli finančne veľmi v tej dobe
náročné. Keď videli ale snahu, pomohli im a tak nielen vďaka peniazom, ale
hlavne kvôli ich snahe sa dostali na štúdiá. Boli to hlavne kňazi, kto bol
považovaný spolu so starostom obce, miestnym lekárom a učiteľom za elitu
dediny.77 K tejto autorite mali ľudia v našej obci vždy veľkú úctu. A preto mi
príde vhodné venovať túto kapitolu tým, ktorí dbali o povznesenie mojich
predkov, ktorým šlo o to, aby národ slovenský a jeho ľudia nezhynuli hlúposťou,
ale, aby sa svojou kultúrou a zvykmi mohli zaradiť medzi ľudí svojej doby a tak
mohli dôjsť až do 21. storočia, kde svoje poznatky a históriu môžu odovzdávať
ďalším a tak svoju vlasť zdobiť, byť osobnosťami dneška.
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2.1 Ján Palárik, kňaz, národovec

Dňa 27. apríla 1822 sa začala písať
ďalšia kapitola slovenskej histórie, kedy sa
v Rakovej na Kysuciach narodil Ján Palárik.
Narodil sa a vyrastal v chudobnej učiteľskej
rodine. Jeho rodičmi boli Šimon Palárik

Obr. 6: Ján Palárik

a Anna rod. Pastorková.78
Z tohto manželstva sa narodilo šesť
detí, najmladší Juraj sa ale netešil dlhému
veku, pretože zomrel 25. marca 1825. Po jeho
smrti sa stáva Ján najmladším. Ján Palárik sa

narodil 27. apríla 1822, pokrstený bol farárom Jozefom Dávidom, krstnou
matkou bola Anna Kondrlíková.
Otec do Jána vkladá veľké nádeje a v jeho túžbe stať sa kňazom ho aj plne
podporuje. Štúdium nieje lacnou záležitosťou, ale snaha a odhodlanie mladého
študenta lámu pochybnosti investovať. Palárikov otec, Šimon sa žiaľ vysviacky
nedožije, pretože zomiera 4. marca 1841, keď mal Ján devätnásť rokov. Jeho
matka sa vysviacky dožiť mohla otázne ale je, či bola aj priamo účastná, pretože
do poslednej chvíle sa nevedelo, či sa vlastne bude konať.
Palárik študuje na gymnáziu v Žiline, Kecskeméte, teologické štúdiá
v Ostrihome a v Bratislave, definitívne ich dokončuje v Trnave.79 Po skončení
štúdií ešte samotný Palárik netušil, či sa bude vysviacka konať. Jeden z jeho
šovinistických predstavených totiž jemu a jeho veľkému priateľovi Jozefovi
Viktorínovi, dáva posudok napísaný temnými farbami, čo môžeme chápať ako
nedobrý, v ktorom sú označený ako neznabohovia a vysmievajú sa
z náboženstva. Len vďaka arcibiskupovi Jozefovi Kopáčimu, ktorý posudok
neberie na vedomie, Ján Palárik s priateľom Jozefom Viktorínom v dňoch 10. –
13. januára 1847 dostávajú vyššie svätenie. Kňazské svätenie spolu s deviatimi
spolužiakmi prijímajú z rúk ostrihomského pomocného biskupa Antona
Majténiho (1780 – 1856), v Ostrihome dňa 15. januára 1847.
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Po vysvätení je ustanovený za kaplána do Starého Tekova, kde pôsobí
v rokoch 1847 – 1850. Palárikov pobyt v Pešti, o ktorom budem písať ďalej,
ktorý bol trestom za jeho boj proti cirkevnej vrchnosti, mal svoje pozitívne
i negatívne stránky. Na jednej strane mu pobyt v hlavnom meste Uhorska
umožnil získať väčší rozhľad v politických a kultúrnych otázkach, najmä
v súvislosti s požiadavkami Memoranda.80 Tu prežil revolučné roky 184881 –
1849, ktoré mali pre ďalší vývin Palárikovej ideovej orientácie značný význam.
Na fare v Starom Tekove sa počas revolúcie ubytoval poľský generál
Wysocki, s ktorým mával Palárik časté rozhovory o revolúcii a o slovanskej
vzájomnosti. Wysocki presviedčal Palárika, že Štúr a Jelačič sú dobrými
národovcami, ale nepochopili zmysel revolúcie a revolučných udalostí, lebo iba
pád monarchie môže priniesť slovanským národom skutočnú slobodu. Palárikovo
prieteľstvo s Wysockim bolo čoskoro prerušené maďarskými úradmi, ktoré
Palárika obvinili z buričstva a panslavizmu. Iba intervencia Wysockého mu
zachránila život.82
Počas svojho pôsobenia zakladá Spolok striezlivosti. Tu sa ale jeho
aktívnosť nekončí. Z názvu spolku je možné dedukovať problém doby,
alkoholizmus, v mnohých rodinách najmä na Orave a Kysuciach, kde odmala
vyrastal, chlapi, živitelia rodín častokrát riešili svoje problémy alkoholom. Iste
prostredie Starého Tekova mu tento jav pripomenulo a evokovalo v ňom potrebu
založenia tohto spolku. Mohli by sme tento jeho krok prirovnať k snahe
nastolenia určitej morálky na tomto svojom prvom pôsobisku.
Od roku 1850 pôsobí do roku 1851 ako kaplán v Štiavnických Baniach. Tu
sa rozvíja jeho ďalšia snaha, kedy začína s vydávaním prvého Slovenského
cirkevného časopisu pre Cirkev a školu s názvom Cyrill a Method.
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Jeho snaha nezostáva bez „odmeny“. Za svoju odvahu v niektorých tvrdeniach je
predvolaný pred Cirkevný súd 3. – 8. januára do Ostrihomu, kde sa zodpovedá
za svoje výroky, nasledujú duchovné cvičenia – za trest – v kláštore františkánov
v Ostrihome od 12. – 28. januára 1851.
Palárik si väzenie „vyslúžil“ v časopise Cyrill a Method, v ktorom sa
odvážil kritizovať vtedajšiu cirkevnú hierarchiu za to, že nariadila vyberať daň.
To bola jeho vzbura sociálna. Azda viac ako vzburou proti daniam, rozčúlil
hlavne maďarskú cirkevnú hierarchiu svojimi odvážnymi návrhmi na vytvorenie
osobitnej, národnej cirkevnej hierarchie pre Slovákov so slovenským
arcibiskupstvom v Nitre alebo v Trnave.83 Išlo mu aj o osvetu, presadzoval
vzdelanosť, politickú svornosť a najmä porozumenie s Maďarmi, hoci paradoxne
sám na vlastnej koži znášal neporozumenie maďarskej cirkevnej hierarchie.84
Kľúčovým bodom Palárikovho ekumenizmu bola myšlienka návratu
k pôvodnej kresťanskej jednote z čias našich vierozvestov, sv. Cyrila a sv.
Metoda, pričom nešlo len o jednu vieru, ale aj o vlastnú cirkevnú provinciu na
teritóriu biskupstiev, ktoré účinkovali na území obývanom Slovákmi.85
Vo väzení mu látku rozvrhli tak, aby každý deň preštudoval a premeditoval
(sám i s pomocou konzultantov) jednu tézu. Jeho písomné meditácie zrejme
kontroloval jeho hlavný konzultant, rektor seminára v Ostrihome Štefan
Kopernický. Preto Palárik v meditáciách musel vysvetľovať ľútosť nad svojimi
„buričskými“ názormi, ak len sa chcel so zdravou kožou dostať na slobodu.
Treba ho pochopiť, lebo ako sám píše vo svojom životopise, pred cirkevným
súdom v Ostrihome sa mu celý týždeň vyhrážali, že ak svoje hlavné zásady
neodvolá, bude suspendovaný, exkomunikovaný a zatknutý.86
Z obdobia vykonávania duchovných cvičení u ostrihomských františkánov
v januári 1851 sa zachoval Palárikov denník „Duchovné cvičenia“. V dnešnej
dobe je to útla knižka Jozefa Vavroviča s názvom „Duchovné cvičenia Jána
Palárika“87, ktorú vydalo vydavateľstvo Osveta.88

83

HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 45.
ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 48.
85
Ján Palárik : 130. výročie úmrtia (fotosúbor), s. 2.
86
HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 45-46.
87
Jozef Vavrovič: Duchovné cvičenia Jána Palárika, 2. vydanie, Vydavateľstvo Osveta 1990, 120 strán,
cena neuvedená. I. vydanie vyšlo v Ríme a k nám sa temer nedostalo. (HORECKÝ,M., Historické
poznatky o obci Majcichov, s. 47.); Mons. Dr. Jozef Vavrovič zomrel v Ríme 9. marca 1994 (Porov.
HORECKÝ, M. ,Chronologický zápis udalostí v Majcichove : denník, dátum 9. marca 1994.).
88
Porov. HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 44.
84

36

Od roku 1851 sa dostáva za kaplána do Banskej Štiavnice. Na toto svoje
nové pôsobisko sťahuje aj vydávanie časopisu Cyrill a Method89. K redakcii
časopisu dostáva ešte vydávanie Listu pro výchovu, školu a literatúru. Preto, aby
dokázal svoju pokoru a úctu voči cirkevnej hierarchii, pred svojim ustanovením
na nové miesto, prosí banskobystrického biskupa, národne uvedomelého,
neskoršieho predsedu Matice slovenskej Dr. Štefana Moysesa, aby sa postaral
o vydávanie časopisu.
Ako kaplán sa Ján Palárik dostáva v rokoch 1851 – 1862 na nemeckú faru
sv. Terézie v Budapešti. Toto jeho pôsobenie bolo trestom za jeho „boj proti
cirkevnej hierarchii“. Napriek tomu, že pôsobí na jazykovo náročnom mieste,
zostáva verným Slovákom.
Napriek povinnostiam, ktoré ho vyčerpávajú, vydáva Katolícke noviny pre
dom a cirkev, ide mu v nich hlavne o to, aby víťazila na našom území slovenčina
nad češtinou. Množstvo práce v Budapešti mu nebráni v tom, aby nebol aktívny
aj doma. R. 1854 spoluorganizoval národnú slávnosť pri odhalení pomníka
J. Hollého na Dobrej vode, výraznejšie začal pracovať v národnom hnutí
i v literárnom živote až po páde Bachovho absolutizmu90.91
Podivuhodná je okolnosť, že Palárikovým farárom bol Šimon Klempa92,
ktorý redigoval týždenník Katolícke noviny, vychádzajúce od roku 1849 v Pešti.
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Alexandra Bacha. Ten sa stal hlavným predstaviteľom viedenskej politiky od apríla 1852, po smrti
predsedu vlády kniežaťa Félixa Schwarzenberga. (VYKOUPIL, L., Slovník českých dějin, s. 35.).

Bachova politika bola proti každému separatizmu a potláčala akekoľvek hnutie: germanizácia
a centralizácia tlačila rovnakou mierou Maďarov aj Slovanov. Po vojenskom neúspechu v Taliansku
František Jozef bol prinútený zosadiť Alexandra Bacha (23. augusta 1859) a urobiť niekoľko úprav na
obnoveniekonštitučného parlamentného režimu. Takto sa chcel vyhnúť hroziacemu nacionálnemu
výbuchu. (Ján Palárik : životopis, s. 4.).
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Šimon Klempa – 24. 10. 1811 Lakšárska Nová Ves, okr. Senica – 21. 11. 1903 Trnava; kňaz,
náboženský spisovateľ, ľudovýchovný pracovník; druhý predseda SSV 1886 – 1901. (Porov.
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Čoskoro Palárik vystriedal Klempu vo funkcii zodpovedného redaktora týchto
novín (1852 – 1855). V Katolíckych novinách Palárik uverejňoval seriál Dejiny
Kristovej cirkvi, spolu 58 článkov.93 V roku 1855 sa však Palárik práce
v katolíckych novinách vzdal predovšetkým pre ich promaďarskú orientáciu.94
R. 1855 – 56 vydal v Pešti vlastným nákladom 5 zv. Spisov pre mládež
v preklade od nemeckého spisovateľa Ch. Schmida (mravoučné a náboženské
poviedky).95
Spolu s už spomínaným priateľom, kňazom Jozefom Viktorínom vydáva
slovenský beletristický almanach Svornosť (1857),ďalej časopis pre literatúru
a umenie Sokol (1861) obidvaja sa taktiež neúnavne púšťajú do vydávania
Pešťbudínskych vedomostí (1861).
Tu sa rozvíja Palárikova dramatická tvorba. Pod pseudonymom Beskydov
(pretože pohorie Beskydy zasahujú do územia Kysúc a on v Kysuciach vyrastal,
sú tam jeho korene, pseudonym kvôli jeho láske k „rodnej hrude“) píše tri svoje
divadelné hry – veselohry:
• Incognito (1858)96, táto divadelná hra bola napísaná v roku 1857, ale
pod názvom Slovenský kosec. O rok neskôr bola v roku 1858
v almanachu Concordia uverejnená pod názvom Incognito. Ako
autor si zvolil pseudonym Beskydov. Po prvý krát sa táto divadelná
hra uviedla v máji roku 1859 v Nemeckej Ľupči.97
• Drotár (1860) mal ochotnícku premiéru v rodnej Rakovej 11. apríla
1860; veľkou poctou pre Palárika je i to, že 4. októbra 1863, na
meniny rakúsko – uhorského cisára Františka Jozefa, v chorvátskom
Záhrebe uviedlo Národné divadlo po prvý raz jeho veselohru Drotár,
ktorú do chorvátštiny preložil už v roku 1860 Skender Vapkovič.98
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Ocenením pre Palárika bolo aj to, že touto jeho hrou v roku 1863
otvorili Národné divadlo v chorvátskom Záhrebe.99 Hra Drotár bola
v rokoch 1925 – 26 hraná Slovenským národným divadlom vyše
päťdesiat krát.100
• Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri obžinkoch (1862)

Palárik ako dramatik bol súčasníkom. Ostro kritizoval odrodilstvo, ktoré
vyvoláva chuť popanštiť sa a zapáčiť sa mocným, pochválil tých, ktorí napriek
rozličným ponukám vytrvali a neprestali milovať svoj národ, pričom ich ozdobou
bola poctivosť, spravodlivosť a mravná výška. Pri negatívnych typoch
pranieroval alkoholizmus. Účinnosť týchto divadelných hier bola aj v tom, že sa
pomerne v krátkom čase dostali na javiská mestských i dedinských divadiel.101
Svojimi článkami prispieva do Priateľa ľudu a Priateľa školy a literatúry.
Zúčastní sa taktiež v roku 1861 Memoranda národa slovenského v Martine.
Treba zdôrazniť, že Memorandum hlásalo plnú solidaritu s ostatnými
slovanskými i neslovanskými národmi Uhorska, ako sú Rusíni, Slovinci,
Chorváti a Rumuni, žiadajúc aj pre ne všetko to, čo Maďari už mali.102
Tu v jeho hlave vznikne myšlienka napísať úvahu, ktorú pod názvom
O slovanskej vzájomnosti, uverejní v časopise Sokol (1862) a v almanachu Lipa
(1864).103,104
Pobyt v hlavnom meste Uhorska mu umožnil väčšiu rozhladenosť
v politických i kultúrnych otázkach. Na druhej strane znamenal odtrhnutosť od
slovenského ľudu a prostredia, po ktorom tak túžil. Z toho vyplynulo aj
Palárikovo úsilie dostať sa znovu na Slovensko. Už v roku 1860 sa usiloval tento
zámer uskutočniť s pomocou Jána Mallého – Dusarova, keď sa uvolnila fara
v Komjaticiach.105
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2.1.1 Pôsobenie Jána Palárika v Majcichove

Do Majcichova sa Palárik dostáva po intervencii grófky Heleny
Esterházyovej, rodenej Bezobrazovovej, dňa 23. novembra 1862.106 Toto jeho
pôsobisko je pre Palárika veľmi náročné, čo sa neskôr odzrkadlí aj na jeho
zdraví. Doležité je však pripomenúť, že Palárik dlho pred príchodom do
Majcichova trpel na žalúdočné vredy.107
Jeho pôsobenie je spojené s roľníčením a prácach na gazdovstve, ktoré
patrilo vtedy k fare a Palárik nemal k nemu žiaden vzťah. Na nové miesto spolu
s Palárikom prichádza aj jeho chovanica Katarína Goneková108, ktorá mu pomáha
s prácami okolo fary a v kuchyni. Nič ale nebránilo tomu, aby sa popri svojich
povinnostiach venoval redaktorstvu a písaniu. Toto jeho pôsobenie v Majcichove
môžeme označiť za najplodnejšie. V Majcichove má v tomto období po svojom
nástupe 870 obyvateľov a ďalšie dve filiálky Abrahám a Hoste.
Veľkú úlohu zohrávali pri výbere kňaza do Majcichova najmä Palárikove
intelektuálne a jazykové schopnosti. Palárik plynule ovládal latinčinu, gréčtinu,
maďarčinu, nemčinu, ruštinu, polštinu a francúzštinu – čím si získal priazeň už
spomínanej grófky Esterházyovej rod. Bezobrazovovej, ktorá bývala
v Majcichove109 a vďaka jej intervencii v cirkevných kruhoch sa dostáva na
uprázdnenú faru do Majcichova dňa 23. novembra 1862, ako administrátor. Po
svojej inštalácii 19. mája 1863 sa stáva majcichovským farárom až do svojej
smrti.110
Palárikova hlavná úloha v Majcichove je kňazské pôsobenie, ale aj
poľnohospodárčenie na farskom gazdovstve, ktoré bolo hlavným zdrojom obživy
kňaza. Tu si Palárik taktiež uvedomuje chudobu a potreby ľudu a neustále nielen
v homíliách, ale aj v bežnom každodennom živote ľudí povzbudzuje, aby
neklesali na mysli, plní popri kňazstve aj funkciu „psychológa“.
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Palárik nezabúda ani na svoju veľkú lásku k Tálii – divadlu, ktoré si
zamiloval ešte ako študent teológie. Pričiní sa o to, aby v septembri roku 1862
mala v Trnave premiéru jeho veselohra Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri
obžinkoch.111
V rokoch 1863 – 1864 v Majcichove napísal päťdejstvovú historickú
drámu, inšpirovanú ruskými dejinami Dimitrij Samozvanec.
Palárik v tejto hre vykresľuje rusko – poľské vzťahy a používa svoj obľúbený
prvok, kde sú hlavnými postavami dvojníci. Dráma Dimitrij Samozvanec má tak
po troch veselohrách Inkognito (1858), Drotár (1860), a Zmierenie alebo
dobrodružstvo pri obžinkoch (1862) len viacmenej knižný charakter.112
Pôvodne táto hra z roku 1864 niesla názov Marfa. Až v roku 1865, keď ju
Palárik poslal na dramatický súbeh do Martina, ju posiela pod názvom Dimitrij
Samozvanec. Túto hru posudzovali Andrej Sládkovič a Pavol Dobšinský, tí jej
vyčítali jej nelogickú nadväznosť medzi jednotlivými dejstvami, čo malo za
následok jej odmietnutie a teda neobsadenie v dramatickom súbehu v Martine.
Palárik však nezatrpkol, pretože je literárne naďalej činný, táto hra je ale
poslednou v jeho divadelnej tvorbe.113 Tragédia Dimitrij Samozvanec ostala
knižnou drámou. Inscenačné uplatnenie našla až r. 1988 v SND v Bratislave.114
Počas svojej farárskej služby na majcichovskej fare napíše okrem už
spomínaných divdelných hier aj Katechizmus pre počiatočníkov, Prvú čítanku
a mluvnicu, Druhú čítanku a mluvnicu tiež píše rôzne literárne príspevky do
novín a časopisov a množstvo polemík.115 Okrem spomínaných učebníc ešte
Palárik v Majcichove napísal v rokoch 1862 až 1866 napríklad Šlabikár
slovenský s malou čítankou a Tretiu mluvnicu slovenskú spolu s Náukou
skladania listov písomností jednacích.116
Významnými okamihmi v živote Jána Palárika a počas jeho pôsobenia
v Majcichove boli udalosti, ako založenie Matice Slovenskej v roku 1863 ktorej
bol pomocníkom pri jej zakladaní, jednalo sa o kultúrnu ustanovizeň,
zjednocujúcu do harmonickej spolupráce katolíkov a evanjelikov, ako aj so
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založením Matice Slovenskej spojené založenie troch slovenských gymnázií
v Martine (Turčiansky Sv. Martin), v Revúcej a v Kláštore pod Znievom.117
Na zasadania Matice Slovenskej cestoval Ján Palárik kočom s konským
záprahom, bol totiž členom výboru a preto jeho účasť bola nutná. Dnes si len
málokto vie predstaviť, aká musela byť táto cesta namáhavá a náročná, čo sa
odzrkadlilo aj na jeho zdraví.118
Na vlastnom príklade dokázal, že v takomto procese je nutné namáhať sa,
zriekať i obetovať, a to často bez zreteľného úspechu. Vedel že je to cesta ťažká,
no predsa úspešná. Všetky ostatné možno považovať za prospechárske
vlastenectvo, ochotné meniť svoj názor podľa toho, čo osoží vlastnému úžitku
a nie národu, ktorý v takýchto zápasoch vždy potrebuje spoľahlivých
duchovných vodcov.119
V roku 1869 stojí Palárik pri založení prvej uhorsko – slovenskej účastinnej
kníhtlačiarne a vydavateľstva Minerva.120
V roku 1869, 14. decembra spolu s titulárnym biskupom ThDr. Henrichom
Szajbélym121, vo vikariátnom dome v Trnave, kde Szajbély býval, sa uskutočnilo
zasadanie dočasného výboru Spolku Svätého Vojtecha.
Prítomní boli:
• Ján Juriga122, ostrihomský kanonik
• Michal Ollhauser, čestný ostrihomský
v Hrnčiarovciach nad Parnou

kanonik

a dekan

–

farár

• Juraj Obermayer, dekan – farár v Chtelnici
• Ján Pekarovič, Petrovský farár
• Štefan Závodník123, dekan – farár v Pružine v nitrianskom biskupstve
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• Juraj Slotta124, druho – dekan a farár v Tužine v banskobystrickom
biskupstve
• Ján Blaho, farár v Bohdanovciach nad Trnavou
• Pavol Halaša, farár v Trstíne (Nádaši)
• Jozef Králik, farár v Šenkviciach
• PhDr. Andrej Radlinský125, farár v Kútoch
• Alexander Škarnicel, farár v Blatnom (Šarfii)
• František Jalovecký, farár v Dolnej Krupej
• Štefan Michalak, farár v Maduniciach
• Ján Palárik, farár v Majcichove126
V prvom bode zápisnice zo zasadnutia dočasného výboru Spolku Svätého
Vojtecha je vyznačený hlavný bod celého zasadnutia:
„v záležitosti vypracovania stanov k založeniu Spolku sv. Adalberta
(Vojtecha), vydávanie nabožensko – mravných i iných poučných, v duchu
katolíckom a jazyku slovenskom písaných, jako i školských, pre národnie
slovenské katolické školy určených slovenských knižiek za úlohu a cieľ majúceho
potrebných.“127
Poslednou jeho akciou bola účasť na zakladajúcom valnom zhromaždení
Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Boj o ustanovenie SSV trval takmer 14. rokov,
kým prípravný výbor mohol zvolať na 14. septembra 1870 prvé valné
zhromaždenie. Tento dátum sa považuje za dátum založenia Spolku sv.
Vojtecha.128
Bol na ňom zvolený do výboru SSV ako hlavný účtovník. Vzápätí sa
zúčastnil na divadelnom predstavení Dobrodružstvo pri obžinkoch, ktoré na
počesť založenia Spolku sv. Vojtecha zahrali trnavskí ochotníci.
Z dôvodu neustále sa zhoršujúceho zdravotného stavu, ubúdalo Palárikovi síl.
Práca na hospodárstve, vyučovanie v škole, povinnosti na fare a vo filiálkach,
124
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ako aj jeho starosť o osud slovenského ľudu a nepochopenie jeho snáh zo strany
slovenských konzervatívcov mu natoľko podlomili jeho už tak dosť chabé
zdravie, že 7. decembra 1870 o siedmej hodine ráno zomiera.129 Pochovaný je na
miestnom cintoríne.

2.1.2 Miesto posledného odpočinku Jána Palárika v Majcichove

S poslednou úctou súvisi
zaiste okrem pochovania aj
vztýčenie
kríža,
alebo
pomníku, ktorý by označoval
miesto,
ostatky

kde sú pochované
zomrelého. Nebolo

tomu inak ani v Majcichove.
Po smrti Jána Palárika
7. decembra 1870, boli jeho
telesné pozostatky uložené na
miestnom
cintoríne
v Majcichove.
Palárik
majcichovčanom
prirástol
k srdcu, bol obľúbený hlavne
kvôli
svojej
skromnosti
a prístupnosti a láske k ľuďom
a národu.
Obr. 7: Pomník Jána Palárika s nápisovou tabuľou
na miestnom cintoríne

Po jeho smrti v roku 1870 mu majcichovčania postavili železný kríž,
s nápisovou tabuľkou, na ktorej boli jeho iniciály ako meno, dátum narodenia
a úmrtia.
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Pri jednom z výročí prišiel na majcichovský cintorín, Juraj Gajdošík130,
ktorý si prišiel uctiť tohto veľkého národovca. Keď ale videl, v akom stave sa
nachádza pomník Jána Palárika, rozhodol sa, že mu postaví nový. Tento svoj
sľub aj splnil, a tak 18. novembra 1928 odhalili a posvätili nový Palárikov
pomník.131 Jedná sa o architektonicky jednoduchý žulový pomník.
Zaujímavosťou je, prečo dal Palárikovi kanonik nitrianskej kapituly Juraj
Gajdošík postaviť na tú dobu taký veľký a drahý pomník? Túto otázku nám
zodpovedá jeho chovanica Katarína Goneková. Juraj Gajdošík bol v dobe
pôsobenia Jána Palárika klerikom, študentom prvého ročníka bohoslovia. Doba
bola náročná ako finančne, tak nedostatkom kníh a iných pomôcok. V tomto pre
Gajdošíka ťažkom období mu dáva Palárik tri zlatky, v tej dobe to bol veľký
peniaz, s dovetkom, že mu ich má vrátiť až vtedy, keď mu budú zvyšovať.132
Keďže sa spolu „stretli“ až po Palárikovej smrti, pri výročí osláv kňaza Jána
Palárika, rozhodol sa mu ich vrátiť v podobe pomníka, ktorý by vyzdvihoval jeho
prínos a úctu za jeho snahy.
Problémom bolo, čo bude s ostatkami Jána Palárika, nemohli predsa ležať pod
železným krížom, kde boli pôvodne pochované, keď na novom pomníku malo
byť napísané ako na každom inom, napr. Tu odpočíva ... . Dnes už vieme zo
záznamov, že v období krátko pred posvätením nového pomníka, pri príležitosti
osláv 10. výročia vzniku Československej republiky boli ostatky exhumované
a uložené do novej krypty. 133 Táto posviacka sa konala 17. novembra 1928.134
Zaujímavým je aj záznam miestneho organistu a učiteľa Michala Kopčana
v školskej kronike, ktorú začal písať ihneď po svojom zvolení a nástupe do
Majcichova. Na jeho žiadosť úvodných trinásť strán napísal miestny dekan farár
Konštantín Orbán (Konštantín Hurban, priezvisko Orbán bolo pomaďarčené)
s dátumom 1. marca 1924. Po ňom preberá písanie kroniky sám Michal Kopčan,
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Juraj Gajdošík, narodený 28. júla 1849 v Rakovej, filozofiu absolvoval v Nitre a teologické štúdiá
v Pešti, kňazské svätenie prijíma v Nitre a dňa 7. augusta 1875 sa stáva kaplánom v Makove, 1876
kaplánom v Turzovke, 1886 kaplánom v Čiernom, 1888 farárom vo Vadičove. V roku 1891 farárom
v Čiernom pri Čadci – tu je menovaný za dištriktuálneho dekana dekanátu Čadca. V roku 1924
menovaný nitrianskym kanonikom – magistrom seniorom. V r. 1926 sa stáva archidiakonom
hradňanským. Zomrel 24. októbra 1929 v Nitre, kde je aj pochovaný. (Porov. ZEMKO, P., Palárikov
Majcichov, s. 18.) .
131
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 47.
132
Porov. Ján Palárik : životopis, s. 9.
133
Porov. tamže, s. 9.
134
Porov. HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 36. (Tu sa nachádza chybný údaj,
autor spomína 17. november 1928, kdežto Michal Kopčan v Školskej kronike Rímskokatolíckej
ľudovej školy v Majcichove na strane 88. spomína dátum 18. novembra 1928, budem sa držať
záznamu z kroniky, pretože Kopčan bol priamym účastníkom týchto osláv, Michal Horecký mal
v tejto dobe približne 7 rokov.).
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ktorý je vymenovaný za organistu a učiteľa a začína svoje pôsobenie
v Majcichove dňom 19. apríla 1923.135
Michal Kopčan popisuje samotnú udalosť exhumácie takpovediac medzi
riadkami, pretože exhumácia je len jedným z viacerých bodov. Konkrétne
exhumácia ako bod č. 4 a za ňou nasledujú ostatné záznamy takto:
•

„Previedla sa exhumácia národného buditeľa Jána Palárika
a pochovaný bol v miestnom r. k. cintoríne na dôstojnejšom mieste.
Exhumácia a nanovopochovanie bolo prevedené bez zvláštnych
osláv a bez cirkevných obradov.“136

• „Jubilejná slávnosť katolíckych žien dňa 21. októbra (1928), na
ktorej povedal slávnostnú reč M. Kopčan, správca školy“137

Uvedenie týchto dvoch bodov zo Školskej kroniky rím. kat. ľudovej školy
v Majcichove som uviedol zámerne. Sledujem tým presnejšie vytýčenie času,
kedy mohla prebehnúť Palárikova exhumácia telesných pozostatkov. Mohlo to
byť v čase pred jubilejnou slávnosťou Katolíckych žien zo dňa 21. októbra 1928.
Zaráža ma záznam na strane 87. v Školskej kronike, kde sa pred spomínanou
exhumáciou v bode 4 a akciou katolíckych žien v bode 5, na začiatku v bode
2 spomína, slávnostné sadenie jubilejných líp na miestnom cintoríne zo dňa
20. novembra 1928.
Je pre mňa ťažko pochopiteľné, prečo Kopčan nenapísal dátum exhumácie
a zároveň prečo dátumovo neskorší termín 20. novembra 1928 dáva na druhé
miesto, a termín 21. októbra 1928 na 5 miesto v poradí.138
Každopádne za predpokladu, že chronológia záznamov od exhumácie po akciu
katolíckych žien je správna, tak sa musela exhumácia konať v období tesne pred
21. októbrom 1928.
Po exhumácii ostatkov Jána Palárika a znovupochovaní na súčasnom mieste
nasledovali oslavy, ktoré podrobne popisuje Michal Kopčan na stránkach
Školskej kroniky z 18. novembra 1928 takto:
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Porov. Školská kronika rím. Kat. ľudovej školy v Majcichove, s. 3.
Školská kronika rím. Kat. ľudovej školy v Majcichove, s. 87. , bod 4.
137
Tamže, s. 87. , bod 5.
138
Porov. tamže, s. 87.
136
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„Dňa 18. novembra (1928)
• O 9. hodine pochod na r. k. cintorín, kde bola sv. omša. Pri
bohoslužbách spieval miestny spev. Sbor dievčeniec a miestna dech.
hudba pod vedením spr. školy M. Kopčana.
• Po sv. omši pochod k hrobu J. Palárika
• Hymny hrala miestna dech. hudba a spievalo obecenstvo
• Odhalenie pomníku J. Palárika. Slávnostné reči povedali: Tido
Gašpar, Pavel Žižka a J. Vnuk.“139
Ako vidíme, škola bola takisto nositeľkou kultúry, napríklad svojím
záujmom o národné povedomie a národovcov samotných. Množstvo akcií, ktoré
popisuje školská kronika je zameraných na oslavu a spomienky významných
osobností, oslavuje napríklad narodeniny prezidenta, koná spoznávacie výlety
a exkurzie a množstvo iného.
Pôvodný železný kríž, ktorý dali Palárikovi na
hrob miestny občania Majcichova sa dochoval, miesto
pôvodného uloženia ostatkov je ním označené aj dnes.
Opravil ho pán Michal Horecký, miestny kronikár,
dlhoročný organista a kamenársky majster, propagátor
diela Jána Palárika.
Kríž je natretý čiernou farbou, telo umučeného
Krista je pozlátené 23/75 karátovým zlatom, nápisová
tabuľka je oválneho tvaru olemovaná vavrínovým
vencom, ktorý je striebornej farby, rovnako ako
ozdoby na celom kríži. Na spodnej časti kríža je
umiestnený reliéf zobrazujúci Pannu Máriu pod
krížom, známy výjav Kalvárskej scény tiež ako ozdoby
je striebornej farby. Nápis je písaný ručne a pozlátený
rovnako ako telo umučeného Krista 23/75 karátovým
zlatom. Tento kríž sa nachádza pri čelnom pohľade na
kaplnku po jej pravej strane.
Obr. 8: Miesto pôvodného uloženia telesných pozostatkov
Jána Palárika
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Školská kronika rím. Kat. ľudovej školy v Majcichove, s. 88., body 1-4.
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Tabuľka nesie nápis:
„Tu bol pôvodne pochovaný
národný buditeľ
Ján Palárik
Beskydov“140
Pri stavaní Palárikovho nového pomníka pred oslavami, ktoré boli
18. novembra 1928, bola na miestnom cintoríne delegácia, činovníkov obce
spolu s kanonikom Jánom Pöstényim141 z Trnavy, za účelom výberu vhodného
miesta pre jeho osadenie. Dnes môžeme hodnotiť, že bolo vybrané naozaj
vhodné miesto, je to pri vstupe do cintorína na ľavej stane pri pohľade na
kaplnku, pomník je aj po mnohých rokoch neprehliadnuteľným a je udržiavaný
a opravovaný. Pri tejto príležitosti výberu miesta pre osadenie dali z pomníka
odstrániť text, ktorý sa nachádzal na spodnom kvádri, podstavci pre nápisovú
dosku. Dôvod odstránenia, ani znenie textu na tomto kvádri nieje dnes známy.
Môžeme len viesť dohady, že sa asi vtedajšej komisii pravdepodobne text nepáčil
a preto ho nechali odstrániť.142
Nový žulový Palárikov pomník, ktorý dal vyhotoviť Juraj Gajdošík
bol architektonicky jednoduchý, vyhotovený z bledo sivej žuly, na ňom je na
nápisovej doske z čiernej žuly Palárikova podobizeň – reliéf z mosadze, pod ním
tŕňová koruna a nápis:
„Tu spočíva v Kristu Pánu
veľký buditeľ a spisovateľ
Slovákov:
Ján
Palárik,
farár majcichovský.
Nar. v Rakovej 27. IV. 1822
zomr. 7. XII. 1870.
Na večnú pamäť v národe,
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ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s.19.
ThDr. h. c. Ján Pöstényi (27. 7. 1891 Kuklov okr. Senica – 26. 10. 1980 Trnava) – kňaz, kultúrny
historik, redaktor, správca Spolku sv. Vojtecha. V r. 1921 sa stáva pápežským komorníkom, r. 1938
pápežským komorníkom, r. 1970 čestným doktorom ThDr. h. c. (Porov. STRELKA, V. ,Panteón
dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 69.).
142
Porov. Ján Palárik : životopis, s. 10.
141
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v nádeji blahého zmŕtvychvstania
Postavil
Juraj Gajdošík
nitriansky kanonik“. 143

2.1.3 Pamätná izba Jána Palárika v Majcichove

Veľkú úctu a vďaku Jánovi Palárikovi v Majcichove vidno nielen z osláv
a pietnych spomienok, ale aj z toho, že miestny obyvatelia zriadili v obci
pamätnú izbu, teda priestory, v ktorých prezentujú, spisovateľskú činnosť tohto
vzácneho kňaza, ako aj fotografie z jeho života a jeho divadelných hier a tak
zachovávajú a odovzdávajú jeho odkaz ďalším generáciám. Pamätná izba je
hojne navštevovaná. Bola už tri krát premiestnená a jej exponáty viackrát
preinštalované odborníkmi, najväčšou mierou pracovníkmi z Krajského múzea
z Trnavy, ako aj iných inštitúcií kompetentných k takýmto zásahom.
Prvé zriadenie pamätnej izby bolo v roku 1970, kedy si občania pripomínali
sté výročie Palárikovho úmrtia. Pamätná izba bola zriadená v budove bývalého
notárskeho úradu, dnes sa tam nachádza „Pohostinstvo u Notára“, ľudovo
nazývané šenk.
Libreto a scenár tejto novozriadenej pamätnej izby Jána Palárika v Majcichove
napísal Dr. Fiala a posudok vypracoval Dr. J. Butvin. Projekt a samotnú
realizáciu previedol Viliam Vašina.
Expozícia predstavuje významné okamihy z života Jána Palárika, jeho rodisko,
štúdiá, publicistickú činnosť, Palárika ako kňaza a národného buditeľa.
Dominantnou je sádrová busta Jána Palárika od sochára Fraňa Štefunku (1903 –
1974), rodáka z neďalekých Vlčkoviec. Podstavec tejto busty je obohatený
o myšlienku Jána Palárika, možno by sa dala nazvať aj jeho životným krédom:
„V osvete a vzdelanosti veje duch, ona kriesi hmoty sily, život, ruch, ona dáva
žitia práva národu: Rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu.“144
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ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 17.
Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 20-21.
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Po desiatich rokoch bola pamätná izba reinštalovaná a premiestnená do
vyhovujúcejších priestorov. Zbierka bola doplnená o písací stôl a komodu Jána
Palárika z miestnej fary.145 Otvorená bola znovu pri príležitosti 40. výročia
oslobodenia 8. mája 1985.146

Obr. 9: Pohľad na expozíciu pamätnej izby Jána Palárika

Najväčšou pietnou spomienkou, istotne aj z dôvodu uvolnenia po novembri
1989, bola spomienka 120. výročia úmrtia Jána Palárika v roku 1990. tieto oslavy
organizoval Miestny odbor Matice slovenskej a Obecný úrad v Majcichove. Táto
príležitosť organizátorov podnietila k zreinštalovaniu pamätnej izby
a k premiestneniu expozície na iné vhodnejšie miesto. Za nové miesto pre
pamätnú izbu zvolili priestory nového moderného kultúrneho domu.147
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Tieto kreslá spolu s komodou boli na fare v Majcichove, ale v časoch, keď na nej pôsobil Palárik
a možno pár kňazov po ňom. Tieto kreslá, ako som sa dozvedel z rozprávania miestneho kronikára
Michala Horeckého v roku 1985 darovala pre pamätnú izbu pani Irena Horváthová rod. Kurtanská
a nachádzali sa na povale jej domu s popisným číslom 13., ktorý je v susedstve miestnej pošty. Jej
dom v minulosti patril organistovi a učiteľovi Michalovi Kopčanovi (1885 – 1947).
146
Ján Palárik : životopis, s. 10.
147
Kultúrny dom, spolu s Obecným úradom boli odovzdané do užívania 8. apríla 1976. Na stavebných
prácach sa vystriedalo veľa dobrovoľných brigádnikov z Majcichova. Túto akciu organizoval Miestny
národný výbor (MNV) a pod názvom „akcia Z“ za predsedovania Milana Krajčoviča. Brigádnici
pracovali hlavne po sobotách a nedeliach. Cez týždeä tam pracovali len odborníci a pracovníci, ktorí
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Okrem Palárikovej expozície je v nej umiestnená aj expozícia dejín obce
Majcichov, so zvláštnym poukazom na osobnosti, ktoré pozdvihli obec na vyššiu
kultúrnu úroveň, ako napríklad František Richard Osvald, kaplán v Majcichove
v rokoch 1876 – 1880; a tiež učiteľ Michal Kopčan.148
Tretie, premiestnenie pamätnej izby sa uskutočnilo v roku 2005. Celá
expozícia bola umiestnená do budovy miestneho Zdravotného strediska,
bývalého kaštieľa grófa Zichyho z Voderád. Postavený bol na prelome
19. storočia a jedná sa o neoklasicistický prízemný objekt.149 Definitívne
roztriedenie a doplnenie previedol Dr. Pavol Zemko, majcichovský farár.
Pri spomienke 135. výročia úmrtia Jána Palárika, po slávnostnej svätej omši
celebrovanej arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom a položení kvetov na
Palárikov hrob bola pamätná izba znovuposvätená a daná do užívania.150
Pamätná izba Jána Palárika okrem už spomínanej expozície navyše s úctou
opatruje dary rodnej obce Jána Palárika, ktoré počas trvania Palárikovských osláv
pre pamätnú izbu darovali. Sú to tieto dary:
• Obraz od akademického maliara Milana Mravca s názvom
„Veselica“ s datáciou r. 1975, darovaný bol pri príležitosti
120. výročia úmrtia Jána Palárika v roku 1990,
• drevená soška Jána Palárika s nápisom na jej spodnej časti: Obec
Raková obci Majcichov, 10. dec. 1995. Táto soška bola darom
k 125. výročiu úmrtia Jána Palárika,
• obraz insitnej maliarky Zemančíkovej s názvom „Ján Palárik pred
rodným domom“ s datáciou r. 2002, darovaný bol v roku 2002 pri
príležitosti 180. výročia narodenia Jána Palárika,
• Gustáv Švábik (Kysuce) – Zima : 1996,

vždy pre brigádnikov pripravili prácu. Práce započali na jeseä 1968 s poočiatočnou sumou 5000 000
Kčs. Vedúcim stavebnej čaty bol Štefan Mikuláš. Po predsedovi Krajčovičovi dostal dokončenie
stavby Pavol Mĺkvy a na dokončenie mu bolo poskytnutých ešte 500 000 Kčs. (Porov.
HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 52.).
148
Porov. Ján Palárik : životopis, s. 10.
149
Porov. Michal Kopčan : pedagóg, správca rímsko–katolíckej ľudovej školy v Majcichove, s. 14.
150
Porov. 135. výročie úmrtia Janka Palárika – majcichovského farára [online], dostupné na:
<www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20051212023>.
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• Pri svojej návšteve rodiny J. Palárika 10. decembra 1995 darovala do
pamätnej izby Irena Maslíková dve bábiky oblečené v rakovskom
kroji v jeho mužskej a ženskej podobe.151

Obr. 10: Budova bývalého Zichyho kaštieľa, v súčastnosti miestne zdravotné stredisko
a pamätná izba kňaza Jána Palárika

Pamätná izba slúži aj naďalej svojmu účelu – prezentovania odkazu tvorby
a snáh Jána Palárika nielen v našej obci, ale aj na poli národnom. Je hojne
navštevovaná a hreje pri srdci vedomie, že ľudia ešte majú záujem aj o kultúru.
Dokonca Palárikova rodná obec Raková od roku 1968 každoročne koná súťažný
festival ochotníckych súborov s názvom Palárikova Raková.152
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Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 24.
Porov. Ján Palárik [online], dostupné na: <www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID =58766
&mainkat=4>.
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2.1.4 Pamätník Jána Palárika a pamätné tabule v Majcichove a na jeho
pôsobiskách

Pamätník je predmetom, ktorý obvykle býva z kvalitného materiálu a slúži
na to, aby dlhodobo pripomínal niekoho, alebo niečo príchodzím generáciám.
Pamätník upozorňuje na nejaký významný čin, alebo udalosť. Pomník, ten
označuje, napr. miesto posledného odpočinku telesných pozostatkov, kdežto
pamätník, odvodený podľa názvu od slova pamäť, pamätať si niečo, je to výzva
k nezabudnutiu.
Aj v Majcichove máme takýto pamätník, ktorý každodenne ľudom
navštevujúcim bohoslužby, alebo len idúcim
okolo kostola alebo fary zamestnáva pohľady
a ponúka zamyslieť sa nad tým, kto to bol Ján
Palárik, že mu toľko rokov od smrti dali urobiť
taký pekný pamätník, ktorý bol zaiste i drahý.
Výstavbou pamätníka obecné zastupiteľstvo
poverilo tajomníka miestneho odboru Matice
slovenskej Michala Horeckého.153
Autorom pamätníka je architekt Rajmund
Lauro, pracovník Matice slovenskej v Martine.
Podľa Štefunkovej busty Jána Palárika ju do
bronzu odliala v Kremnici firma Kamil Gubán,
zlievač – zámočník. Vlastnú stavbu zabezpečila
firma „Andezit“ z Krupiny.154
Celé dielo
v hodnote 115 000,- Sk sa financovalo zo
združených financií Kancelárie prezidenta SR
Michala Kováča, Nadácie Matice Slovenskej Obr. 11: Pamätník Jána Palárika
Prebudená pieseň a Obecného úradu v Majcichove. Pamätník požehnal 10.
decembra 1995 Mons. Ján Sokol, arcibiskup – metropolita.155,156 Umiestnenie
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KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 180.
HORECKÝ,M., Historické poznatky o obci Majcichov, s. 135.
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ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 25.
156
V záznamoch v denníku kronikára M. Horeckého čítame – 18. 7. 1994 že priviezli z Krupiny
podstavec na pamätník Jána Palárika, stavať ho pomáhali chlapi, čo pracovali na renovačných
prácach na Obecnom úrade, doviezli hotovú maltu. Postavenie podľa záznamu kronikára trvalo príliš
dlho ; 14. októbra 1994 pán Gubán, zlievač z Kremnice prišiel a namontoval bustu z bronzu na
154

53

pamätníka má symbolický charakter, je totiž umiestnený na mieste, kde
v minulosti, keď ešte stála stará budova fary, bola Palárikova pracovňa.157
Ďalšou pripomienkou nezabudnuteľnej Palárikovej činnosti v Majcichove
je aj pamätná doska, ktorá bola odhalená 17. novembra 1928, miestnym dekanom
Konštantínom Hurbanom a inštalovaná na čestnom mieste na stenu starej farskej
budovy.158 Momentálne sa nachádza v stálej expozícii Pamätnej izby Jána
Palárika na miestnom zdravotnom stredisku a nesie text:

„Tu pôsobil
JÁN PALÁRIK – BESKYDOV
r.kat. farár a národný spisovateľ 1862 – 1870“.159

Po zbúraní starej farskej budovy a postavení novej za pôsobenia ThDr.
Antona Grmana, ktorý v Majcichove pôsobil v rokoch 1956 – 1971160, bola
nainštalovaná nová pamätná tabuľa, ktorá okrem spomienky Jána Palárika nesie
ešte spomienku na Mons. Františka Richarda Osvalda, ktorý bol v Majcichove
kaplánom v rokoch 1876 – 1880161. Tabuľa tesne pred samotnou inštaláciou bola
poškodená, ale keďže narýchlo nemali možnosť zohnať inú, nainštalovali ju
poškodenú. Z ústneho podania kronikára Michala Horeckého, údajne pán dekan
Grman mal vysoký krvný tlak a trpel cukrovkou, čo mu postihovalo zrak
a pravdepodobne následkom toho, že nevidel tabuľu, omylom si ju pred
inštaláciou keď stála v kancelárii opretá o stenu nevšimol a zhodil ju.162

pamätník a tiež i bronzové písmo Ján Palárik 1822 – 1870. (Porov. HORECKÝ, M. ,Chronologický
zápis udalostí v Majcichove : denník, dátumy: 18. 7. 1994; 14. 10. 1994.).
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Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 175.
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Porov. Školská kronika rím. Kat. ľudovej školy v Majcichove, s. 88.
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ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 20.
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Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 184.
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Porov. Tamže, s. 184.
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Osobne si spomínam, keď dostojný pán Grman na sklonku života navštevoval Majcichov a slúžieval
ako koncelebrant sväté omše za pôsobenia dp. Ondrejku. Vždy ho sprevádzal niektorý z miništrantov,
neraz i ja, po sv. omši domov a viedol ho za ruku, pretože už vôbec nevidel. Býval u svojej farskej
gazdinej pani Ireny Horváthovej rod. Kurtanskej vedľa pošty a tak sme to s jeho odprevádzaním
domov nemali ťažké, pretože pošta stojí oproti majcichovskému kostolu.
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Na tejto pamätnej tabuli je nasledujúci text:
„Návštevník tejto obce, zastav sa a vzdaj úctu
Bojovníkom za práva slovenského národa!
Tu pôsobili:
Janko Palárik,
Majcichovský farár v rokoch 1862 – 70,
význačný slovenský politik, novinár a spisovateľ,
František Richard Osvald,
Majcichovský kaplán v rokoch 1876 – 80. Generálny vikár,
Apoštolský protonotár, kanonik, senátor, úspešný
Slovenský náboženský a národný spisovateľ, organizátor.“163

Obr. 12. Pamätná tabuľa kňaza Jána Palárika a kaplána Františka Richarda Osvalda
na budove fary

Pod touto pamätnou doskou z bieleho mramoru je malá tabuľka z čierneho
opaxidu a na nej je informácia, že túto tabuľu v roku 1993 renovovala Matica
slovenská.
163

ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 19-20.
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Matica slovenská túto tabuľu zreštaurovala vďaka svojmu členovi
tajomníkovi MOMS Michalovi Horeckému, ktorý je vyučeným graverom,
kamenárskym majstrom, ktorý sa v histórii postaral už viackrát o obnovovanie
písma; prezlacovaním pamätných tabúľ a pomníkov a to nielen dejateľov
a významných osobností, ale aj spoluobčanov z Majcichova. Na dnešnom
cintoríne je ešte väčšina pomníkov, ktoré tesal práve pán Michal Horecký.
Ďalšou pamätnou doskou je pieskovcový reliéf na budove Základnej školy
Jána Palárika v Majcichove. V roku 1964 slávnostne otvorili štrnásťtriednu
budovu základnej deväťročnej školy, v ktorej sa 1. septembra začal vyučovací
proces. Novovymenovaný riaditeľ Jozef Krutek vystriedal vo funkcii Viliama
Halušku, ktorý na majcichovskej škole pôsobil od roku 1947. K školskej budove
začiatkom decembra 1964 pribudla budova družiny, v januári 1965 učiteľská
štvorbytovka a vo februári 1965 telocvičňa.164 Rok 1970 priniesol zmenu v názve
školy, ktorá sa od 1. septembra nazývala ZDŠ Jána Palárika, pričom vo vestibule
mu bola odhalená pamätná tabuľa s Palárikovým reliéfom, ktorej autorom je
akademický sochár Snopek z Trnavy.165
Nesie tento nápis:
„TÁTO ŠKOLA
BOLA POMENOVANÁ
ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ
ŠKOLA JÁNA PALÁRIKA
NA PAMIATKU PÔSOBENIA
SPISOVATEĽA V MAJCICHOVE
V ROKOCH 1862 – 1870
1. SEPTEMBRA 1970.“166
Vedľa tohto nápisu je ešte reliéf Palárikovej tváre. Pamätná doska je umiestnená
hneď pri vstupe do budovy školy, kde informuje návštevníka o tom, že u nás žil
a pôsobil veľký človek Ján Palárik, ktorému išlo o to, aby miestny majcichovský
ľud nezahynul hlúposťou.
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Dôkazom Palárikovho nezabudnuteľného odkazu a prínosu pre všetkých sú
aj pamätné dosky všade tam kde pôsobil. Tieto uvediem tak ako som ich vyčítal
z literatúry a internetu, nebudem ich rozvádzať. Sú to tieto pamätné tabule
a pamätníky:
• Pamätník s bustou od Fraňa Štefunku v Rakovej (1940)
• Pamätná tabuľa na mieste jeho rodného domu v Rakovej, autorom je
S. Biroš (1967)
• Busta od S. Biroša v bronzovej podobe (1968), na kultúrnom dome
v Rakovej
• Reĺiéf od F. Bollu v Starom Tekove (1968)167
• Pamätná tabuľa v kostole sv. Terézie v Budapešti (2000)168
• Pamätník Jána Palárika a Františka Richarda Osvalda v Hronských
Kľačanoch (2002)169
• Pamätná tabuľa na Obecnom múzeu v obci Abrahám (2008)170
• Pamätník v obci Palárikovo, pred Domom kultúry171
Verím, že tieto pamätné tabule nebudú len okrášľovať priečelia budov,
alebo parkov, ale že v našincovi vzbudia túžbu po tom, zistiť viac o tom, kto to
vlastne bol rímskokatolícky kňaz Ján Palárik, bojovník za práva Slovákov.
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Porov. STRELKA, V. ,Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 67.
Porov. Túto pamätnú tabuľu 30. apríla 2000 odhalil a posvätil Mons. ThDr. Štefan Vrablec,
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2.1.5 Ako pokračujeme v diele a odkaze Jána Palárika dnes?

Dielo a odkaz Jána Palárika doznievajú vždy ešte dlho po oslavách
a rôznych spomienkových akciách. Občania plný dobrých zážitkov a dojmov
dlho spomínajú na tieto oslavy. Oslavy sú nielen pripomenutím významných
okamihov Palárikovho života, ale sú samozrejme aj príležitosťou k nadviazaniu
nových kontaktov a vzácnych priateľstiev. Oslavy častokrát končia hromadou
vytýčených cieľov, ktoré si plánujeme a dúfame, že sa možno niekedy naplnia,
ale kedy, to je otázne. A preto skúsme si teraz položiť otázku, ako pokračujeme
v diele a odkaze Jána Palárika dnes?
Samozrejme, že obec Majcichov je výnimočne aktívna a to hlavne zásluhou
miestneho farára Dr. Pavla Zemka, ktorý založil Divadelno – spevácky súbor
Jána Palárika, ktorý vznikol pri miestnej fare v Majcichove, kde má aj svoje
sídlo. Takisto vzniku pomohla dobrá vôľa a ochota všetkých zakladajúcich
členov, ktorými boli Augustín Kalivoda, Anna Sabová, Michal Klúčar a Mgr.
Anna Čičmancová, ktorá bola na 2. riadnom zasadnutí 12. decembra 2004
zvolená za vedúcu súboru. Týmto aktom voľby vedúcej súboru sa dá povedať
odštartovala štafeta akcií novozaloženého Divadelno – speváckeho súboru Jána
Palárika v Majcichove.172
DSSJP vznikol predovšetkým v čase veľkej núdze. Bolo potrebné získať veľké
finančné zdroje na generálnu opravu organu vo Farskom kostole Všetkých
svätých v Majcichove, kde bol kedysi farárom Ján Palárik. Pre jeho katastrofálny
dezolátny technický stav sme ho museli odstaviť.173
Vďaka snahe a obetavosti vedúcej súboru Anny Čičmancovej mohlo DSSJP
začať fungovať aj po stránke štátnej174 a to ako občianske združenie. Ochota
a obetavosť vedúcej bola veľká, ale zdravotný stav, ktorý sa neustále zhoršoval
ju prinútil vzdať sa funkcie vedúcej, a tak 1. januára 2005 preberá funkciu
zástupcu vedúcej Dr. Pavol Zemko – farár.175
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Divadelno spevácky súbor Jána Palárika používa skratku DSSJP. V texte ju budem preto používať
ďalej i ja.
173
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dostalo všetky potrebné podklady ako IČO a DIČ. Registrácia prebehla na Ministerstve vnútra dňa
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Dňa 23. novembra 2007 po ťažkej chorobe Mgr. Anna Čičmancová
zomiera vo veku 52 rokov.176 Táto správa zarmucuje, nielen členov DSSJP, ale aj
miestneho farára, ktorý v nej stráca veľkú pomoc, pretože bola aktívnou aj v čase
mimo funkciu vedúcej, až do svojho predčasného úmrtia. Rozlúčiť sa s ňou prišli
mnohí cirkevní činitelia a kolegovia z práce, bola totiž pracovníčkou SSV
v Trnave. Pohrebné obrady boli v Majcichove dňa 26. 11. 2007.177
Mgr. Anna Čičmancová, posmrtne in memoriam, podľa uznesenia
Obecného zastupiteľstva č. 93/2007178 dostáva cenu starostu obce Majcichov,
ako poďakovanie za svoj prínos, obetavosť a namáhavú prácu pre zviditeľnenie
pamiatky a odkazu kňaza Jána Palárika ako aj obce Majcichov.
Podobne ako DSSJP sa rozhodol rozširovať odkaz Jána Palárika bývalý
starosta obce Raková František Brož, ktorý v rámci myšlienky stretávania sa
obcí v ktorých Palárik pôsobil bol iniciátorom a nakoniec aj zakladateľom
vzájomných stretnutí Palárikovských obcí, keď založil 24. októbra 2003 tieto
stretnutia pod názvom: „Životnými cestami Jána Palárika.“179
Okrem svojich pevných členov má DSSJP v Majcichove aj svojich
čestných členov, ktorý pre svoju činnosť a zásluhy ako na poli kultúrnom tak aj
v oblasti hlásania a nasledovania odkazu kňaza Jána Palárika sú odmenený
čestným členstvom
v Majcichove.

v Divadelno

–

speváckom

Súbore

Jána

Palárika

Sú nimi títo čestný členovia:
• Mons. ThLic. Gejza Veselý180, kaplán v Mikulove na Morave, cenu
získal181 pre svoju prácu v taliančine na tému: Slovenská cirkevná
176

Porov. In. Spravodajca – HLAS RAKOVEJ; správy, oznamy, komentáre – všetko o živote a dianí
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29. 11. 2007),
ďalej: Vzpomínky na Aničku, In. Seminární průvan, Časopis olomouckých seminaristů, ročník 3., číslo 4.,
duben – červen 2008, s. 14-15.
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provincia od počiatku až po jej konečné realizovanie. V tejto svojej
práci sa zmieňuje aj o Palárikovi a jeho túžbu po zriadení
samostatnej slovenskej cirk. provincie.182
• Michal Horecký – veľký horliteľ za Palárikov odkaz, dlhoročný
organista, sprievodca po Pamätnej izbe Jána Palárika v Majcichove
a nositeľ Ceny obce Raková a Ceny obce Majcichov.
• Pavel Pinček, bývalý majcichovský starosta, podporovateľ a aktívny
spoluzakladateľ pravidelných stretnutí „Životnými cestami Jána
Palárika“.
• Prof. PhDr. Jozef Šimončič, Csc., ako vysokoškolský profesor
histórie na Trnavskej univerzite je podporovateľom a propagátorom
Palárikovskej myšlienky v slovenských dejinách. Ďalej má zasluhu
na tom, že upravil 400 ročný erb obce Majcichov, ktorý spolu
s pečaťou a zástavou obce Majcichov pri bohoslužbe 10. júla 1994
dal slávnostne do užívania.
• Mgr. Ľubomír Gabriel Novotný, súčasný riaditeľ ZŠ Jána Palárika
v Majcichove, cenu DSSJP dostáva pre svoju činnosť pedagóga
a dlhoročného riaditeľa ZŠ J. Palárika v Majcichove, taktiež pri
príležitosti životného jubilea 60. rokov.
• František Brož, bývalý starosta obce Raková. Cenu dostáva za verné
šírenie odkazu Jána Palárika, za to, že je iniciátorom a zakladateľom
pravidelných stretnutí obcí, kde pôsobil Palárik pod názvom:
Životnými cestami Jána Palárika.
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z troch kapitol pojednáva o myšlienkach samostatnej slovenskej cirkevnej provincie podľa Jána
Palárika. (Porov. Kolektív autorov., Palárikovi nasledovníci 2007, s. 9.).
Sv. omšu po ktorej prijíma ocenenie čestného člena DSSJP, celebruje spolu s Mons. Karlom
Janouškom farárom v Mikulove na Morave. Ocenenie získava za šírenie Palárikovho odkazu za
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zomrelému kňazovi ThDr. Antonovi Grmanovi. (Porov. Stretnutie šíriteľov Palárikovho odkazu
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Palárikov Majcichov, s. 46.).
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Ďalej DSSJP v Majcichove udelilo aj čestné členstvo in memoriam:
• ThDr. Antonovi Grmanovi, farárovi v Majcichove v rokoch 1956 –
1971183 za publikovanie článku o J. Palárikovi pri príležitosti
170. výročia jeho narodenia v roku 1982. Tiež ako aj za aktívne
šírenie Palárikovho odkazu.184
Tuná sa nekončí kapitola o DSSJP v Majcichove, pretože toto spoločenstvo
naďalej funguje vďaka obetavým a ochotným členom. Naďalej sú organizované
miestnym Farským úradom v Majcichove, v ktorom má spoločnoť svoje sídlo
a zásluhou farára Dr. Pavla Zemka. Verím, že po takomto dobrom začiatku,
akým vyštartoval tento mladý súbor, ktorý je vlastne ešte dalo by sa povedať
v plienkach, budeme sa môcť aj v ďalších rokoch tešiť z nových členov,
odhodlaných nasledovníkov odkazu, života a diela nášho kňaza, národovca
a vzoru Jána Palárika.
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Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 184.
Porov. Kolektív autorov., Palárikovi nasledovníci 2007, s. 9-10.
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2.2 Jozef Karell, kňaz – rodák z Majcichova

Požehnaním pre rodinu je mať syna – syna kňaza. Moje historické bádanie
sa v tejto kapitole bude uberať za myslím si zabudnutým a znovuobjaveným
kňazom, spolurodákom Jozefom Karellom. Narodil sa 4. septembra 1842
v Majcichove o čom svedčí krstný list, ktorý 28. septembra 1862 vystavil Ignác
Török (1857 – 1862)185.186 Krstnými rodičmi boli Ján Horváth a Anna
Marzingalová, krstiteľom bol P. Protáz Olachtovics, OFM.187 Jeho matkou je
Judita Novottová z Hoste. Otcom je Jozef Karell. Spolu bývajú v Majcichove
pod popisným číslom 15. Z ich manželstva sa narodili tieto deti:
• Monika (1833)
• Gašpar (1835)
• Ján Nepomuk (1837)
• kňaz Jozef Karell (1842)
• Ján (1845)
• Pavol (1846)
Matka Jozefa Karella po pôrode najmladšieho syna Paľka v roku 1846
zomiera a otec Jozef Karell st. sa stáva vdovcom. Neskôr sa dozvedáme, že
z tohto manželstva prežili len Gašpar a kňaz Jozef.
Otec však druhýkrát vstupuje do manželstva s Katarínou Janecovou zo Zvončína.
Spolu žijú aj s deťmi pod popisným číslom 51 (časť obce s názvom Dolná
ulička). V tomto manželstve prichádzajú na svet tieto deti:
• Apolónia (Katarína?) (1848)
• Ján Nepomuk (1853)
• Apolónia (1857)
Po narodení Apolónie sa otec kňaza stáva podruhý krát vdovcom.
Nezostáva sám, asi z dôvodu, že by nestačil aj pracovať na poli aj starať sa
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o deti, ktorých už bolo v dome dosť a preto sa žení tretí krát a berie si vdovu po
Ignácovi Bednárikovi z Gocnogu – Katarínu Horváthovú. Bývajú v spoločnom
dome pod popisným číslom 76.
Z tohto manželstva sa narodilo viacero detí, ale prežil len:
• Martin (1858)
Život kňaza Jozefa Karella nie je jednoduchý. Ťažko pracuje spolu aj so
svojimi súrodencami. Známe z archívov sú listy otca synom na štúdiá, kde v nich
Jozefovi (kňazovi) kladie na srdce, aby na brata Janka dával pozor. Všetky
potrebné peniaze na Janka posiela práve jemu (kňazovi Jozefovi Karellovi).
Jeho korešpondencia nachádzajúca sa v archíve SSV prezrádza bezradnosť
a finančné problémy jeho rodiny. Dôkazom toho sú aj listy diktované jeho otcom
bratovi Jankovi, ktorý tieto píše a posiela bratovi kňazovi. Napríklad pri čítaní
listu, kde pýta otec peniaze napr. na Kačeninu svadbu, alebo na kúpu ešte
jedného páru lichvy a iné., prechádza mysľou čitateľom týchto listov smútok nad
tým, aký asi musel mať človek v tej dobe nedostatok a v mysli s ním má čitateľ
ľútosť.188
O tom, či kňaz Jozef Karell posielal rodine nejaké peniaze, nemáme
záznamy, čo ale vieme z korešpondencie s kňazmi národovcami189, je vidieť
zanietenie u všetkých investovať všetko, čas, sily financie a to do odvážnych
projektov zameraných na obranu práv Slovákov v Uhorsku, ale i na pozdvihnutie
národného i náboženského povedomia.
Gymnaziálne štúdiá absolvuje v Bratislave, Trnave a Ostrihome.190
Filozofiu a teológiu študuje v Ostrihome, kde je 25. júla 1866 vysvätený za
kňaza.191 Primície mal v čase pôsobenia Jána Palárika (1862 – 1870)192
v Majcichove, ktorý ho svojím príkladom povzbudil pre blaho národa ako
i Cirkvi.193 Po vysvätení nastupuje na kaplánske miesta. Ako kaplán pôsobí
v Šoporni (3 roky), Urminciach (1 rok ), Veľkom Záluží (v nekrológu sa
neuvádza) a v Šúrovciach (6 rokov). Farárom sa stáva až na poslednom
188

Porov. Kolektív autorov, Jozef Karell : (4.9.1842 – 21. 6. 1902), s. 1-4.
Týmito kňazmi boli: Ján Osvald, Pavol Blaha, Bohdan Lachman, Peter Mazer, Jozef Pozdech, Andrej
Kmeť, P. Placid Rašl, OFM.. (Porov. Kolektív autorov, Jozef Karell : (4.9.1842 – 21. 6. 1902), s. 4.).
190
Porov. ZEMKO, Pavol. Primície mal v čase pôsobenia Jána Palárika, s. 7.
191
Porov. Jozef Karell, In. Rodinné spoločenstvo, Kultúrny mesačník kresťanských rodín, ročník XIX.,
číslo 4, máj – jún 2003, s. 19.
192
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 184.
193
ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 38.
189
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pôsobisku v Šintave v roku 1876, odkiaľ odchádza v roku 1896 na dôchodok do
Trnavy. Počas svojho farárskeho pôsobenia v Šintave sa v roku 1892 stáva
dočasným správcom SSV a až do svojej smrti bol členom výboru SSV.194
Jeho život sa končí 21. 6. 1902 v Trnave, kde zomrel na „trápnu“ chorobu,
ktorá ho v roku 1896 prinútila odísť do dôchodku. Zomiera v 60. roku života
a v 36. roku svojej kňazskej služby.195 Pochovaný bol na starom cintoríne
v Trnave 23. júna 1902 za veľkej účasti duchovenstva a ľudu. Žiaľ, dnes už
presne nevieme, kde sa nachádza jeho hrob.196

2.2.1 Literárna tvorba kňaza Jozefa Karella

Jozef Karell, bohoslovec Jána Palárika, istotne ovplyvnený svojim farárom,
ale iste aj svojim okolím, ktoré v radoch kňazov bojovalo s plným nasadením za
práva a slobodu Slovákov. Kňazi tohto obdobia boli mimoriadne činný, dokladá
to množstvo literárnych diel, ako knižných, tak aj množstvom príspevkov
v novinách. Mnohí sú neraz za svoje názory prenasledovaný a trestaný vtedajšou
vrchnosťou.
Karellova tvorba je nasledovná:
• Príspevky do homiletických časopisov – Slovenský Sion, Kazateľ,
Kazateľňa.
• Almanach TOVARYŠSTVO197 – vydaný v roku 1893 pri príležitosti
storočnice Slovenského učeného tovaryšstva, redigovaný
Fr. Richardom Osvaldom.

194

Tieto údaje sa nachádzajú v nekrológu a úmrtnom liste uverejnenom v Katolíckych novinách číslo 13
z r. 1902 s dátumom 5. júla (Porov. Jozef Karell : (4.9.1842 – 21. 6. 1902), s. 19.).
195
Porov. Kolektív autorov, Jozef Karell : (4.9.1842 – 21. 6. 1902), s. 19.
196
Jozef Karell, In. Rodinné spoločenstvo, Kultúrny mesačník kresťanských rodín, ročník XIX., číslo 4,
máj – jún 2003, s. 19.
197
V almanachu TOVARYŠSTVO opisuje Jozef Karell svoju cestu do Ríma a Neapola v r. 1887,
historické články a básne. (Porov. Jozef Karell In. Rodinné spoločenstvo, Kultúrny mesačník
kresťanských rodín, ročník XIX., číslo 4, máj – jún 2003, s. 19.).
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• Mučeníctwo Církwe Japonskej198 – preklad knihy Františka Jána
Pondělíka, vyšla ako podielová kniha SSV v roku 1876.
• Posol Božského Srdca Ježišovho – sú v ňom dva Karellove
príspevky:
-

ročník II., rok vyd. 1898, č. 8: Poklad na vrchu
ročník III., rok vyd. 1899, č. 1: Krásny príklad, Kráľovské
dary

• Katolícke noviny
• Pútnik – novinky pre katolícky ľud (mesačník vydávaný Františkom
Ottom Matzenauerom – Beňovským199 )
• Pútnik svätovojtešský – kalendár
• Samostatné diela podľa Karelovej súkromnej bibliografie – uvedené
sú
v jeho
Pamätnici,
Nezábudkách,
Pravidlách
života
200
kresťanského

2.2.2 Oslavy výročí Jozefa Karella, pamätné dosky

Podobne ako Ján Palárik, aj Jozef Karell má v srdciach majcichovčanov
významné miesto. Je pravdou, že rodák, kňaz Jozef nemal v minulých rokoch
žiadnu spomienkovú akciu, vlastne dalo by sa povedať že o ňom vedeli len jeho
rodinní príslušníci, príslušníci Karelovských rodov, pre ostatných bol
zabudnutým, zapadnutým v prachu dejín. Len vďaka agilnému majcichovskému

198

V roku 1876 vydal SSV v Trnave túto knihu, ktorú pod číslom spolkových kníh 11 preložil do
slovenčiny práve Jozef Karell, kaplán v Šúrovciach. (Porov. Porov. ZEMKO, Pavol. Primície mal
v čase pôsobenia Jána Palárika, s. 8.).
199
František Otto Matzenauer Beňovský, 16. 10. 1845 Beňov, okr. Přerov ČR – 22. 12. 1901 Trnava;
spisovateľ, prekladateľ, hudobný skladateľ, dirigent; tajomník SSV 1885 – 1901. (Porov. STRELKA,
V. ,Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 50-51.).
200
Porov. Kolektív autorov, Jozef Karell : (4.9.1842 – 21. 6. 1902), s. 20-31.

65

farárovi Dr. Pavlovi Zemkovi, sestrám Márii a Augustíne Karelovým, a Mgr.
Márii Karelovej201, ktorí vytvorili brožúru s krátkym životopisom a výpisom jeho
tvorby a rodokmeňom.
5. júla 2002 bola Jozefovi Karellovi na Farskom kostole Všetkých svätých
v Majcichove odhalená pamätná tabuľa, ktorá bola aj slávnostne požehnaná.
Autorom je Oskár Košecký z Viesky pri Dunajskej Strede. Na tabuli je reliéf
Ježiša Krista, pozadie tvorí zástup svätých. Nad postavami Pána Ježiša a svätých
je tŕňová koruna a pod nimi je na spodnej časti tento text:
„Na pamiatku
Jozefa Karella,
katolíckeho kňaza
z Majcichova
1. 9. 1842 – 21. 6. 1902
†“202
Spolu s inštaláciou tejto
tabule samozrejme bolo spojené aj
odovzdávanie
farského
erbu,
farskej zástavy a farskej pečiatky,
o čom svedčí aj erbová listina
s dátumom 5. júla 2002. Na
odovzdávaní
a požehnávaní
farských symbolov, ako aj na
posviacke
pamätnej
tabule
rodákovi
kňazovi
Jozefovi
Karellovi boli prítomní Dr. Peter
Kartous, predseda Heraldickej
Obr. 13: Pamätná tabuľa kňazovi Jozefovi Karellovi
na miestnom kostole

komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Augustín Kalivoda, starosta
obce Majcichov a Alojz Matúš, starosta Opoja.203
201

Z dôvodu toho, že je v Majcichove veľmi veľa rodín s priezviskom Karel, uvádza konkrétny materiál
aj popisné číslo domu: sestry Mária a Augustína Karelové z čísla domu 269 a Mgr. Mária Karelová
z čísla domu 330. (Jozef Karell : (4.9.1842 – 21. 6. 1902), s. 9.).
202
Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 38-39.
203
Porov. tamže, s. 26.
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Farnosť Majcichov z pozháňaných materiálov o Jozefovi Karellovi urobila
výstavku v kostole a následne nato boli tieto materiály z jeho života prenesené do
pamätnej izby Jána Palárika v miestnom zdravotnom stredisku a po mnohých
rokoch sa tak i Jozef Karell stal súčasťou expozície významných osobností.204
Okrem tejto pamätnej tabule je mu venovaná ešte jedna, spoločná pamätná
doska Palárikových nasledovníkov205, ktorá je umiestnená v predsieni hlavného
vchodu do Farského kostola Všetkých svätých v Majcichove. Túto pamätnú
tabuľu slávnostne odhalil a požehnal želivský opát P. Bronislav Ignác Kramár
O. Praem 10. júna 2007, pri príležitosti 60. výročia úmrtia organistu a učiteľa
Michala Kopčana.206
Ďalšou zo spomienkových akcií bola spomienka 165. výročia narodenia
Jozefa Karella, svätej omši predsedal JCLic. Róbert Krajčík, farár v Martine.
Slávnostný ráz dodával spomienkovej akcii spevokol z farského kostola
Sv. Martina z Martina, ktorú dirigoval Štefan Hanakovič. Pri tejto príležitosti
bola vydaná publikácia Dr. Pavla Zemka s názvom, „Primície mal v čase
pôsobenia Jána Palárika“.207
Ani po skončení týchto slávnostných aktov, akými sú napríklad
odhaľovania pamätných dosiek a slávnostné výročné spomienky, nezabúdame, že
jeden z nás zacítil v sebe povolanie ku kňazstvu a tak reprezentuje našu obec
všade tam, kde pôsobí. Fakt že mal možnosť svoje štúdiá absolvovať pod
patronátom velikána, akým bezpochyby už v časoch svojho pôsobenia
v Majcichove bol Ján Palárik, mu dávala možnosť čerpať vzácne podnety pre
svoje kňazstvo a literárnu tvorbu. Zostáva už asi len dúfať a veriť, že sa i dnes
nájdu takýto kňazi, ktorí budú svoje talenty využívať pre blaho národa a nie pre
vlastné pozdvihnutie a budovanie si pamätníka na zemi.

204

Porov. ZEMKO, P., Primície mal v čase pôsobenia Jána Palárika, s. 9.
„V TOMTO KOSTOLE HLÁSAL BOŽIE SLOVO A VYSLUHOVAL SV. SVIATOSTI
NÁRODNÝ DEJATEĽ JÁN PALÁRIK, FARÁR A JEHO NASLEDOVNÍCI: JOZEF KARELL,
KŇAZ; MONS. DR. FR. RICHARD OSVALD, KAPLÁN; KONŠTANTÍN HURBAN, DEKAN – FARÁR;
MICHAL KOPČAN, ORGANISTA A SPRÁVCA ŠKOLY; THDR. ANTON GRMAN; DSSJP, 10. 6. 2007“
(Porov. ZEMKO, P., Kopčanovo majcichovské pôsobisko, s. 15.).
206
Porov. Kolektív autorov., Palárikovi nasledovníci 2007, s. 11-12.
207
Porov. V Majcichove oslávili 165. výročie narodenia Jozefa Karella [online], dostupné na:
<http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071102003>.
205
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2.3 František Richard Osvald, majcichovský kaplán

Ďalšou vzácnou osobnosťou
v klenotnici významných osobností je
Mons. František Richard Osvald.
Narodil sa 3. 10. 1845 v Hodrušiach –
Hámroch. Jeho otec Matej Osvald bol
banským murárom, matkou bola
Katarína rod. Boldišová.
Ľudovú
školu navštevoval v Hodruši, 1857 1863 študentom gymnázia v Banskej
Štiavnici, 1863 – 1865 v seminári
v Trnave, 1865 – 1869 študuje
teológiu v Ostrihome, 1869 prijíma
kňazskú vysviacku.

Obr. 14: Majcichovský kaplán František Richard
Osvald

Po vysvätení pôsobí na týchto pôsobiskách:
1869 – 1871 kaplán v Starom Tekove (od r. 1870 aj dočasný administrátor)
1871 – 1872 kaplán v Drégelypalánku
1872 – 1875 kaplánom vo Vrábľoch
1875 – 1876 sa liečil v Hodruši
1876 – 1880 kaplánom v Majcichove
v auguste – novembri 1879 dočasný administrátor v Zavare a v Bohuniciach
1880 – 1916 administrátor v Teplej (od roku 1907 aj farár)
Od roku 1916 pôsobí v cirkevných funkciách v Trnave
1917 – kanonik
1919 – generálny vikár
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1921 – pápežský protonotár, riaditeľ kňazského seminára a prípravovne
učiteliek.208
Po nastúpení na svoje ďalšie kaplánske pôsobisko v Majcichove v roku
1876 začína aktívne pôsobiť. Popri svojej kňazskej a učiteľskej práci
nezanedbáva ani literárnu činnosť. Jeho farárom je Jozef Fridrich209, ktorý
v Majcichove v roku 1907 zomiera a je pochovaný na miestnom cintoríne.
Z Majcichovskej kaplánky bol Osvald pravidelným prispievateľom do
Blahovho kňazského homiletického časopisu Kazateľ, do ktorého prispieval už
od roku 1874. Od roku 1881 začal Osvald sám ako majiteľ a zodpovedný
redaktor spolu s mnohými spolupracovníkmi v tlačiarni dedičov Jozefa Škarnicla
v Skalici vydávať v mesačných dvojhárkových číslach časopis pre katolícke
duchovné rečníctvo pod názvom Kazatelňa210od 1890 s prílohou Literárne
listy.211
Osvald predstavil svoj časopis tak, že Kazateľňa má byť praktickou
pomôckou pre mladých kňazov nielen čítať, ale aj správne slovensky rozprávať,
že by ich kázne neboli nemotorné, rečnícky chybné a nedráždili slovenský
katolícky ľud k smiechu a pohoršeniu, lebo v seminároch sa budúci kňazi žiaľ
pripravovali na svoje poslanie medzi slovenským ľudom len po maďarsky.212
Zaujímavým prínosom sú aj jeho príspevky do rôznych časopisov –
Pešťbudínske vedomosti (1867-68), Cyrill a Method (1869), Pamätník sv. Cyrila
(1869), Slovenské noviny (1870-74), Konfesionálna škola (1871-73), Katolícka
škola (1874), Národné noviny (1874-99), Obzor (1881), Kázne a pohrebné reči
(1885), Dom a škola (1887-88), Jednota (1897, 1899), Slovenské listy (18971900), Domový kalendár (1899), Ľudové noviny (1900), redigoval Katolícke
noviny (1878-79) a kalendár Pútnik svätovojtešský, preklady náboženskej
literatúry z nemčiny a maďarčiny.213

208

Porov. STRELKA, V., Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 58-59.
Jozef Fridrich 30. kňaz v poradí majcichovských farárov. V Majcichove pôsobí v rokoch 1870 – 1907.
po jeho pôsobení zostal na pamiatku omšový kalich. Nesie nápis: „Fótiszt Fridrich József majthényi
esperes plébános ur aranymiséjere 1907Jan 2. án a kerúleti papság“ pripomína darovanie kalichu
dekanovi farárovi Jozefovi Fridrichovi 2. januára 1907, dali mu ho veriaci na pamiatku jeho zlatého
kňazského jubilea. (Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 35.).
210
ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 36.
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STRELKA, V., Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 59.
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Porov. Majcichovský kaplán František Richard Osvald – jeho „Kazateľňa“ a jeho spolupracovník
z Majcichova [online], dostupné na: <http://web.t-com.sk/zemko/majc.html>.
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Porov. STRELKA, V., Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 59-60.
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Funkciu správcu vykováva v rokoch 1878 – 1879, od 1908 – 1909 je
čestným druhým predsedom SSV, od roku 1909 je čestným predsedom SSV až
do svojej smrti v roku 1926.214
Z obdobia Osvaldovho pôsobenia na fare v Majcichove sa vo farskom
archíve dochoval dokument – menovacia listina dominikánskeho provinciála
Rakúsko – uhorského impéria Fr. Mikuláša Holla, datovaná dňa 4. júla 1878, jej
obsahom je menovanie Osvalda za direktora Ružencového bratstva
v Majcichove.215
Pri príležitosti jeho sedemdesiatin v roku 1915 ho bývalý spolupracovník,
ostrihomský arcibiskup, kardinál Dr. Ján Černoch pozdravuje a pripomína, že
presiahol hranice diecézy a jeho práca pri hlásaní Božieho slova je celonárodne
známa. Podobne pápež Benedikt XV. , vyzdvihuje Osvaldov prínos
a v menovacom dekréte ho menuje 26. 10. 1921 pápežským protonotárom.216
Jeho pokornú myseľ vidieť napr. aj v jeho liste J. Kačkovi z roku 1909, kde
píše: „Keby som zomrel a spomínali by ste ma v literatúre, nezabudnite povedať,
že som nestaval, ale len znášal ku stavbe, i keby to bol býval len piesok, i tým
som spravil osoh stavbe.“217
K 100. výročiu založenia Slovenského učeného tovarišstva zostavil
3 zväzky almanachu Tovarišstvo (1893, 1895, 1900) ktorými prispel k poznaniu
slovenského národného obrodenia. R. 1910 ho SSV poveril revíziou textu
prekladu Biblie.218
V roku 1916 po vymenovaní trnavským sídelným kanonikom opúšťa svoju
faru v Teplej a odchádza do Trnavy. Po vyhnaní maďarských biskupov zo
Slovenska po vzniku ČSR, sa 21. marca 1919 stáva ostrihomským generálnym
vikárom a správcom tej časti Ostrihomského arcibiskupstva, ktorá zostala mimo
Maďarského územia. Túto funkciu plní až do roku 1922, kedy po zriadení
Apoštolskej administratúry trnavskej odovzdáva úrad novému administrátorovi
Dr. Pavlovi Jantauschovi, ktorý je následne v r. 1925 ordinovaný za titulárneho
biskupa.
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Porov. STRELKA, V., Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave, s. 58.
Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 35-36.
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Osvaldova životná púť končí 14. apríla 1926 v Trnave, kde je pochovaný na
bývalom cintoríne, dnešnej mestskej kalvárii, kde sa nachádzal cintorín, ktorý bol
zrušený, jeho pomník však z úcty ponechali.219
V Majcichove sa na jeho pôsobenie nezabudlo, je spomenutý na pamätnej
tabuli, slávnostne inštalovanej na budove novej fary v čase pôsobenia ThDr.
Antona Grmana v rokoch 1956 – 1971.220 Spomienku na pôsobenie Františka
Richarda Osvalda v Majcichove nesie aj pamätná doska Palárikových
nasledovníkov221 v predsieni kostola v Majcichove, ktorú slávnostne odhalil
a požehnal želivský opát P. Bronislav Ignác Kramár O. Praem 10. júna 2007, pri
príležitosti 60. výročia úmrtia organistu a učiteľa Michala Kopčana.222
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Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 37.
„Návštevník tejto obce, zastav sa a vzdaj úctu bojovníkom za práva slovenského národa! Tu pôsobili:
Janko Palárik, Majcichovský farár v rokoch 1862 – 70, význačný slovenský politik, novinár
a spisovateľ, František Richard Osvald, Majcichovský kaplán v rokoch 1876 – 80. Generálny vikár,
Apoštolský protonotár, kanonik, senátor, úspešný Slovenský náboženský a národný spisovateľ,
organizátor.“ (Porov. ZEMKO, P., Palárikov Majcichov, s. 19-20.).
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2.4 Konštantín Hurban, majcichovský dekan – farár

Nejedného návštevníka Majcichova prekvapí množstvo pamätných dosiek
na významných budovách v obci, ktoré nesú mená významných osobností
zvučných mien, ale aj mien menej známych v celoslovenskom rebríčku, avšak
významných v dejinách Majcichova. Medzi tieto osobnosti neodmysliteľne patrí
aj majcichovský dekan – farár Konštantín Hurban.
Narodil sa 21. januára 1874 v Gbeloch. Za kňaza bol vysvätený 15. októbra
1896. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch. Farárom bol v Tesároch nad Žitavou
1896 – 1898, v Nemčiňanoch 1900, v Jaslovských Bohuniciach 1901 – 1906
a napokon v Majcichove.223
Jeho pôsobenie v obci môžeme považovať za jedno z najdlhších, pôsobí
v Majcichove od roku 1907 až do svojej smrti v roku 1944.224
Konštantín Hurban je podľa záznamu školskej kroniky rímsko – katolíckej
ľudovej školy v Majcichove vymenovaný cirkevným školským inšpektorom a pri
tejto príležitosti ho miestny školáci dňa 21. septembra 1924 pozdravili v rámci
peknej slávnosti.225
Aj on ako predchádzajúce významné osobnosti pomáhal pri pozdvihovaní
miestneho obyvateľstva, ako po stránke duchovnej, kultúrnej, tak i po stránke
finančnej.
V roku 1909 zakladá Úverové družstvo, ktorého hlavným cieľom bolo v časoch
finančných problémov pomáhať ľuďom v ich kríze. Peniaze potom splácali ale
s menším úrokom, ako v tej dobe ponúkali banky. Túto službu v Úverovom
družstve využívali hlavne miestni roľníci, ktorí peniaze používali na nákup
pracovného náradia a pomôcok pre poľnohospodárčenie a zber úrody.226
Z tohto Hurbanovho Úverového družstva sa odstupom času stáva
organizácia, ktorej je aj zakladajúcim členom. Teda 18. mája 1933 vzniká
v Majcichove Spotrebné družstvo, jeho hlavnou náplňou je obživa ľudu,
zásobovanie potravinami, teda je Potravným družstvom. Jeho zakladajúcimi
členmi sú: Konštantín Hurban, Benedikt Horváth, Pavol Gašparík a Jozef Strišš
(miestny mlynár).
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Na tomto valnom zhromaždení sa zakladajúci členovia dohodli, že dekan – farár
Konštantín Hurban bude jeho predsedom. Družstvo je zaprotokolované a nesie
názov: 2101 Potravné družstvo Majcichov.
V roku 1951 sa na mimoriadnom zhromaždení dohodla fúzia s Jednotou –
spotrebným družstvom Jednota Trnava. Bol zvolený dozorný výbor, ktorého
úlohou bola napr. kontrola hygieny v predajniach, účasť na inventúrach,
spravodlivosť a statočnosť predaja. Jednota SD Trnava mala v druhej polovici
20. storočia v Majcichove šesť prevádzkových jednotiek. V súčasnosti má
Jednota v Majcichove jednu predajňu, ktorá funguje pod názvom Potraviny
MIX.227
Hurbanova činnosť spočívala, ale prevažne z bežného kňazského pôsobenia
v kostole počas sv. omší, cirkevných obradoch, pohreboch a svatbách, ale to
nebolo všetko, mal ešte povinnosť vyučovať. Hurban vyučoval v majcichovskej
Rímskokatolíckej ľudovej škole.
Dňa 1. júla 1932 (pravdepodobne omyl v kronike, pretože po ňom nasleduje
ukončenie školského roku dňa 28. júna 1932) preberá Konštantín Hurban
správcovstvo školy po Michalovi Kopčanovi, ktorý pre nepochopenie školskej
stolice sa svojho miesta správcu školy vzdal.228 Naspäť funkciu správcu školy
Kopčan preberá 26. júla 1933.229
Zostavil prvých dvanásť strán školskej kroniky. Po jeho úvode píše Michal
Kopčan, novovymenovaný organista a učiteľ v školskej kronike:
„Požiadal som miestneho p. farára Konštantína Orbána230, aby dejiny
školské na základe v archýve sa nachádzajúcich listín sostavil, čo s najväčšou
ochotou na žačiatku tejto knihy i učinil.“231
Vidno teda zásluhy, vďaka ktorým sa i dnes človek može viac dozvedieť
o minulosti svojich predkov, možno vďaka vtedy obyčajnému napísaniu pár
riadkov sa my dnes môžeme pospájaním údajov dozvedieť zaujímavé veci. Ak
by v histórii nebolo písomnou formou nazhromaždeného materiálu, nevedeli by
sme dnes nič z minulosti a zabili by nás vlastné chyby. O tom vedel už aj Michal
Kopčan, keď písal školskú kroniku, veď už v jej úvode píše:
227
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„Založenie „Školskej kronike“ má za účel obsahovať všetko, čo sa tíka
školy, žiactva, obyvateľstva, obci i učiteľstva ..... Popri uvedených má i historickú
cenu, čo je pre budúcnosť nepostradateľné.“232
Konštantín Hurban v Majcichove pôsobí až do svojej smrti 26. apríla 1944.233
Spomienkou na majcichovského dekana farára Konštantína Hurbana je aj
pamätná doska na obchode Jednoty SD Trnava, dnes pod názvom COOP Jednota
SD v Majcichove. Nesie tento nápis:
„Na pamiatku založenia
Spotrebného družstva v majcichove.
Družstvo bolo založené 18. 5. 1933.
Prvým predsedom a spoluzakladateľom sa stal
VDP dekan Konštantín Hurban,
farár v Majcichove
*21. 1. 1874
coop
†22. 4. 1944
JEDNOTA
TRNAVA“234
Túto pamätnú dosku finančne dotovalo COOP Jednota SD Trnava, zhotovil
ju majcichovský bohoslovec Jozef Kankara. Slávnostne bola odhalená
15. septembra 2006 a požehnal ju miestny farár Dr. Pavol Zemko.235
Spomienku na dekana Konštantína Hurbana nesie ešte pamätná doska vo
vstupnej miestnosti kostola. Tabuľa je venovaná „Palárikovým nasledovníkom“
medzi ktorých Konštantín Hurban, majcichovský dekan farár (1907 – 1944)
bezpochyby patril.236 Na miestnom cintoríne sa nachádza jeho pomník, ktorý je
umiestnený na ľavo od kaplnky. Na pravej strane je oproti pomník kňaza Jána
Palárika, ktorého nasledovateľom a uskutočňovateľom jeho odkazu istotne
Hurban bol.
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2.5 ThDr. Anton Grman, majcichovský farár

Piatym kňazom, spomínaným na pamätnej doske v predsieni kostola, ktorý
šíril odkaz Jána Palárika v Majcichove je ThDr. Anton Grman.
Narodil sa 30. júla 1923 v Kľačanoch237. Za kňaza bol vysvätený 20. 6. 1948.
Kaplánsky pôsobil v Príbete, 1947 – kaplán Vinica nad Ipľom, 1951 – kaplán
Dolná Krupá, 1952 – kaplán Senec, 1953 – mimo pastorácie, 1954 – kaplán
Šahy, 1955 kaplán Nové Zámky, prefekt v Kňazskom seminári v Bratislave,
1956 – správca farnosti v Majcichove. Z Majcichova odchádza v roku 1971
a pôsobí v Šenkviciach. V roku 1977 po obhájení dizertačnej práce je mu
udelený titul ThDr.238
Významne sa púšťa do opráv kostola hneď po svojom ustanovení do úradu
administrátora v Majcichove. Začiatkom päťdesiatych rokov, kedy si ľudia
vyzbierali medzi sebou potrebné financie začína prestavbou kostola a prístavbou
bočných lodí kostola jeho predchodca farár Hieronym Sedlák (1952 – 1956)239,
ktorý je počase za tieto zásahy väznený. V Majcichove až do príchodu ThDr.
Grmana, zastupuje väzneného Dp. Sedláka kňaz Timotej Pozdech rodák
z neďalekých Hrnčiaroviec nad Parnou240.
Táto prestavba a prístavba bočných lodí kostola je ukončená v druhej
polovici päťdesiatych rokov už za pôsobenia Dp. Grmana.241
Zásluhou ThDr. Antona Grmana sa do majcichovského kostola dostala aj socha
Panny Márie Kráľovnej v nadživotnej veľkosti. Autorom sochy je akademický
sochár Tine Kos, s datáciou autora a roku na podstavci sochy r.1934. Sochu
doviezol v päťdesiatych rokoch z bratislavského kostola Na kalvárii.242
Obdobie komunizmu počas ktorého Dp. Grman pôsobil nebolo ľahké. Ako
mnohí vedia, prestavovať kostol, alebo zúčastňovať sa na nejakej cirkevno –
náboženskej akcii zaváňalo problémami. Dôstojný pán ThDr. Anton Grman však
na to nehľadel a zvelaďoval kostol, za čo mu právom patrí naša vďaka.
237

Za pozornosť stojí, že aj rodný brat Dp. Antona Grmana bol kňazom. Volal sa Rudolf Grman,
narodený 27. 1. 1909 v Kľačanoch, na kňaza bol vysvätený 24. 3. 1935. (Porov. Schematizmus
slovenských katolíckych diecéz r. 1971, s. 337.). Zaujímavou je aj skutočnosť, že aj keď bol od svojho
brata Antona o štrnásť rokov starší, prežil ho, pretože na pohrebe 19. 3. 1996, (na ktorom som bol osobne
prítomný aj ja Jozef Kankara – autor) bol brat kňaz Rudolf prítomný.
238
Porov. Schematizmus slovenských katolíckych diecéz r. 1978, s. 115.
239
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 184.
240
Porov. Schematizmus slovenských katolíckych diecéz r. 1971, s. 351.
241
Porov. KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 182-183.
242
Porov. tamže, s. 183.

75

O Palárika mal záujem už počas svôjho pôsobenia, kedy napísal článok
k 170. výročiu narodenia Jána Palárika s názvom Ján Palárik v Majcichove.
Tento článok uverejnil v kalendári Pútnik svätovojtešský na rok 1982. Bol to
dvojstránkový článok, ktorý v období komunizmu mohol poburovať rovnako,
ako Palárikove názory na maďarskú cirkevnú hierarchiu, ktorá ho vtedy aj
potrestala väzením. ThDr. Anton Grman vo väzení nebol, ale ako čítame v úvode
tejto kapitoly, v roku 1953 bol postavený mimo pastoráciu.243
Z jeho pozostalosti sa uchovalo:
• Vysokoškolské skriptum prof. Dr. Antona Bagina Portréty
kňazov – buditeľov, do ktorého mu na prvú stranu napísal
autor svoje venovanie: „Milému priateľovi Tónkovi
Grmanovi srdečne Anton. Bratislava, dňa 19, nov. 1980.“
• Francúzske vydanie Vavrovičovho diela – Jean Palárik,
son oecuménisme et son panslavisme, mal Dr. A. Grman
zase s podpisom nášho misionára v Japonsku.

ThDr. Anton Grman často a rád, keď už ako kňaz na dôchodku býval
v charitnom domove pre kňazov v Pezinku, navštevoval Majcichov, kde aj
vypomáhal celebrovaním svätých omší. Býval u p. Ireny Horváthovej rod.
Kurtanskej, ktorá v čase jeho pôsobenia v Majcichove slúžila ako farská gazdiná.
O úmrtí ThDr. Antona Grmana je zápis v denníku miestneho kronikára p.
Michala Horeckého v nasledovnom znení:
„19. 3. 1996 zomrel v domove dôch. v Pezinku Dr. Anton Grman kňaz
dekan – farár. Pohreb bude 26. 3. 1996. Dp. majú kryptu s pomníkom hotovú
vedľa Jána Palárika. Sv. omšu koncelebrovali 12 kňazi a ďalší boli ešte
v laviciach. Pochoval ho J. E. Dominik Hrušovský – biskup trnavský.“244
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15. augusta 2006 Divadelnospevácky súbor Jána Palárika v Majcichove
udelil čestné členstvo in memoriam Dr. Antonovi Grmanovi, bývalému
majcichovskému farárovi.245

Obr. 15: Miesto posledného odpočinku ThDr. Antona Grmana na miestnom cintoríne

Dr. Anton Grman je pochovaný v Majcichove, na miestnom cintoríne. Jeho hrob
je vedľa Jána Palárika, človeka a kňaza, ktorého odkaz šíril, jeho si ctil a vážil.246
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na:

2.6 Michal Kopčan, vynikajúci pedagóg

Každý z nás sám iste uzná, že škola je
základ života. Najlepšou školou je však život
sám, ale nenaučí nás všetkému, hlavne nie tomu
teoretickému, čo nás začlení do spoločnosti. Ak
by sme nedostali základ v škole, boli by sme asi
na úrovni zvierat, ktoré sa starajú o zadováženie
potravy a to je všetko.
Škola je už v dnešnej dobe samozrejmosťou,
výnimkou sú asi len krajiny v Afrike a na
Obr. 16: Michal Kopčan

odľahlých svetadieloch, v Európe snáď nie je

miesto, kde by nefungovala škola.
Tá majcichovská škola začala fungovať už v dávno pred rokom 1848, kedy
do nej chodilo 37 detí. Povinná školská dochádzka v Uhorsku bola Viedňou
nariadená až od roku 1855. Táto povinnosť navštevovať školu bol štvorročná
a školská kronika z roku 1856 uvádza počet 145 detí, pravdepodobne na základe
tohto nariadenia.247
Šesticu významných Palárikových nasledovníkov248 uzatvára vynikajúci
pedagóg Michal Kopčan.
Narodil sa 18. januára 1885 v Hornej Ždani, okres Žiar nad Hronom. Otec bol
Imrich Kopčan, ktorý bol roľníkom a matka Terézia Kopčanová, rod. Beňová.
V roku 1906 absolvoval učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom. V roku 1906 1912 pôsobí ako učiteľ v Prochoti, 1912 – 1913 učiteľ v Dolných Orešanoch.
V rokoch 1913 – 1914 a 1918 – 1921 je na cvičnom školskom ústave
v Leviciach. Prerušenie pobytu na cvičnom školskom ústave v rokoch 1914 –
1918 pre účasť v 1. svetovej vojne. Po skončení na cvičnom školskom ústave
v Leviciach pôsobí v rokoch 1921 -1922 na učiteľskom ústave v Gbeloch.
V rokoch 1922 – 1923 je učiteľom v Gajaroch.249 Z Gajár prichádza do
Majcichova 19. apríla 1923 a pôsobí a žije v Majcichove až do svojej smrti.250
Apoštolská administratúra v Trnave dekrétom číslo 9642 zo dňa 11. januára1924
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Michala Kopčana do úradu oraganistu a učiteľa prijala. Svoje účinkovanie začína
už skorej 27. augusta 1923.251
O kvalitách a dobrote Michala Kopčana dodnes spomína nejeden z jeho
žiakov. Po svojom nástupe do Majcichova začína výuku netradičným spôsobom,
kedy spája teóriu s praxou, kedy žiakom otvára cestu do života a to nielen
teoretickým výkladom, ale často za pomoci rôznych pomôcok z bežného života.
Deti školu navštevujú nepravidelne. Veľké absencie vidno hlavne v čase žatvy
a práce na poliach, väčšiu účasť v zimných mesiacoch. Život na počiatku
20. storočia nieje jednoduchý. Nieto času na práce na poliach, nieto ešte, aby išli
deti do školy. Kopčan si častokrát v školskej kronike tento fakt pripúšťa.
Kopčan v školskej kronike majcichovskej Rímskokatolíckej ľudovej školy
píše v úvode niektoré svoje životopisné údaje. Svoj životopis začína takto:
„Ako syn slovenských roľníckych rodičov, len veľkou námahou
a sebazaprením som sa mohol stať učiteľom. Usilovnou, odbornou a sociálnou
mojou činnosťou som si už v prvých rokoch môjho účinkovania nadobudol
priateľov a uznania tak, že v roku 1912 som bol úradne (bez protekcie)vyzvaný
ministerstvom kultu, aby som sa prihlásil na kurz cvičných učiteľov v Budapešti
a sa pripravoval ku odbornej skúške. Po skončení kurzu medzi 165 účastníkmi
s veľmi dobrým výsledkom som složil odbornú zkúšku a stal som sa prvým
odborným cvičným učiteľom v tedajšom nám neprajnom Maďarsku na
št. učiteľskom ústave v Leviciach v hodnosti a platom riadného profesora ústavov
učiteľských.“252
Po svojom prijatí na uvoľnenú stanicu do Majcichova bol jednohlasne
prijatý 19. apríla 1923. Bol totiž jediným uchádzačom o toto uvoľnené miesto.
Dosťahoval sa 7. mája 1923. Ďalej školská kronika písaná M. Kopčanom uvádza
že bol riadne prijatý a privítany v Majcichove, hrala miestna hudba
pozostávajúca z harmoniky a klarinetu, popíjalo sa víno a čaj a oči sa
mimoriadne leskly. Táto zábava trvala hlučne až do štvrtej hodiny ráno. Účet bol
400 korún a zaplatený bol z obecnej kasy.253
Samotný začiatok jeho učiteľského pôsobenia bol ale katastrofálny.
Nevyhovujúca učebňa a učiteľský byt mu znepríjemnili prvý dojem a aj ďalšie
251
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jeho pôsobenie. (viď. Príloha 1 a 2). Kopčan ale nestráca nádej. Naopak, začína
veci robiť odznovu, zavádza do školského života množstvo dovtedy nepoznaných
a neznámych aktivít.
V Majcichove si Kopčan postavil dom, pretože po jeho nasťahovaní sa do
učiteľského bytu 7. mája 1923, ktorý bol pri miestnej škole zažil šok (viď príloha
2). A tak začal stavať svoj nový byt, hneď v susedstve školy, stavebný pozemok
kúpil Jána Bobeka. Stavať začal 16. mája 1929 a stavbu dokončil 10. októbra
1929, kedy sa aj nasťahoval. Starý byt zostal neobsadený, pretože podľa zápisu
kroniky bol príčinou „stálej nemoci rodiny správcu“.254 V tomto dome býval aj
v čase, keď pôsobil v Trnave, dom bol totiž v jeho osobnom vlastníctve. Svoju
činnosť správcu školy, ktorú popisuje samotný Kopčan v školskej kronike je
obdivuhodná.

Obr. 17: Michal Kopčan s manželkou Gizelou a chovanicou Katarínou
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2.6.1 Čriepky z činnosti miestneho správcu školy Michala Kopčana

Kupuje dom od Jozefa Slezáka 3. apríla 1923, a je poverený dozorovaním
tejto stavby, rozoberanie je započaté 22. júna 1923 a 1. júla 1923 sa pokračovalo
podpismi zmlúv s majstrami, ktorí sa mali na stavbe novej školy podielať. Táto
stavba bola dokončená v roku 1924. Kúpna cena od Jozefa Slezáka za dom
a pozemok bola 12. 000 Kč.
Slávnostná posviacka školy sa konala 28. októbra 1924. posviacku vykonal
okresný dekan Jozef Straka. Miestnou organizáciou Jednoty Katolíckych žien,
bol darovaný umelecky zhotovený kríž, „aby Kristus na kríži ukrižovaný bol
v tejto škole vzorom tak vychovateľom, ako aj chovancom.“255 Samotná
kolaudácia školskej budovy však prebehla až 12. januára 1925.256
2. novembra 1923 započal Kopčan prvý ľudový náukobeh. Prihlásilo sa
27 začiatočníkov a 56 pokračujúcich. Kopčan učil 8 hodín týždenne. Tento
náukobeh mal veľký záujem, pretože už v decembri sa ho zúčastnilo do
120 poslucháčov. „Vábil ich ta spev, ktorému sa v ten čas učili.“ Tento
náukobeh trval až do 15. februára 1924. bol najväčším náukobehom v celom
školskom inšpektoráte Trnava.257
Kopčan nečakal na príchod financií, ktoré nik nechcel dať. K financovaniu
nechcelo pristať ani obecné zastupiteľstvo v Majcichove, pretože boli podľa neho
aj podstatnejšie veci, ako škola a školský inšpektorát tiež nemal pre
majcichovské školstvo peňazí nazvyš. Preto Kopčan prichádza s myšlienkou
ochotníckeho divadla, aj keď spočiatku nevie s akým výsledkom.
Prvou divadelnou hrou bola hra s názvom „Vianoce chudobnej rodiny“, ktorú
napísal miestny pán farár Konštantín Hurban. Problémom bolo vybudovanie
javiska, ktoré Kopčanovi nik nechcel postaviť, ani mu naň dať peniaze. Tejto
práce sa ujal zdarma a postavil podľa Kopčanovho plánu toto pódium. Ostatné
potreby pre zhotovenie tohto pódia stáli 285 korún. Táto hra sa hrala
26. decembra a pre veľký úspech aj na „Silvestra“ 1923. Zisk z tejto hry činil
618 Kč. Tento obnos Kopčan použil na školské potreby.
Ľudí ale nenechalo toto chladnými, keď videli aký veľký úspech zožali na
divadelnom predstavení, žiadali Kopčana o opätovné nacvičenie nejakého
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divadla. Ten ich v ich záujme podporil a tak ďalšou hrou majcichovských
ochotníkov bola hra s názvom „Kamenný chodníček“ a hru „Už sú všetci
v jednom vreci“ od autora Ferka Urbánka. Táto hra priniesla škole zisk 718 Kč,
a každá bola hraná dva krát.258
Dňa 18. júna 1924 Kopčan so 64 žiakmi z Majcichova a spolu so žiakmi
z Vlčkoviec (Farkašína) a Križovian nad Dudváhom (Kerestúra) cestuje na výlet
do Bratislavy a na Devín. Tento výlet je v histórii prvým výletom majcichovskej
školy. Do Trnavy a z Trnavy sa viezli na vozoch, ktoré im poskytli veľkostatky
zdarma. Cesta na Devín a do Bratislavy pravdepodobne prebiehala vlakovou
dopravou.259
Na všetkých školách v obvode Trnava boli poriadané výstavy prác žiakov.
V Majcichove bola naplánovaná na 20. júna 1924. Účastníkov bolo málo preto,
lebo, ako školská kronika píše, „ obyvateľstvo ku tomu ešte porozumenia
nemá.“260
„Novoty“, ktoré sa snaží Kopčan svedomito zavádzať sa nepáčia obecnému
predstavenstvu, ako píše Kopčan v školskej kronike, „pre útoky, pomluvu
a macochské jednanie obecného predstavenstva so správou školy“, čo má za
následok to, že Kopčan žiada od okresného školského inšpektora disciplinárne
konanie na svoju osobu a tiež aj disciplinárne vyjadrenie cirkevnej vrchnosti.
Školský inšpektor neuznal potrebným toto disciplinárne konanie, cirkevná
vrchnosť konanie vedie, ale končí nakoniec v prospech miestneho organistu
a učiteľa Michala Kopčana.261
V školskom roku 1924 – 1925 pokračuje v poradí druhý ľudový náukobeh
pre vyspelejších. Trvá od 15. novembra 1924 do 15. februára 1925 s pokrytím
7 hodín týždenne. Záujemcov, ktorí sa na tento náukobeh prihlásili bolo 35.262
Dňa 16. mája 1925 poriada Michal Kopčan v poradí druhý výlet a to do
Trenčína a na Skalku. Povozy do Trnavy a späť vyžiadal Kopčan od
veľkostatkárov. Na výlete bolo 80 žiakov miestnej Majcichovskej školy, spolu
s učiteľom Kopčanom, miestnym dekanom – farárom Konštantínom Hurbanom
a učiteľkou Melániou Ledéczyovou. Pripojili sa k nim aj žiaci z Vlčkoviec
(Farkašína), ale ako sa v kronike spomína, výlet bol vydarený, ale Vlčkovčanmi
(Farkašínanmi) bol len hatený.
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Poplatky, ktoré žiaci museli zaplatiť boli vo výške 14.50 Kč, v čom bola cesta
z domu a späť. Kopčan spomína v kronike, že medzi žiactvom panovala výborná
nálada, akurát on,že bol celkom „ukonaný“.263
10. novembra 1925 Kopčan poriada v poradí tretí ľudový náukobeh.
Prihlásených je v tomto náukobehu 26 účastníkov. Kopčan je zaneprázdnený,
pretože je v škole sám, nemá pomoci, a preto náukobeh beží každý týždeň len
v utorok, štvrtok a v nedeľu večer.
Z aktivity Michala Kopčana a jeho horlivosti vzniká Čítací a vzdelávací
spolok Jána Palárika. Pre fungovanie tohto spolku bola potrebná miestnosť, tá
bola na obecnom dome. Poplatky 50 Kč a 10 Kč. Prihlásených bolo 45 členov.
Tento spolok bol prvým vzdelávacím spolkom v Majcichove.
Kopčan opäť zavádza novinku v školskom systéme vzdelávania tej doby,
učí deti sporivosti. Na počiatku školského roku 1925 – 1926 v spolupráci so
školským inšpektorom Jánom Štanclom, ktorý bol myšlienke školskej sporiteľne
naklonený a v spolupráci Slovenskej banky v Trnave, bolo toto sporenie
odštartované. Slovenská banka v Trnave dala za prítomnosti obecenstva
zaslúžilým žiakom vlkadné knižky s obnosom päť korún. Potom nasledovala
prednáška Michala Kopčana, správcu školy o tom, ako viesť deti ku sporivosti.
Kopčan aj napriek svojej vyťaženosti, pretože vyučoval na celej škole sám
tri triedy, a taktiež viedol náukobeh, nacvičil divadelnú hru s názvom
„Betlehemský hlásnik“. Hra bola hraná dvakrát, 27. decembra 1925 a 3. januára
1926. hra bola veľmi dobre nacvičená a návšteva bola hojná. Čistý zisk bol
venovaný na školské potreby.
Okrem spomínanej hry Betlehemský hlásnik, ktorú odohralo žiactvo,
nacvičil správca školy Michal Kopčan divadelnú hru s aktivistkami Katolíckej
jednoty žien z Majcichova. Hra mala názov „Svätá Alžbeta“. Bola odohraná
s veľkým úspechom a čistý zisk 810 Kč bol ponechaný katolíckej jednote žien.
Hra bola odohraná 31. decembra 1925 a 6. januára 1926.264
Miestny správca školy Michal Kopčan učí deti štedrosti, a preto posiela
k veľkonočným sviatkom sirotám do Kláštora pod Znievom 262 vajíčok, ktoré
zozbierali žiaci z Majcichovskej ľudovej školy. Ako píše v kronike, bolo to
cvičenie sa v láske k blížnym.265
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Ako v každom školskom roku, tak aj v školskom roku 1925 – 1926 poriada
výlet žiakov do Tatier. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov miestnej majcichovskej školy.
Uskutočnil sa v dňoch 14. – 16. júna 1926, povoz na vlakovú stanicu do Trnavy
dali statkári, Slezák, Falat a Strišš zdarma. Každý z účastníkov zájazdu zaplatil
za výlet celkovo 36.50 Kč.266
V Majcichove Kopčan zakladá 24 členný hudobný zbor – dychovku.
Nakúpil prvotriedne dychové hudobné nástroje v hodnote 17. 000 Kč. Sám je
učiteľom v tejto dychovej skupine, vyučuje zadarmo 12 hodín týždenne. Žiaci
pristupujú k nacvičovaniu s takým úspechom, že na vianoce 1926 vystupujú
verejne. Úspech na seba tiež nenechal dlho čakať a skupina od 1.októbra 1926 do
1. júna 1927 vyplatila 11. 000 Kč za nástroje.
Dorast červeného kríža má 76 žiakov. V prospech blížneho a vlastného
zdravia robí rôzne akcie. Na veľkú noc roku 1927 opäť posielajú vajíčka sirotám
do Kláštora pod Znievom. Tentokrát je vajíčok 864. Okrem toho zápis v kronike
uvádza že podporujú v Majcichove jednu chudobnú, opustenú a nemocnú
babičku.
Otvára opakovaciu školu pre chlapcov a dievčatá zvlášť. Začína 1. októbra
1926 a končí 15. apríla 1927. vyučuje sa 4 hodiny týždenne. Účasť žiactva je ale
odzačiatku veľmi nízka, pretože každý má iné nedostatky v učive a tak sám
Michal Kopčan, nemôže zvládať samotnú výuku riadne a ešte aj opakovaciu
školu s každým osobitne.
Ani školský rok nemohol byť bez školského výletu. Michal Kopčan,
vyťažený povinnosťami správcu školy urobil všetko preto, aby žiaci mohli
absolvovať výlet. Ten sa konal v dňoch 18. – 21. júna 1927 s počtom účastníkov
34. Cieľom cesty bola Banská Bystrica. Veľkostatkár Falat a Stišš dali povoz do
Dioszégu (Sládkovičova) ako ostatne aj po ostatné roky. Odtiaľ sa išlo vlakom až
do cieľa cesty Banskej Bystrice. Žiaci bývali aj s vyučujúcimi v miestnom
seminári (semeništi), kde boli ubytovaný tri dni. Žiaci boli prítomní pri
odhaľovaní pamätnej dosky Moyzesa a Kuzmányho, navštívili hrob Andreja
Sládkoviča v Radvani, boli na Sliači. 267
Sporivosť žiactva v školskom roku 1926 – 1927 zaviedol Kopčas sporivosť,
kedy si deti mohli prinášať počas školského roka 20 halierové, 50 halierové
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a korunové mince. Sporiacich žiakov bolo 116. Boli prípady, kedy si žiaci behom
školského roka nasporili aj 160 Kč.268
V poradí štvrtý ľudový náukobeh pre pokročilých Kopčan usporiadal od
5. novembra 1927 do 15. marca 1928. prihlásilo sa doň 44 žien aj mužov.
7. marca 1928 opäť majcichovskí žiaci prejavili svoju dobročinnosť
a v deň narodenín prezidenta poslali 386 vajíčiek pre siroty do Kláštora pod
Znievom.
Školský výlet v školskom roku 1927 – 1928 bol naplánovaný do Brna, ale
z dôvodu strachu o zvládnutie dozoru nad deťmi pre vysokú účasť iných škôl sa
nakoniec rozhodlo že sa do Brna nepôjde a žiaci absolvovali náhradný výlet do
Tatier. Prihlásilo sa 31 žiakov. Výlet začal dňa 18. júna povozmi o 3 hodine
ráno, ktoré poskytli veľkostatky zadarmo do Trnavy a odtiaľ vlakom do cieľa
cesty. Späť sa vrátili 20. júna o 22 hodine. 269
Opäť majcichovskí žiaci podporili v rámci dobročinnosti siroty z Kláštora
pod Znievom. Tentokrát im poslali 375 vajíčiek.270
Rozhodnutie stavať novú školu, respektíve tri učebné miestnosti a jeden
kabinet. Stavebný plán vyhotovil Jozef Štic zo Serede. Cena stavby
predstavovala 139. 000 Kč. Starú budovu rozobrali a materiál predali na verejnej
dražbe. Od 7. marca 1930 prebiehala výuka v jednej triede, žiaci prvého ročníka
mali výuku od 7.00 do 10.00 hodiny, druháci od 10.30 do 13.30 a žiaci tretieho
ročníka od 14.00 do 17.00 hodiny. Takto výuka prebiehala až do konca
školského roka. Novostavba trojtriedky bola dokončená 15. augusta 1930.
Nasledovala posviacka školy, ktorú vykonal školský dekan Nikodém Štekláč,
farár v Modranke.271
Z dôvodu chudoby a vysokej nezamestnanosti sa správca školy Michal
Kopčan rozhodol urobiť pre deti tzv. mliečnu akciu. 90 detí miestnej ľudovej
školy dostávalo zadarmo každý deň 2 dcl prevareného mlieka s krajcom
chleba272. Táto akcia trvala od 5. decembra 1931 až do 1. apríla 1932. Túto akciu
mohol Kopčan zorganizovať len vďaka osloveným miestnym darcom. Kopčan
ako člen okresného výboru na túto akciu od okresu vymohol 450 Kč.273
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Tuná školská kronika končí. Riaditeľ školy Viliam Haluška poznamenáva
na poslednej stránke bez číselného označenia: „Ďalšie záznamy školskej kroniky
od strany 117 boli vojnovými udalosťami vytrhané a zničené.“ Nasleduje
pečiatka Štátne ľudovej školy v Majcichove, takže je z toho jasné, že škola
z pôvodnej rímsko – katolíckej ľudovej školy bola zoštátnením prevedená na štát
a preto Štátna ľudová škola v Majcichove. Tento posledný zápis je napísaný
v Majcichove 5. mája 1945.274

2.6.2 Kopčanovo pôsobenie mimo Majcichovskej školy jeho literárne
dielo a umelecká tvorba

V Majcichove Kopčan učí od svojho zvolenia 19. apríla 1923 až do roku
1937. V roku 1938 sa stáva riaditeľom Meštianskej školy v Trnave. Rokoch 1939
– 1941 pôsobí ako školský inšpektor v Trnave. Po roku 1941 odchádza do
dôchodku, do Majcichova.275
Tuná si užíva spokojne dôchodok až do svojej smrti, kedy 20. mája 1947
zomiera. Pochovaný je na miestnom cintoríne 22. mája 1947 Mons. Jozefom
Minárikom, generálnym vikárom a trnavským kanonikom.276
Z jeho literárneho diela sa v literatúre spomínajú tieto jeho učebnice:
• Zemepis republiky československej, Trnava 1925
• Mladý počtár I., Praha 1935
• Mladý počtár II., Praha 1936
• Podrobné učebné osnovy pre slovenské ľudové školy, Trnava 1940
• Spoluautorom: Grafické prejavy na nižšom stupni ľudových škôl,
Trnava 1941
• Prax na nižšom stupni I., II., Praha – Prešov 1937
• Slovenské kvety II., IV., V., Trnava 1941277
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Publikoval aj v časopisoch: Slovenská škola, Naša škola a Slovenský učiteľ.278
Kopčanovou spolupracovníčkou a pokračovateľkou jeho diela bola jeho
chovanica Katarína Boboková, neskôr Halušková. Bola spoluautorkou viacerých
prác, najmä učebnice prírodopisu pre 5. až 8. ročník.279
Nemožno však zabúdať ani na jeho umelecké nadanie v oblasti hudby
a výtvarného umenia.
Ako som už v texte spomínal, Kopčan bol do Majcichova prijatý 19. apríla
1923 ako organista a učiteľ v jednej osobe. Keďže ku vzdelaniu učiteľa patrila aj
hudba, ktorú vyučoval na škole, bol ako každý iný učiteľ pred ním aj organistom
v kostole. Prosí preto miestneho dekana farára, aby čas bohoslužieb tak
naplánoval, aby nechýbal v škole a tak nemusela byť rušená výuka.
Zložil niekoľko cirkevných hudobných skladieb, z ktorých najcennejšia je
vianočná spevohra280 - „Vianočná omša“ z roku 1925.281
Výtvarná činnosť Michala Kopčana spočívala v jeho záľube v podobe
amatérskeho maľovania obrazov prevažne akvarelov. Zachovali sa tieto jeho
obrazy:
• Kostol v Majcichove, (bez udania roku)2821925283
• Kristus pred Pilátom 1923
• Bolestná Panna Mária284

2.6.3 Ako si dnes pripomíname dielo a odkaz Michala Kopčana

Odkaz a dielo Michala Kopčana bolo dlhú dobu, dalo by sa povedať akosi
pozabudnuté. Spomínali ho tí, ktorých učil avšak nikto iný nevedel, kto Kopčan
bol. Zistiť to mohol náhodný návštevník cintorína v Majcichove, ktorý sa to
mohol dozvedieť z jeho pomníka, ktorý sa nachádza zhodou okolností na mieste
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za železným krížom, pod ktorým bol pôvodne pochovaný Ján Palárik, ktorého
odkazu bol aj Michal Kopčan šíriteľom.
Jeho „znovunájdenie“ a oprášenie jeho mena sa podarilo trojici
majcichovských rodákov, bratom Michalovi a PhDr. Konštantínovi Horeckým
a Michalovi Banášovi. Tí zorganizovali 17. mája 1997 oslavy spomienky
50. výročia úmrtia Michala Kopčana. Pri tejto príležitosti bola umiestnená na
stene Základnej školy jána Palárika pamätná tabuľa, ktorej autorom je Michal
Horecký a nesie nápis:
„Významnému pedagógovi
MICHALOVI KOPČANOVI
pri 50. výročí úmrtia
máj 1997“
Zároveň pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia Michal Kopčan,
pedagóg, správca rímsko–katolíckej ľudovej školy v Majcichove.285
Ďalšou spomienkovou akciou bola pripomienka 60. výročia úmrtia Michala
Kopčana 10. júna 2007. V predsieni kostola bola odhalená pamätná tabuľa, ktorú
slávnostne odhalil želivský opát, P. Bronislav Ignác Kramár O. Praem po
slávnostnej svätej omši, po ktorej pred samotným požehnaním pamätnej tabule
predchádzali ukážky „Kopčanovej vianočnej omše“, ktorú prezentoval farský
spevokol Michala Kopčana.286
Pamiatkou na Michala Kopčana je aj jeho pomník na majcichovskom
miestnom cintoríne, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou Gizelou
Kopčanovou, rod. Surdiovou, ako aj so svojou chovanicou Katarínou
Haluškovou rod. Bobokovou.287
Naozaj vzácna osobnosť, akou bezpochyby Michal Kopčan bol by sa mala
dať za príklad i dnešnému školstvu. On už v roku 1923 praktikuje to, čo dnešné
školstvo teraz ešte len objavuje. Snaží sa vyučovať formou „školy hrou“.288
Tento jeho zámer zaujímavého vyučovacieho procesu sa stretáva častokrát
s nezáujmom, ako predstavenstva obce, tak aj školského inšpektorátu. Až dnes
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môžeme pravdivo skúmať, že mu nešlo o kariéru, ale len o to, vsadiť do tvrdého,
prácou zavaleného života majcichovských ľudí trochu poznania, ktoré i keď si
mysleli, že nevyužijú, dávalo im posilu.

Obr. 18: Miesto posledného odpočinku Michala Kopčana a jeho rodiny na miestnom
cintoríne

Novinkou, akou boli školské výlety si získal mnoho sŕdc majcichovských
žiakov. Spoznávali krásy svojej vlasti. Dnešní učitelia sa hrozia dlhších výletov
s deťmi, Kopčan však berie napríklad 80 svojich žiakov na výlet do Trenčína
a na Skalku.289 Je pravdou, že dnešné deti nepotrebujú výlety, lákajú ich
experimenty, alkohol a drogy, ktoré im častokrát dávajú to pravé uspokojenie.
Myslím si, že keby sme im dali len desať percent svojho voľna a nehľadeli by
sme na prácu, ktorou sa zbytočne zavaľujeme, boli by naše deti podobne ako deti
Kopčanovej rímsko – katolíckej ľudovej školy v Majcichove spokojnejšími
a šťastnejšími.
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Ani dobročinnosť nieje pre deti problémom. Vidia, že je človek v núdzi
a dávajú mu napriek svojmu vlastnému nedostatku. Podporujú siroty v Kláštore
pod Znievom. Pomáhajú starým ľuďom vo svojom okolí a množstvo iného.290
Prajem preto aj nám, aby sme dokázali nájsť si čas nielen na seba, ale aj na
svojich blízkych a tak objavili pohodu a lásku k vedomostiam podávanú
s láskavým srdcom a to tak ako to už na začiatku 20. storočia, dnes pre nás
dávnej dobe aplikoval nositeľ kultúry Michal Kopčan.

290

Porov. Školská kronika rím. Kat. ľudovej školy v Majcichove, s. 68-69.
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Záver

V závere tejto práce som dospel k tomu, že ten, kto nepozná dejiny, nevie
nič o živote. Jeho život je napodobňovaním ostatných a to ako s ich chybami, tak
aj úspechmi, avšak nemá korenie, ktoré by ho robilo zaujímavejším.
Keď som sa pred písaním tejto práce rozhodoval o tom, v akom smere a na
ktorej katedre by som mohol svoju diplomovú prácu písať, dnes som rád, že toto
moje rozhodnutie bolo práve v oblasti dejín. V úvode vyslovujem poďakovanie
ľuďom, ktorí pomáhali vzniku tejto práce, medzi nimi bol aj pán kronikár,
organista a kamenársky majster Michal Horecký. Od roku 1999 sa aktívne venuje
odovzdávaniu svojich poznatkov mne, ako v oblasti histórie, tak aj
v kamenárskej tvorbe.
Vďaka nemu som sa nielen dostal do rôznych inštitúcií kultúrneho
a celoslovenského formátu, ako napríklad Matica slovenská, ktorej som aj
členom od roku 2000, tak do Krajského múzea v Trnave a mal som možnosť
hovoriť a spoznať mnohé významné osobnosti slovenského kultúrneho poľa.
Už dlhšiu dobu som sa pokúšal dať dohromady nejaké tie historické
udalosti o Majcichove, ale akosi som nemal čas a ani potrebnú literatúru, tú som
získal aj prostredníctvom knižnice Arcibiskupského kňazského seminára
v Olomouci, ako aj vďaka spomínanému kronikárovi Michalovi Horeckému.
Napísanie tejto práce mi poskytlo množstvo cenných informácií, ktoré som
dovtedy ani netušil. Len chronologickou postupnosťou som sa dopracoval
k novým záverom, napríklad podľa mojej mienky, chybnému ústnemu podaniu,
ktoré sa v obci podáva záujemcom, že miestny katolíci boli z kostola počas
reformácie vyhnaní a preto si v roku 1697 postavili kaplnku na cintoríne. Túto
problematiku riešim v prvej kapitole o vzniku farnosti Majcichov.
Počas písania tejto diplomovej práce som dospel k zaujímavým zisteniam,
že niektorí autori sa názorovo vzájomne „bijú“ so skutočnosťou, napríklad citujú
stránky, ktoré daný obsah citovaný v ich publikáciách neobsahujú, alebo autori
vzájomne na sebe nesúvisiaci citujú rozličné dátumy odhalenia pomníka Jána
Palárika, tesne po jeho exhumácii. Je pravdou, že tieto omyly neboli časté, ale aj
malá chybička napríklad v dátume alebo nesprávnej vetnej formulácii môžu
zmeniť dejinnú skutočnosť. Napríklad ak povieme: škridľou pokryli kostol, ktorý
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vyhorel. Naskytne sa nám otázka, či kostol najprv pokryli škridľou a potom
vyhorel, alebo opravili kostol novou škridľou potom, čo vyhorel? Takéto
dvojznačné vety menia históriu. Musím konštatovať, že som viackrát riešil
otázku, čo tou, či onou vetou autor myslel. Náročným bolo aj čítanie školskej
kroniky, ktorá bola naopak aj napriek zložitému čítaniu a lúšteniu niektorých
slov mojim najbohatším zdrojom informácií.
Takisto veľmi pomohol chronologicky usporiadaný osobný denník pána
Michala Horeckého, ktorý ma chronologicky (od gréckeho slova chronos = čas),
časovo uvádzal do udalostí určitého obdobia.
Nielen udalosti vo farnosti, ale aj samotné osobnosti, ktoré v Majcichove
žili a pôsobili, a sú u nás aj pochované ma podnietili k tomu, aby som ich
v druhej kapitole tejto svojej práce spomenul. Istotne po svojej smrti ich dielo
a odkaz nekončí. Sú semenom, z ktorého postupne klíčia tí, ktorí ich či už
vedome alebo nevedomky nasledujú a tak pokračujú ďalej v ich odkaze.
Mnohí boli v dedine zabudnutí, ale ich dielo sa vďaka aktívnym, národnostne
cítiacim a patriotistickým ľuďom prebudilo a môže aj dnes pozitívne vplývať na
ďalšie generácie.
Nielen vynikajúci kňazi ktorí pôsobili v obci, ale aj tí čo sú u nás teraz,
alebo prídu ku nám si môžu brať z nich príklad. Veď takých vzácnych synov
slovenského národa, aký u nás pôsobili a bojovali za slovenskú reč, kultúru
a zvyky, nemali všade. Len vďaka nim máme napríklad dnes svoju reč
a charakteristické nárečie, no nielen to, ale aj folklór a zvyky.
Verím, že práca, ktorú ste práve dočítali vzbudí v nejednom obdiv nad tým,
čo naši predkovia, tí ktorí pripravovali pole k tomu, aby sme mi mohli siať,
dostanú im patričnú vďaku a obdiv, ako i tichú spomienku.
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Prílohy

Príloha č. 1
Opis školskej budovy a jej okolia podľa Školskej kroniky rím. Kat. ľudovej
školy v Majcichove, s. 17-19. (jedná sa o doslovný zápis školskej kroniky).
„Z zanedbanej chudobnej chatrče, školskej budovy som hneď vedel, že
v Majcichove je veľmi málo porozumenia ku škole a láske k svojim deťom a že
veľká práca, ba borba, nepriateľstvo očakáva na mňa, keď to len nejako budem
chcieť, uviesť do poriadku.
Na jednej strane v dobrom stave zadržaný (Lovásik) mohutný sedliacky
dom, na druhej bírešňa, spomedzi ktorých s nepodareným trojkrídlovým oknom
jednému nejestvujúcemu tvoru podobná dlhá, ošarpaná, látaná školská budova
s poštovou truhličkou, ako keď by tade idúcich o podporu a poľutovanie prosila,
by jej 2 -3 grošmi pomohli z jej žalostného, potupujúceho stavu. Vráta a dvierca
nové, nezafarbené, ešte kríklavejšie upozorňovaly a zvedavosť budily v každom,
čo a ako môže byť na dvore a v stavaní, keďže od ulice nad dvercami veľká,
čierna drevená tabula s 25 cm písmenámi hlásala, že je to „R. kat. ľud. Škola,“
chrám umenia.
Dvor medzi staviskom susednej bírešne a org. učiteľským bytom taký dojem
činil, ako odkiaľ už viac vychodiska niet. Zanedbaná panská bírešňa orúcanou
stenou bola jediný pôžitok, ktorý tam bydliaceho ku svojmu domovu pripútať
mohol a poskytla mu častej príležitosti a materiálu rozmýšlať nad minulosťou
a budúcnosťou. Šírka medzi dvoma staviskami (3 m.) budila potechu, že čas
potreby aj susedia počujú výkrik o pomoc, prečo sa od povestných zlodejov
a zloduchov okolia Trnavy obávať nemusí.
Pohľad na stenu vonkajšiu bytu org. učiteľského najrozmanitejšie hádanky:
Či upotrebovali murári v tom čase pri stavbách aj závažie? Lebo stena
kuchyňská je smeru každého, len kolmého nie; pozostalé čiastky kožovke
upomínaly pozorovateľa na hojnejšiu minulosť, kedy piesku, vápna a blata bolo
nadostač, ale vkusu tým menej, lebo to nepristalo ani na maštaľ.
Štvore dvere rozličného slohu a veľkosti poskytovaly ozajšný póžitok
zdrapov a starožitností a tvorily jediný muzeum v Majcichove. – Kuchynské dvere
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vonkajšie robil neznámy tesár, samouk na pamiatku domácej výroby
v Majcichove. Pivničné o pól metra nižšie a dvere na (hydinke?), tiež iného
rozmeru sú ako ukázka dobrým chlapcom z okolia Trnavy nedobitného hradu,
cez ktoré nie len myš a potkan, ale aj koza prejšla, aby si v zimnom čase
z odloženej kapusty pochutnala. – Dvere na maštale, bývalej to izbe podučiteľa
sú už lepšej až novšej výroby, okolo ktorých je všetok námaz opadaný od sily
rujného dobytku v nej umiestneného.“
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Príloha č. 2
Opis bytu organistu a učiteľa Michala Kopčana tesne po jeho nástupe na
učiteľskú stanicu do Majcichova, podľa Školskej kroniky rím. Kat. ľudovej školy
v Majcichove, s. 19-20. (jedná sa o doslovný zápis školskej kroniky).
„Byt org. učiteľa pozostáva zo štyr miestností: 2 izby, kuchyň a komora.
Predná izba s jedným okienkom hladiaca na ulic je nasledujúcich rozmeroch:
výška 2.40 m, dĺžka 5.60m a šírka 4.80m.
Už opísané, jediné trojité okno len polovične osvetli izbu, ktorej jednoduchá
podľaha je vodovou čiernou farbou zalíčená. Desky a hrady súčasne s budovou
robené už ani ten námaz nedržia, prečo stále do jedla a iných vecí opadáva.
Múry sú úplne hnilé, nerovné, mokré; dlážka stará vydratá, ktorej jednotlivé
desky ½ cm sú oddialené. Do kuchyne vedúce dvere sú pre trpaslíkov stavané
jednoduché tesárske, na ktorých len žinočka chybuje ku zátvoru. Vchodiaci musia
byť oproti úrazom poistení, lebo otras modzgu, alebo rozbitie lebky není
vylúčené.
Kuchynská dlážka je o 30 cm nižšie betonová. V zime sa len v kožuchoch
oblečení môžu v kuchyne udržať, poneváč sú dvere s viac vetrajucimi prístrojmi
opatrené. Včas búrky je plná dážďovkou, s čím je pri praní alebo drhnutí
poľahčené. Je 4.80 široká, 3 m dlhá, 2.60 m vysoká, s drevenou začmudenou
podľahou. Sporák je pri priečke prvej izby postavený, jednoduchý, nemotorný,
bez kotla na vodu.
Z kuchyni do zadnej izby vedúce dvere sú už moderné 2 metrové oproti
ktorým nemám žiadnej namietky. Zadnia izba je opatrená s 2 (dvomi) 120 cm x
80 cm oknami do dvora hladiacimi. 4 m dlhá, 4.80 široká a 2.40 m vysoká.
Podľahu kožovanú, steny krivé a mokré, dlážku dobrú. Plesnie a hnije v nej
všetko. ,Moderné dvere vedú z nej do komory, ktorá je neopisateľnom stave.
Myšy a iné nepríjemné domáce zvierata pomáhajú odložené potraviny upotrebiť.
Malé okienko do susedových dvora hľadiace poskytuje príležitosť materialu
nadobudnúť zo života obyvateľov v Majcichove.
Nepríjemná pivnic (pod komorou) bez vína je salašom žiab. Hydonka
a maštal je v takom stave, že jej už obyvatelia vypovedali. Poval je nezanesená,
holými deskami, ktorá chrani pod ňou bydliaceho v zime od nepotrebnej
a zbytočnej teploty.“
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Príloha č. 3

Testament Kláry Szegedyovej, vydatej za Pála Borkossa
(KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 37)

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého a z milosti Božej. Aby duša moja
spasiteľne zaopatrená bola, rozhodla som sa pri dobrom rozume a pamäti
s mojím malým statkom poriadok posledný učiniť:
Po prvé: Predovšetkým dušu moju porúčam Bohu Otcu Stvoriteľovi, môjmu
Bohu a vykupiteľovi Kristu Ježišovi a Bohu Duchu Posvätiteľovi pod ochranou
Preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Božích Svätých. Telo moje pretože zo
zeme malo počiatok, do príbytku zeme ponechávam. Chcem aby bolo
chválitebným poriadkom cirkevným ochránené, bez veľkej útraty a pompy.
Radšej nech sa dajú za moju dušu Pánu Bohu omše slúžiť.
Po druhé: Za spasenie mojej duše porúčam k veľkému obrazu jedno pekné
antipendium, ďalej nech sa dajú opraviť svietniky i obraz nech sa opraví. A keď
moje telo v chráme na márach prítomné bude, za ten čas nech sa dajú Pánu
Bohu omše za spasenie mojej duše slúžiť, koľko sa bude môcť. Taktiež porúčam
sirotám a chudobným vdovám 10 (desať) zlatých, nech sa modlia za mňa
a mojich blížnych.
Po tretie: Čokoľvek sa dotýka pohľadávaného statku, moju polovičku až do
smrti porúčam milému pánu manželovi, spôsobom, že by nemal moc a vládu
polovicu mnou nadobudnutého statku odpredať alebo založiť. Keby ju chcel
neskôr predať, nech dokonca svoje peniaze za moju polovicu vráti. Ak by sa však
prihodilo, že by si môj pán manžel po mojej smrti vzal k sebe manželku, nech sa
moja polovica medzi milé dietky rozdelí.
Testament, napísaný 4. marca 1729 v Majcichove, v dome mojom.
Svedkovia:
1. Korame Joanne Jozefo Pratia – parocho Majthényenzi
2. Korame Geogrič Stephane Kováczy – Prebano Keresturienzis
3. Corom me Singely – Siniatiser poro hoc“
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Príloha č. 4.

Testament doktora Pála Borkossa
(KOLLÁR, D., Majcichov : monografia obce, s. 38)

„Po prvé: Ja, Borkoss Pál, moju hriešnu dušu môjmu Bohu Otcu
Stvoriteľovi s poníženým srdcom porúčam a prosím Velebnosť Božiu, aby po
mojej smrti moju dušu do Kráľovstva nebeského prijať ráčil. A telo porúčam do
matky zeme, z ktorej pochádzam, aby toto do majcichovského kostola vedľa mojej
nebohej manželky Mezös Szegedy Kláry uložené bolo.
Po druhé: Na sväté omše ponechávam trnavským pátrom františkánom 50
zlatých a skalickým karmelitánom 50 zlatých, podobne nechávam kostolu
v Hontianskych Tesároch 50 zlatých, trnavskému chudobincu 10 zlatých
a majcichovskému kostolu 70 zlatých.

V Majcichove v roku 1732.
Svedkovia:
1. Demkovič František – okolný richtár
2. Benčík Mikloš“
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Príloha č. 5
Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Všetkých svätých v Majcichove
(In. Vitajte na informačnom portáli obce Majcichov, Vlož. Neuvedené,
aktualiz. Neuvedené. Dostupné na World Wide Web:
<www.majcichov.sk/Farský úrad/Zoznam kňazov. html> . ).
MAJTHÉNY. Ant. Par., Matr. ab 1688., Ecc. ad OO. SS., Ling. Sl., Patr. Josephi Com. Esterházy de
Galántha Vidua (et Fraknó vidua).

Obdobie pôsobenia

Meno kňaza - Parochus

1332 – 1337

Pavol, sacerdos de Maythech

1561 – 1562

Filip

1615

Stefan Saághy

1616

Juraj Rajtocan

1625

Andrej Fabritius

1632 – 1634

Michal Prileszky

1673

Pavol Babocsay

1679 – 1680

Michal Gazék

1680 – 1681

Ján Grmani

1688 – 1702

Juraj Vinczy

1702 – 1710

Mikuláš Ignacius Bakoss

1710 – 1711

Ignác Josephus Magassy

1711 – 1714

Ján Jacobus Belzár

1714 – 1718

Štefan Ladislaus Nemecskay

1718 – 1719

Juraj Pamhakl

1720

Matúš Bezúr

1720 – 1721

Bernard Spiczka

1721 – 1729

Ján Josephus Gratia

1729 – 1732

Michal Zgurics

1732 – 1734

Ján Sóky

1734 – 1764

Ján Novoszád

1764 – 1765

Tadeáš Piskó

1765 – 1782

Ladislav Matulányi

1782 – 1791

Jozef Horváth-Kissevics

1792 – 1831

Jozef Bráza

1831 – 1836

Ignác Alkusz

1836 – 1857

František Urbánek
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1857 – 1862

Ignác Tırık de Tekekes

1862 – 1870

Ján Palárik

1870 – 1904

Jozef Friedrich

1907 – 1944

Konštantín Hurban, dekan trnav.dekanátu

1944

Anton Markech

1944 – 1945

Alexej Izakovič

1945 – 1952

František Voska

1952 – 1956

Jarolín Sedlák

1956

Timotej Pozdech - zastupujúci

1956 – 1971

Anton Grman

1971 – 1976

Ján Mokrý

1976 – 1991

Michal Pokopec

1991 – 1995

Marián Ondrejka

1995 – 2000

Ján Hudec

2001

Pavol Zemko

Obdobie pôsobenia

Meno kaplána - Cooperatores

1791

Ján Mutnyánszky

1796

Ján Kanovics

1799

Ignác Polákovics

1806

Štefan Porubszky

1809

Ján Goczmann

1826

Jozef Butsek

1836

Ján Obholczer

1837

Karol Hyross

1847

Maximilián Jaloveczky

1852 - 1853

Vavrinec Navarra, O.F.M.

1860 - 1864

František Holéczy

1872 - 1876

Koloman Ernyey

1878 - 1879

Richard Oswald

1881

Karol Orel

1904

Ľudovít Czandt

1907

Anton Brázda
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Príloha č. 6
Zoznam ženských rehoľných povolaní z farnosti Všetkých svätých
v Majcichove
(In. Vitajte na informačnom portáli obce Majcichov, Vlož. Neuvedené,
aktualiz. Neuvedené. Dostupné na World Wide Web:
<www.majcichov.sk/hlavná/Farský úrad/Zoznam reh. sestier. html>. ).
MILOSRDNÉ SESTRY SV. KRÍŽA Z MAJCICHOVA
Meno

Narodená

Zomrela

Sr. Nolaska – Mária Rajinecová

16.03.1892

03.07.1923 Bratislava

Sr. Aniceta – Helena Krajčovičová

15.01.1904

07.03.1989 Cerová

Sr. Egídia – Františka Krajčovičová

08.03.1905

09.12.1984 Cerová

Sr. Annuntiata – Serafína Krajčovičová

22.09.1908

22.03.1983 Cerová

Sr. Elígia – Anna Bachratá

29.05.1921

27.08.1984 Cerová

Sr. Viléma – Helena Holubárová

29.09.1924

10.02.2005 Cerová

Sr. Mária Gabriela – Katarína Karelová

24.12.1925

V Novákoch

KANONISKY NOTRE DAME
Meno

Narodená

Sr. Emília – Stanislava Kolárová

15.04.1921

zom.27.11.1990 Rúbaň N. Zámky

Sr. Školastika – Anna Filčáková

24.07.1919

žije v komunite v Bratislave

Sr. Alexia – Antónia Valentínová

25.01.1923

žije v komunite v Bratislave

PREMONŠTRÁTKY – O.PRAEM.
Meno

Narodená

Zomrela

Sr. Karmela – Valéria Kadlecová

13.12.1912

28.05.1997 Vrbové
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