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SZIRMAYHO KNIŽNICA AKO „VEČNÝ DEPOZIT“ KNIŽNICE PREŠOVSKÉHO 

EVANJELICKÉHO KOLÉGIA
1
 

 

Libuša Franková 

  

 Evanjelické kolégium v Prešove patrilo od svojho vzniku v roku 1667 k významným 

školským inštitúciám nielen na terajšom území Slovenska, ale  aj v Uhorsku. K dôležitým 

faktorom, ktoré prispievali k zabezpečovaniu vysokej úrovne vzdelávania študentov a tiež 

k rozvoju vedeckého života na škole patrila dnes už historická Kolegiálna knižnica, ktorej 

fondy sa zhromažďovali počas niekoľkých storočí.
2
 Po presťahovaní sa kolégia do pôvodnej 

školskej budovy v roku 1785  boli o rok neskôr v budove umiestnené a usporiadané aj knižné 

fondy kolegiálnej knižnice, ktorým začala byť venovaná systematickejšia pozornosť. 

Základom k modernejšiemu charakteru Kolegiálnej knižnice prispelo podľa Jozefa Repčáka 

v roku 1731 darovanie ôsmich kníh rektorom školy Danielom Sartoriusom a deviatich kníh 

Jurajom Mathaeidesom pre potreby študentov zo sociálnej slabších rodín. Podobne patróni 

školy – bohatší mešťania, učitelia a tiež študenti darovali kolégiu knižné tituly, napríklad 

Andrej Dessewffy, Ján Maszáry, Ladislav Szentiványi, Pavol Dobronyi a iní. V roku 1786  

daroval 26 zväzkov kníh Kolegiálnej knižnici prešovský mešťan Žigmund Topercer. Knižný 

fond sa rozširoval aj v nasledujúcom období, najmä počas rektorovania Jána Carlowszkého 

v rokoch 1771 – 1794 a Andreja Kralowanszkého v rokoch 1795 – 1803, ktorý sám daroval 

knižnici knihy a pracoval na jej usporiadaní. V roku 1803 knižný katalóg uvádzal už 1 555 

zväzkov.
3
  

 Rozvoj Kolegiálnej knižnice z hľadiska usporiadania, katalogizovania a rozširovania  

knižných fondov nastal od prelomu 18. storočia a 19. storočia, kedy v nej boli zastúpené 

všetky vedné odbory, najviac teologické – evanjelické aj katolícke. Z jazykového hľadiska 

obsahovala najmä knihy v latinčine a nemčine, v menšom počte v slovenčine a ojedinele 

v maďarskom jazyku. Z darov, aj formou závetov a postupne aj kúpou kníh z finančných 
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prostriedkov školy sa do knižnice dostávali nové knižné tituly a výnimočne aj noviny 

a rukopisy, prevažne teologické. Žigmund Karlowszky daroval napríklad knižnici noviny 

Nova Altoniensia z rokov 1762 – 1790,  Nova Hamburgensia  z rokov 1791 – 1802 a Nova 

Vienensia z rokov 1791 – 1797. Katalóg knižnice uvádzal aj niekoľko rukopisov, prevažne 

teologického charakteru a so zameraním najmä na dejiny protireformácie, napríklad rukopis 

Daniela Krmana, v ktorom opísal cestu k švédskemu kráľovi Karolovi XII. v roku 1707 so 

žiadosťou, aby podporil snahy uhorských evanjelikov o povýšenie prešovského kolégia na 

univerzitu s teologickou, právnickou, lekárskou a filozofickou fakultou. Rukopis sa už v  

knižnici nenachádza.
4
 Na prelome 18. a 19. storočia boli darcami kníh pre Kolegiálnu 

knižnicu napríklad podporovatelia školy Jozef Fejérváry, Štefan Kukzsa a Ernest Kristián 

Krieger.
5
  

 Rozširovanie a usporiadanie Kolegiálnej knižnice v prvej polovici 19. storočia 

súviselo so skutočnosťou, že na zasadnutí Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. v 

Uhorsku v roku 1804 bolo prešovské kolégium vyhlásené za dištriktuálne osemtriedne 

evanjelické gymnázium – Kerületi Collegium.
6
 Stávalo sa významnou vedeckou 

a vzdelávacou inštitúciou, ktorá začala poskytovať aj vyššie vzdelanie vyučovaním 

teologických a právnických disciplín v dvoch ročníkoch vyčlenených z gymnázia.   

 V prvej polovici 19. storočia mali Kolegiálnu knižnicu na starosti profesori školy. 

V rokoch 1803 – 1833 ju vo funkcii knihovníka riadil profesor Michal Greguss,
7
 významná 

osobnosť pedagogického a vedeckého života školy.  V rokoch 1833 – 1865 zastával funkciu 

knihovníka profesor Andrej Vandrák
8
, významný filozof, pedagóg a autor prvých dejín 
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prešovského evanjelického kolégia z roku 1867. Po prevzatí Kolegiálnej knižnice spolu so 

Szirmayho knižnicou systematicky spracoval nový knižný katalóg podľa vedných odborov – 

filológia, história, filozofia, matematika, fyzika a prírodné vedy, medicína, právo, teológia, 

beletria, miscelanea, časopisy, rukopisy a dary. Prevládala teologická literatúra, evanjelická aj 

katolícka a niekoľko desiatok kníh bolo trnavských vydaní. Podľa katalógu z roku 1834 

evidovala Kolegiálna knižnica 1 869 prác v 2 823 zväzkoch a 123 druhov časopisov a 

rukopisov v 445 zväzkoch. Z  jazykového hľadiska bola najpočetnejšie zastúpená literatúra 

v latinskom a nemeckom jazyku.
9
  

 K rozširovaniu knižných zbierok v sledovanom období prispeli finančné a knižné dary 

profesorov školy, cirkevných hodnostárov, podporovateľov kolégia z radov šľachty 

a inteligencie a tiež uhorskej vlády.
10

   

 V prvej polovici 19. storočia ovplyvnili pozitívny rozvoj Kolegiálnej knižnice najmä 

súkromné šľachtické knižné zbierky. Z 30. a 40. rokov sú známe väčšie knižné dary od 

šarišských šľachticov Samuela Ujházyho, Andreja Dessewffyho, Jána Szirmaya atď.
11

 V roku 

1842 sa do knižných zbierok prešovského osemtriedneho dištriktuálneho gymnázia dostala 

knižnica statkára v Šarišskej stolici Gabriela Bánóa. Katalóg tejto knižnice spracoval Andrej 

Vandrák v roku 1845. Obsahovala približne 1 860 diel v 3 700 zväzkoch. Charakterizovaná je 

ako menšia kaštieľna knižnica, zostavená v osvietenskom období.
12

 Aj keď bola početne 

menšia ako Szirmayho knižnica, z obsahového hľadiska mali obidve veľa spoločného. 

Najpočetnejšia bola v knižnej zbierke Bánóa zastúpená prírodovedná literatúra, ktorá tvorila 

približne jednu tretinu knižnice. Z hľadiska početnosti nasledovala poľnohospodárska 
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a ekonomická literatúra, po nej historická, medicínska, jazykovedná literatúra a iné vedné 

disciplíny. Takmer všetky v nej evidované knihy vyšli v poslednej tretine 18. a v prvej 

polovici 19. storočia. Z jazykového hľadiska väčšina kníh bola v nemčine a latinčine, ale aj vo 

francúzštine, taliančine a angličtine. Skromne bola zastúpená literatúra v maďarskom jazyku 

a zo slovenských autorov sa v nej nachádzali len dve diela od historika a náboženského 

spisovateľa Jána Ladislava Bartholomaeidesa (1787 – 1862) a jedno od literárneho 

a cirkevného historika Pavla Wallaského (1742 – 1824). Katalóg Andreja Vandráka sa 

zachoval v dvoch verziách. Prvý, vypracovaný v roku 1845 v  neviazanej zošitovej podobe je 

akýmsi konceptom katalógu, ktorý sa, ako uviedol Repčák, pravdepodobne používal 

v knižnici.
13

 Druhý exemplár, uložený v písomnostiach vedenia prešovského osemtriedneho 

dištriktuálneho gymnázia, bol v roku 1848 čiastočne prepísaný Ernestom Sztrakom, 

s poznámkami v maďarskom jazyku. Neskôr sa knižnica Gabriela Bánóa stala  súčasťou 

Kolegiálnej knižnice.
14

     

 Darcovstvo súkromných knižných zbierok Kolegiálnej knižnice od podporovateľov 

školy aj z radov šľachty pokračovalo tiež v druhej polovici 19. storočia, napríklad od Huga 

Szirmayho.
15

 

 K najvýznamnejším darcom Kolegiálnej knižnici v prvej polovici 19. storočia patril 

Ján Szirmay,
16

 statkár z Pozdišoviec, inšpektor a člen patronátneho výboru školy, ktorý sa v 

roku 1833 rozhodol odovzdať do užívania prešovského osemtriedneho dištriktuálneho 

gymnázia, jeho profesorov a študentov, ako „večný depozit“ – Fidei comissum, rodinnú 

šľachtickú knižnicu osvietenského typu  približne so 14 000
17

 zväzkami kníh a časopisov.      
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 V úvode darovacej zmluvy (obr. 1) uviedol, že zbierka kníh bola s veľkou námahou, 

výdavkami a veľkou starostlivosťou budovaná jeho strýkom aj nebohým synovcom 

Michalom, ktorú od nich dostal a ďalej rozširoval. Vzhľadom k závetnému rozhodnutiu Jána 

Szirmayho, na základe ktorého mala knižnica prejsť na jeho prvorodeného syna Mikuláša, 

rozhodol sa darovacou zmluvou na jednej strane predísť možným problémom medzi jeho 

dedičmi a na strane druhej napomôcť k „povzneseniu“ vzdelanosti evanjelikov a. v., nielen na 

kolegiálnom dištriktuálnom gymnáziu, ale aj smerom k čitateľom zo širšieho okolia“. Uviedol, 

že zoznam celej knižnice „je ručne spísaný, obsiahnutý v dvoch katalógoch a 

knižnom dodatku, určených jeho dedičom, vždy najstaršiemu členovi rodiny, rodinnému 

zverencovi (fidei comiss)“.  

 

 

 Obr. 1. 

  

 Knižnica spolu s katalógmi a knižným doplnkom mala byť za prítomnosti školského 

inšpektora prenesená do budovy kolégia, umiestnená v samostatných vhodných miestnostiach 

vyhradených v budove školy a mali byť zabezpečené financie na jej vnútorné vybavenie. 

Vymretím potomkov rodu malo na základe rozhodnutia Jána Szirmayho prejsť vlastnícke 

právo knižnice na kolegiálne dištriktuálne gymnázium. „Premyslené rozhodnutie“ darovať 

rodinnú knižnicu evanjelickému osemtriednemu dištriktuálnemu gymnáziu v Prešove potvrdil 

Ján Szirmay na darovacej zmluve podpisom, pečaťou a datovaním: „v Okrúhlom, 15. marca 

1833.“ (obr. 2.).
18
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Obr. 2 

 

 Szirmay teda v testamente zabezpečil vplyv rodiny na riadenie knižnice, kedže 

vlastnícke právo „rodinného zverenca“ sa malo vzťahovať na celú rodinu. Najstarší  člen 

rodiny mal na odporúčanie vedenia osemtriedneho dištriktuálneho gymnázia schvaľovať 

správcu knižnice – knihovníka, ktorým mal byť na základe Szirmayho požiadavky riadny 

alebo mimoriadny profesor školy, „starajúci sa o zveľaďovanie kníh, ich počet a kvalitu, aby 

sa cit pre literatúru a zanietenosť pre vzdelanie rozšírila aj na ďalšie generácie“. Zároveň 

dodal, že ak to bude potrebné, po istom čase by mal byť knihovníkovi pridelený jeden 

zapisovateľ, ktorého výplaty sa mali stanoviť z ním vytvorenej základiny pod názvom „ročná 

služba“. Požadoval sprístupnenie knižnice širšej verejnosti, bez konfesionálneho rozdielu, a to 

„dvakrát do týždňa – v stredu a sobotu, po dvoch hodinách popoludní – od druhej do štvrtej“, 

s dodatkom, aby sa však „knihy vypožičiavaním nepokazili a aby sa po roznosení po meste 

nestratili“. Zaujme požiadavka vyčleniť jednu miestnosť ako príručnú knižnicu na štúdium 

„vybraných knižných materiálov a výpiskov z kníh, tiež dvakrát týždenne – v stredu a sobotu 

od druhej do štvrtej hodiny“, pre študentov len mimo vyučovacieho procesu.  Stanovil tiež 

písomné  objednávanie titulov kníh v knižnici deň pred výpožičkou, výpožičnú dobu kníh na 

14 dní, s pokutou nedodržania doby 4 denárov, s možným ročným poplatkom v sume „20 

denárov do pokladne knižnice“, ktorý mal byť zaplatený pri prvej výpožičke. Alebo navrhol 

priebežné vyberanie „mierneho výpožičného poplatku“ podľa hodnoty knihy. Knihovník mal 

tiež dbať o to, aby všetky vypožičané knihy boli vrátené osem dní „pred sviatkom Narodenia, 

Veľkej noci a pred ročnými skúškami na škole“. Dohliadať mal tiež nielen na dodržiavanie 

výpožičnej doby a zároveň mal zodpovedať za stratu aj poškodenie kníh. V testamente 

Szirmay stanovil tiež spôsob riešenia prípadov poškodenia alebo nevrátenia výpožičiek do 
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knižnice. Pripúšťal  možnosť výpožičiek z čitárne v prípade „ak by niekto z čitateľov chcel 

dlhšie vzdelávať svoju dušu mimo času určeného na to v študovni knižnice“. Čitatelia z mesta 

a okolia mohli tak na základe „vecnej záruky, zodpovedajúcej hodnote vypožičaného diela“ 

študovať ho aj mimo knižničnej študovne. Povinnosťou knihovníka bolo zabrániť 

svojvoľnému manipulovaniu čitateľov s knihami v knižnici a vynášaniu „vzácnych alebo 

zriedkavých, tak i cenných diel, máp a tabuliek“. Získané mimoriadne finančné príjmy mali 

byť počas školského roku použité  najmä na viazanie kníh. Knihovník nemal zabúdať na 

dopĺňanie knižných fondov na základe  Szirmayom založenej základiny v sume 4 000 zlatých 

(forintov), z ktorej úrokov sa mali kupovať knihy a vyplácať aj už spomínaný ročný plat 

knihovníkovi. Povinnosťou knihovníka malo byť tiež vedenie presnej evidencie knižničných 

fondov. Sprístupnená mala byť Szirmayho rodine „pravidelne ročne v deň 8. septembra“, 

kedy mal rodinný príslušník navštíviť knižnicu a zhodnotiť jej vedenie a fungovanie, aj 

smerom k usporadovaniu a spracovaniu knižných fondov. Darovacia zmluva požadovala tiež 

každoročné preskúmanie knižničných účtov a kontrolu knižnice jej správcom a členmi 

komisie, vymenovaných rektorom osemtriedneho dištriktuálneho evanjelického gymnázia. O 

výsledkoch kontroly mali informovať zasadnutie najbližšieho prešovského konventu 

evanjelickej cirkvi a. v.
19

   

 Vedenie školy si Szirmayho knižný dar vážilo. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že za 

knihovníkov Kolegiálnej knižnice menovalo najvýznamnejších profesorov školy, ktorí mali 

na starosti usporadúvanie a spracovanie jej fondov – katalogizáciu kníh a ich sprístupňovanie 

záujemcom. S „nadšením prijalo veľkolepý depozit,“ ale nebolo naň pripravené priestorovo. 

Školské priestory boli malé na uloženie takej veľkej knižnice. Knihy sa spočiatku nachádzali 

v debnách na chodbách, s čím rodina Szirmayho nemohla súhlasiť, pretože neslúžili svojmu 

účelu a mohlo dôjsť aj k ich znehodnoteniu. Vedenie školy zriadilo komisiu, ktorá mala pre 

knižnicu získať vhodné prenajaté miestnosti, prípadne hľadať možnosti výstavby budovy, čo 

sa z nedostatku finančných prostriedkov nezrealizovalo. Po dohode s rodinou Szirmayho boli 

novšie knihy uložené v jednej z miestností kolegiálnej budovy a staršia literatúra zostala 

v debnách na chodbách. Až oveľa neskôr, po prístavbe druhého poschodia kolegiálnej 

budovy, bola Szirmayho knižnica umiestnená v školskom roku 1871/72 na galérii vo veľkej 

„dvorane“ prešovského kolégia.
20
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 ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 1032. Bibliotheca Szirmayane 1833 (Darovacia zmluva). Leges usum 
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 V roku 1872 bol vedením školy vytvorený výbor, ktorý mal prerokovať otázku 

získania vlastníckeho práva kolégia na Szirmayho knižnicu od žijúcich členov rodiny. 

Naďalej však tvorila samostatný fond Kolegiálnej knižnice.
21

   

 Vo fondoch Szirmayho knižnice sa v sledovanom období nachádzal napríklad jeden 

kódex a tri prvotlače.
22

 Na základe predchádzajúceho výskumu evidencie knižných prác 

profesorov evanjelického dištriktuálneho gymnázia z prvej polovice 19. storočia v kolegiálnej 

knižnici boli získané zatiaľ len torzovité poznatky o tom, že v Szirmayho knižnici sú 

evidované aj práce profesorov evanjelického dištriktuálneho gymnázia z prvej polovice 19. 

storočia, napríklad od profesora Andreja Mayera. Ide o jeho príležitostný prejav v latinčine, 

prednesený pri návšteve superintendenta Potiského dištriktu na prešovského evanjelickom 

dištriktuálnom gymnáziu v decembri 1807, ktorý bol vydaný tlačou a zaevidovaný pod  

signatúrou S VI 34/prív. 17. Nachádza sa ako príväzok v konvolúte tvrdej šitej väzby pod 

názvom Programma... quo summe venerando, quondam, ac... dno Samueli Nicolai... die 8. 

dec. (1807) celebratum est. Eperiessinum 1807.
23

 Pod signatúrou A 427 je uložená práca 

príležitostného smútočného charakteru v nemčine pod názvom Leichen – und Gedächtniss-

reden, bei Gelegenheit der feyerlichen Beerdigung... Hernn Samuel von Szontagh... gehalten. 

Kaschau 1822, prednesená na pohrebe Samuela Szontágha
24

 a pod signatúrou  I. V. 13/2 je 

evidovaná v konvolúte tvrdej šitej väzby ako príväzok aj jeho verejne prednesená reč v 

latinčine – oslavné príležitostné verše, venované v podobe poslednej pocty Samuelovi 

Szonthagovi a jeho životnému osudu. Vyšli pod názvom Justa suprema,... Dno Samueli 

                                                                                                                                                         
Jaroslava. Příspěvek k stavebním dějinám kolégia. In Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich 

Sedlák. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 301-310. 
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 ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 4. Az eperjesi evang. Collegium pártfogósági és bizottmányi gyülésein felvet 

jegyzökönyvek gyüjteménye 1866 – 1892. Zápisnica zo zasadnutia patronátneho výboru z roku 1782, s. 172-173. 

V zmenených spoločensko-politických pomeroch po vzniku Československej republiky sa v maďarských 

časopisoch objavili v roku 1924 dokonca správy o jej vývoze do Miškolca Súčasne žiadalo promptne oznámiť 

akýkoľvek pokus o vyjednávanie ohľadom vývozu miestnym úradom aj Štátnemu inšpektorátu archívov 

a knižníc v Bratislave. Maďarsku. Na uvedenú skutočnosť a prijaté opatrenia upozornilo listom vedenie školy 

Prezídium referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave: „bez povolenia kompetentných úradov 

v prvom rade štátneho inšpektorátu archívov a knižníc pre Slovensko so sídlom v Bratislave nie je 

správa evanjelického gymnázia a predstavenstvo evanjelickej obce v Prešove oprávnené o vývoze alebo 

zapožičaní Szirmayovskej knižnice vyjednávať“. ŠA Prešov, fond EKP,  inv. č. 1032. List Prezídia referátu 

ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave prešovskému evanjelickému gymnáziu. 
22

 DOMENOVÁ, Marcela. Inkunábuly v Szirmayovskej knižnici – súčasť Kolegiálnej knižnice v Prešove. In 

Annales historici Presovienses, č. 2/2012, r. 12, s. 10. ISSN 1336-7528. 
23
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kanonickú vizitáciu na škole. ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 105. Protocollum Visitationis... Dominus Samuel 
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Szontagh,... fotis suis functo... publice resoluta Persoluta... orationa quidem latina dicta, ab... 

Kaschau : Ellinger, 1822. 

 V Kolegiálnej knižnici je zase napríklad evidovaná pod signatúrou P 965/prív. 4 

prednáška Antona Ľudovíta Munyayho, vydaná tlačou v latinčine pod názvom Orationes, qua 

inter solemnia publica, dum gravissimum rectoris collegii districtualis... Eperiessiensis 

munus colerer, dixit.. Cassoviae : Typis Caroli Werfer, caes. Reg. Priv. Academiae 

typographi, 1834, v ktorej sa nachádza za titulnou stranou dedikácia Jánovi Szirmaymu. 

 Z obsahového hľadiska predstavovala Szirmayho knižnica typickú súkromnú 

šľachtickú – kaštieľovú knižnicu z 18. a 19. storočia, aj so zastúpením svetovej literatúry, 

poukazujúcu na snahy po poznaní u osvietensky vzdelaného človeka, zaujímajúceho sa 

o myšlienky Francúzskej revolúcie a o slobodomurársku literatúru. Slovami Jozefa Repčáka 

sa v skladbe knižničného fondu rodiny Szirmayovcov „odrážali snahy osvietensky vzdelaného 

a rozhľadeného človeka... Zreteľne sa prejavujú aj myšlienky francúzskej revolúcie. Nie je bez 

zaujímavosti, že v Szirmayho knižnici sa nachádza aj slobodomurárska literatúra.
25
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Summary 

Szirmay Library as the "Permanent deposit" of Evangelical College Library of Prešov 

 

An important factor that contributed to ensuring high standards and also to the development of scientific life to 

the education of students at Presov Lutheran Colege since  its inception in 1667, belonged to the now historic 

Collegiate librarya. Book funds were collected over several centuries mainly by teachers and schol patfrons – 

wealthy burghes. In the first half  of the 19th century, particulat private aristicratic collections of books  influ 

enced the positive development of the library.  From  30´s and 40´s larger  book donations are more known, for 

example from Saris nobles Ujházyho Samuel, Andrew Dessewffy and John Szirmay, landowner Pozdišovce, 

surveyor and member of the patronage comittee of the schol, who in the first half of the 19th century the most 

significant donor to the  Collegiate library. In 1833 he decided to pass on aristocratis family of enlightened type 

library with approximately  14,000 volumes  and journales to college professors and their students. The impact 

on family manage ansured in testament, making it available to a wider audience without confessional difference 

and its existence as a separate fund of the  Collegiate library. From the content point of view typical Szimray 

library was private aristocratis library of 18th and 19th  century, with the representation of the world literature. 
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