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VÝSKUM A REKONŠTRUKCIA ŠĽACHTICKEJ CIRKEVNEJ KNIŽNICE 

ZACHARIÁŠA MOŠOVSKÉHO ZO 16. STOROČIA
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Slovenská národná knižnica v rámci svojho výskumného projektu Dejiny knižnej 

kultúry na Slovensku rieši aj čiastkovú výskumnú úlohu Generálny katalóg tlačí 16. storočia 

zachovaných na území Slovenska. Prvý zväzok generálneho katalógu – Tlače 16. storočia vo 

fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej
2
 vyšiel v roku 1993 ešte na pôde 

Matice slovenskej. Počas prípravy tohto zväzku sme vo fonde Slovenskej národnej knižnice 

objavili zaujímavé torzo súkromnej knižnice významného humanistického vzdelanca, 

cirkevného hodnostára, bibliofila Zachariáša Mošovského. Následne sme obrátili pozornosť 

na tieto knihy a začali sme sa venovať výskumu so zreteľom na jeho osobu a jeho knižnicu. 

Zachariáš Mošovský sa narodil 14. mája 1542 v Mošovciach pri Martine a zomrel 22. 

júla 1587 v Nitre. Biografické údaje Mošovského, ktoré sú uvádzané v rôznych biografických 

lexikónoch a iných prameňoch,
3
 sa rozchádzajú. Slovenský biografický slovník

4
 udáva dáta 

narodenia asi 12. 5. 1542 Považany-Mošovce, okr. Trenčín a úmrtia 20. alebo 22. júla 1587 

Viedeň; Szinnyeiho biografický slovník
5
 uvádza podobne dátum narodenia okolo 12. mája 

1542 v Bratislave a úmrtia 20. júla 1587. Podobné údaje sa môžeme dočítať na jeho 

náhrobnom kameni s epitafom, ktorý je umiestnený v chráme sv. Emeráma v Nitre. Epitaf 

uvádza, že tam odpočíva Zachariáš Mošovský, ktorý žil 45 rokov, dva mesiace a osem dní 

a zomrel 20. júla roku 1587. Ku správnemu dátumu jeho narodenia a úmrtia sme sa 

dopracovali až z listu, ktorým uhorská dvorská komora oznamuje jeho úmrtie panovníkovi.
6
 

List je datovaný 23. júla 1587 v Bratislave a je v ňom uvedené, že Mošovský zomrel už včera 

– heri iam circa horam duodecimam meridianam mortuum esse, z čoho vyplýva, že 
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Mošovský zomrel 22. júla 1587. Aj ohľadne miesta jeho narodenia sú uvádzané rôzne údaje, 

ako sme to už vyššie uviedli. To, že pochádzal z Turca – z Mošoviec, môžeme usudzovať na 

základe rukopisných záznamov v knihách, kde je podpísaný Zacharias Mossouius de Turocz.  

Matkou Zachariáša Mošovského bola Dorota Čierna, dcéra Šimona Čierneho, sestra Mikuláša 

Čierneho, turčianskeho archidiakona. Kto však bol jeho otcom, sa nám doteraz nepodarilo 

objasniť. Mnohé údaje k životu, štúdiu a pôsobeniu sme získali hlavne z jeho vlastnoručných 

zápisov, ktoré sme objavili v knihách z jeho knižnice. Podľa týchto zápisov študoval na 

univerzite v Krakove (o štúdiách a o pobyte v Krakove viac v monografii o jeho knižnici
7
), 

potom bol nitrianskym kanonikom, verejným notárom, trenčianskym archidiakonom, 

biskupom tininským, vacovským a v roku 1582 sa stal nitrianskym biskupom. Viac o vyššie 

spomenutých biografických údajoch, pôvode, rodičoch a miestach štúdia Zachariáša 

Mošovského sme písali v monografii Knižnica Zachariáša Mošovského.
8
 Zachariáš Mošovský 

sa zapísal do dejín knižnej kultúry nielen ako bibliofil, ale patril aj k popredným uhorským 

humanistom a tiež zohral významnú úlohu v rámci dejín práva v Uhorsku. Zaslúžil sa 

o zrevidovanie starých právnych noriem, zákonov platných v Uhorsku od Štefana I. 

V spolupráci s Mikulášom Telegdym zostavil obšírnejšie vydanie zbierky zákonov pod 

názvom Decreta, constitutiones et articuli regum inclyti regni Ungariae,
9
 ktoré boli vytlačené 

v Telegdyho tlačiarni v Trnave roku 1584. 

V našom príspevky chceme predstaviť výskum a rekonštrukciu knižnice, ako sme pri 

výskume postupovali a ako sme sa dopracovali k údajom a faktom, ktoré sú predstavené vo 

vyššie menovanej monografii. 

Zachariáš Mošovský sa venoval zberateľskej činnosti a zhromažďoval knihy počas 

celého svojho života. Knižnica v čase jeho smrti, kedy bol nitrianskym biskupom, bola 

uložená na Nitrianskom hrade. Počas posledných rokov bol Mošovský pomerne chorľavým 

človekom a choroby sa vystupňovali začiatkom júla 1587, o čom sa dozvedáme z jeho závetu, 

ktorý nadiktoval 7. júla 1587 na Nitrianskom hrade a pred svedkami ho vlastnoručne 

podpísal. Jeho závet sa zachoval, originál aj s pečaťami sa nachádza vo Viedni v Haus-Hof 

und Staatsarchiv a kópia v Budapešti v Magyar Országos Levéltár. Odpis závetu sme 

publikovali v monografii o knižnici Mošovského.
10
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Podľa závetu Zachariáš Mošovský vlastnil mimoriadne vzácnu humanisticko-

renesančnú knižnicu, ktorú odkázal svojmu príbuznému, učenému doktorovi práv Andrejovi 

Kečkéšovi, manželovi svojej netere Zuzany. O vzácnosti jeho knižnice sa vedelo aj pri 

uhorskej dvorskej komore, čo dokumentuje list dvorskej komory arcikniežaťu Ernestovi zo 

17. októbra 1587 o potrebe ohodnotiť pozostalostnú knižnicu Mošovského. To sa skutočne aj 

stalo, bol vyhotovený súpis jeho knižnice s príslušenstvom – glóbusy, obrazy, zariadenia a i. 

Rukopisný originál tohto inventára knižnice sa nachádza v Budapešti v Magyar Országos 

Levéltár.
11

 Z tohto súpisu sa dozvedáme, že v knižnici sa v čase Mošovského smrti 

nachádzalo vyše 900 zväzkov rukopisov a kníh.  

Ako sme už uviedli vyššie, podrobnému výskumu kníh z knižnice Zachariáša 

Mošovského sme sa začali venovať po publikovaní I. zväzku generálneho katalógu tlačí 16. 

storočia – Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. 

Podľa provenienčného registra Slovenská národná knižnica vo svojom základnom fonde 

eviduje 66 kníh s vlastnoručným posesorským záznamom Zachariáša Mošovského, a to nám 

dalo prvé podnety, aby sme začali pátrať po ďalších knihách z jeho knižnice a skúmať jej 

osudy. V Magyar Országos Levéltár v Budapešti sme v pozostalostnom súpise Mošovského 

našli zoznam kníh knižnice a následne sme rozvinuli heuristiku. Nakoľko fondy domácich 

i zahraničných knižníc často nie sú komplexne spracované, čo sa týka najmä provenienčných 

a posesorských záznamov, bádanie bolo veľmi komplikované. Museli sme sledovať anabázu 

kníh, pretože z Mošovského testamentu vyplýva, že svoju knižnicu daroval svojmu 

príbuznému Andrejovi Kečkéšovi.
12

 Ďalšie nitky a cesty kníh nás priviedli k Jánovi 

Kečkéšovi, synovi Andreja Kečkéša, ktorý pôsobil v rôznych komorských funkciách 

a pravdepodobne bol tesne pred smrťou hlavným účtovníkom a pokladníkom kráľovskej 

komory v Bratislave. Ján Kečkéš pravdepodobne viac rokov pôsobil aj ako správca jezuitskej 

knižnice v Bratislave, a tak sa stalo, že sa viaceré knihy z pôvodnej Mošovského knižnice 

aj s podpisom Jána Kečkéša ďalej dostali do bratislavskej jezuitskej knižnice, ktoré im 

venoval Ján Kečkéš. Roku 1773 po zrušení jezuitského rádu sa fondy týchto knižníc presunuli 

do univerzitnej knižnice v Budíne, kde sa uchovávajú do súčasnosti. Tieto údaje nám boli 

známe na základe historických faktov a historických súvislostí a z nich sme vychádzali pri 

pátraní po knihách Mošovského. Zároveň sme však v tom období v Slovenskej národnej 

knižnici pracovali na príprave ďalšieho zväzku generálneho katalógu – Tlače 16. storočia vo 
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bibliothecam pertinentibus doctori Andreae Kechkes affini nostro legavimus et reliquimus... 
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františkánskych knižniciach. V tomto fonde sme objavili osem kníh s podpisom Mošovského 

a šesť kníh s podpisom Kečkéšovcov. Postupne sa začala dotvárať mozaika rekonštrukcie 

tejto knižnice. Najväčší prínos sme však očakávali od maďarských knižníc – Országos 

Széchényi Könyvtár a hlavne od fondov Univerzitnej knižnice v Budapešti. Dohľadávanie 

kníh v tomto fonde pokračovalo niekoľko rokov. Historici i odborníci na dejiny knižnej 

kultúry veľmi dobre vedia, aké je obtiažne rekonštruovať knižnice na základe pozostalostných 

súpisov. Pretože tieto súpisy sú poväčšine veľmi nekompletné, hlavne čo sa týka základných 

bibliografických údajov. Často sú v nich  uvádzané knihy s veľmi skráteným popisom, bez 

uvádzanie miesta i roku vydania. Do fondu Univerzitnej knižnice v Budapešti sa podľa 

dobových prameňov spolu s bratislavskom jezuitskou knižnicou dostalo 235 kníh 

z Mošovského knižnice, medzi ktorými boli aj vlastné knihy Andreja a Jána Kečkéšovcov. 

Nám sa však počas heuristických prác v tejto budapeštianskej knižnici podarilo objaviť 263 

kníh. Bol to pomerne dlhý proces, dlhé hľadania v katalógoch, typovanie, ktoré tlače vlastne 

hľadáme, skúmame. Celý pozostalostný súpis Mošovského predstavuje 936 pozícií. Naša 

práca však bola zameraná v prvom rade na dohľadanie takých exemplárov kníh, ktoré nesú 

vlastnoručné záznamy Zachariáša Mošovského, jeho heraldický supralibros, resp. záznamy 

Kečkéšovcov. Počas našej heuristiky vo fondoch slovenských a maďarských knižniciach sa 

nám podarilo objaviť 455 kníh s priamymi autografmi vyššie menovaných vlastníkov. Ďalším 

krokom našej rekonštrukčnej práce bola identifikácia jednotlivých zápisov, ktoré sa objavujú 

v pozostalostnom súpise. Táto etapa prác prinášala viaceré peripetie, pretože určiť, a to 

presne, ktorý autor, ktoré dielo sa skrýva pod zápisom, napr. Horatius in 8uo; Opera 

Scarcerij; StapulensisJoannes Togatus in 8; De pontifice et ecclesia in 8 a pod. – bolo často 

nemysliteľné. Pracovali sme s mnohými bibliografiami, súpismi a webovými stránkami, ktoré 

evidujú tlače 15., resp. 16. storočia. Mali sme jednu výhodu, že sme boli ohraničení rokom 

1587 – rokom úmrtia Zachariáša Mošovského.   

V rámci rekonštrukcie biografie a knižnice Zachariáša Mošovského sme okrem už 

vyššie uvedených skutočností dospeli k zaujímavým údajom nielen biografického 

a profesného charakteru, ale aj k takým skutočnostiam, ktoré nám vykresľujú vzťah 

Mošovského s poprednými uhorskými vzdelancami, cirkevnými hodnostármi a humanistami. 

Okrem archívnych dokumentov, ktoré dokumentujú jeho úradnú i osobnú korešpondenciu, sú 

to zápisy v knihách. Za najvzácnejší záznam môžeme považovať dedikačný zápis Jána 

Sambuca (1531 – 1584) datovaný 20. marca 1575. Rukopisný záznam sa nachádza v kódexe – 
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Biblii z 13. storočia, ktorý udáva, že Sambucus venuje túto Bibliu Mošovskému.
13

 Do 

knižnice Mošovského sa dostalo šesť kníh od Pavla Bornemisu (1499 – 1579), ktorý bol 

najskôr sedmohradským biskupom a neskôr nitrianskym a bol veľkým patrónom 

Mošovského. Od Mikuláša Telegdyho (1535 – 1586), vysokého cirkevného hodnostára, 

spoluzostavovateľa Mošovského dekrétov, ktorý v Trnave založil tlačiareň, Mošovský dostal 

v roku 1582 tzv. Ilošvaiho kódex, ktorý bol pravdepodobne vzorom pre zostavenie jeho 

dekrétov. Ďalším vlastníkom kníh, ktoré sa dostali k Mošovskému, bol Imrich Forgáč (cca 

1539 – 1599). Pochádzal zo slávneho forgáčovského rodu, zastával rôzne vysoké krajinské 

funkcie a prejavoval sa ako mecén kultúry a literatúry. V piatich knihách sme objavili zápisy, 

ktoré potvrdzujú, že ich Mošovský dostal od Imricha Forgáča. Bibliofilskú činnosť 

Mošovského dokladá osem kníh z knižnice nitrianskeho kanonika Gregora Lovčániho, 

v niektorých z nich nachádzame informáciu, že ju Mošovský kúpil od Lovčániho dedičov 

a v posesorskom zápise je zdokumentovaný dátum úmrtia Gregora Lovčániho – 23. apríl 1575 

s uvedením miesta posledného odpočinku – Hliník. Zachariáš Mošovský pochádzajúci 

z turčianskych Mošoviec, ktoré patrili do domínia Révaiovcov, mal asi dobrý vzťah k tomuto 

šľachtickému rodu a toho dokladom sú dve knihy. V oboch sú rukopisné záznamy 

Mošovského, že knihu dostal od Michala Révaia (o. 1531 – ?), ktorý bol synom Františka I. 

Révaia (1489 – 1553), zakladateľa révaiovského rodu v Turci.  

Najväčší počet kníh dokladá priateľský vzťah dvoch humanistov – Zachariáša 

Mošovského a Nicasia Ellebodia. Doteraz sa nám podarilo objaviť 28 kníh s posesorskými 

záznamami, resp. donačnými zápismi Mošovského Ellebodiovi. Ellebodius pochádzal 

z flámskeho Casselu, kde sa narodil roku 1535. Od roku 1555 študoval v Ríme a na pozvanie 

ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha prišiel v roku 1558 na Oláhovu akadémiu do 

Trnavy. Oláh v ňom videl váženého a vzdelaného profesora gréčtiny, obrancu katolicizmu, 

ktorý mal stáť v službách katolíckej cirkvi v boji proti rozširujúcemu sa luteranizmu. 

Ellebodius sa v Uhorsku obklopil humanistickými vzdelancami a k jeho najbližším priateľom 

patril napr. známy bratislavský lekár Juraj Purkircher, botanik Carol Clusius – obaja 

protestanti, ďalej tiež Andrij Dudić a i. Mikuláš Oláh poslal v roku 1562 Ellebodia dokončiť 

štúdiá na univerzitu do Padovy, odkiaľ sa vrátil ako doktor medicíny. Potom sa usadil 

v Bratislave a stal sa členom humanistického krúžku, ku ktorému patrili viacerí uhorskí, resp. 

slovenskí vzdelanci, ako napr. Ján Sambucus, Juraj Purkircher, Faust Vrančič, Martin 

Berzevici a i. Je pravdepodobné, že tu sa mohli stretnúť dvaja vzdelanci – Zachariáš 
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Mošovský a Nicasius Ellebodius. Ich priateľstvo nadobudlo hlboký rozmer, keďže Mošovský 

daroval, resp. požičiaval Ellebodiovi aj mimoriadne vzácne knihy. Knihy, ktoré nesú 

dedikačné zápisy, sa však po smrti Ellebodia prinavrátili späť k Mošovskému. Dokladom toho 

sú zápisy vo viacerých knihách, ktoré sa cez Jána Kečkéša s fondom bratislavských jezuitov 

dostali do univerzitnej knižnice.
14

  

Na záver nášho príspevku by sme spomenuli konvolút pozostávajúci z viacerých 

kalendárov na rok 1582, ktorý sa nachádza v Univerzitnej knižnici v Budapešti. Konvolút 

obsahuje bohaté rukopisné záznamy Mošovského, nielen posesorského zamerania. 

Najvzácnejší z toho konvolútu je štvrtý kalendár na rok 1582,
15

 ktorého zostavovateľom je 

nemecký astrológ, lekár, alchymista Leonhardt Thurneysser zum Thurm (1531 – 1596). 

Kalendár slúžil Mošovskému ako denník, pretože sa zo zápisov dozvedáme takmer o každom 

kroku Mošovského v uvedenom roku, o jeho návštevách, činnosti, chorobách a pod. Z tohto 

sa dá vydedukovať, ako vizitoval jednotlivé miesta, kedy sa zúčastňoval súdnych procesov, 

zasadnutí snemov, o jeho prvom vstupe do nitrianskej katedrály, uvedení do úradu 

nitrianskeho biskupa a tiež sú tu popísané jeho choroby – mal podagru, zápal očí a pod. 

Heuristika za knihami Mošovského priniesla mnohé vzácne a zaujímavé údaje, 

doplnenia k jeho životu, priateľským vzťahom, doplnila tiež údaje k jeho profesnému postupu 

po cirkevnom hierarchickom rebríčku. Z vlastnoručných zápisov v knihách sme sa 

dopracovali k doplňujúcim a upresňujúcim dátam, ktoré dovtedy boli vlastne preberané od 

starších autorov a neboli vždy presné. Rekonštrukciou knižnice, či už de visu, alebo doplnenie 

pozostalostného súpisu na základe bibliografického porovnávania, sme mohli podať celkový 

pohľad na knižnicu, osvetliť záujmové sféry majiteľa, a tým poukázať na vzácnosť knižnice 

tejto poprednej osobnosti našej cirkevnej i kultúrnej minulosti.   
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Summary 

Research and reconstruction of aristocratic ecclesiastical library of Zachariáš Mošovký from 16
th

 century 

 

The paper is aimed to present the reconstruction of the private book collection of Zachariáš Mošovský (1542-

1587), the high church dignitary from the 16
th

 century. In the collection of the Slovak National Library, while 

preparing the 1
st
 volume of the general catalogue of the 16

th
 century printed items, we discovered the fragment of 

this book collection which gave rise to further heuristics. During the research works in the libraries in Slovakia 

and Hungary, we found 455 volumes of this unique book collection from period of humanism and renaissance. 

In the paper, we clarify procedure of the owner-based research and its outcomes. Based on the handwritten 

records in the books belonging to the book collection of Zachariáš Mošovský, we were able to reconstruct his 

biological data, professional carrier, relationships with Ugrian scholars, humanists. Such relationships are often 

evidenced by the dedicatory notes in the books, demonstrating the way he received the books, his relationships 

with others, etc. In the paper, the author calls attention to significant personas such as Ján Sambucus, Pavol 

Bornemisa, Michal Revay and especially Nicasius Ellebodius. 
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