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ARCHÍVY ŠĽACHTICKÝCH RODÍN A FRAGMENTY ICH KNIŽNÍC  

VO FONDOCH ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V PREŠOVE 

 

 

Daniela Pellová 

 
 

O význame archívov šľachtických rodín netreba vari hovoriť. Šľachtické rody a rodiny 

majú svoju viac či menej pohnutú históriu. Svoje osudy majú však aj ich archívy. 

  Šľachtici ako pôvodcovia sa o svoje archívy zvyčajne starali. Listinný a písomný 

materiál potrebovali využívať v praktickom živote, a preto mali záujem na jeho ochrane a 

usporiadaní. Dôkazmi o usporiadaní rodových archívov sú zachované elenchy, rôzne súpisy 

a indexy. V rodových fondoch ich nachádzame niekedy vo veľkom množstve a svedčia 

o niekoľkých etapách pôvodného usporiadania a spravovania rodového archívu. Jeden 

z najstarších zachovaných elenchov v ŠA Prešov je z roku 1753.
1
 Viac alebo menej 

usporiadané existovali šľachtické archívy do 1. svetovej vojny.  

20. storočie predstavuje pre väčšinu archívov šľachtických rodín asi najpohnutejšie 

obdobie v ich histórii.  Po roku 1918, po odchode bývalých majiteľov, ostávali napospas 

osudu mnohé rodové archívy a dochádzalo k ich ničeniu. Tak to bola napr. zničená veľká časť 

archívu Berzeviciovcov. Za prvej československej republiky sa začala venovať pozornosť 

patrimoniálnym archívom aj zo strany štátu, aj keď archívne celky stále zostávali súkromným 

majetkom. „Vinou nedbalosti často i štátnych úradníkov dochádzalo k ničeniu hlavne 

hospodárskych registratúr. Ani zabezpečenie archívov nebolo ideálne.“
2
 Preto v rokoch 1934 

– 1935 vykonal Štátny zemědělský archív prehliadky archívov veľkostatkov a šľachtických 

rodín aj na Slovensku. Poverení pracovníci prehliadli spolu 166 archívov na Slovensku. 

Správy o týchto prehliadkach, ktoré obsahujú údaje o uložení archívu, jeho obsahu, využití 

a prípadných depozitoch sú uložené v archíve Ministerstva školstva a národnej osvety 

v Prahe. Môžu byť cenným zdrojom informácii nielen pri spracovávaní konkrétnych 

rodových fondov ale i pri výskume pôvodných  šľachtických knižníc. 

Obdobie 2. svetovej vojny znamenalo pre  rodové archívy skazu. Aj keď majitelia 

vyvinuli snahu o ochranu písomností (napr. gróf Andrássy dal preniesť archívny materiál do 

pivnice v kaštieli v Humennom, počas prechodu frontu bol tento materiál vychádzaný na 

                                                 
1
 MV SR, Štátny archív Prešov (ďalej ako ŠA PO), fond Drugeth z Humenného, inv. č. 149. 

2
 BABIČKA, Václav. Slovenské archívnictví v letech 1919 – 1939 z pohledu Ministerstva školství a národní 

osvěty v Praze. In Slovenská archivistika, roč. XL, 2005, č. 2, s. 13. 
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ulicu, veľa sa zničilo aj ukradlo). Bohužiaľ, ničenie pokračovalo aj po vojne, mnohé  

šľachtické archívy a knižnice boli dokonca „inak zužitkované,“ t. j. použité na kúrenie.
3
 

Niektoré archívy sa považovali za stratené, ako napr. archív Stárayovcov z Michaloviec, ktorý 

sa napokon našiel  až v roku 1949 v sklade policajného trestného súdu. Vzhľadom na tieto 

okolnosti sa väčšina rodových archívov dostala do ŠA v Prešove len vo fragmentoch 

a v rozsype.  

Zlý stav rodových archívov a hospodárskych registratúr bývalých veľkostatkov si  

žiadal vytvorenie inštitúcie, ktorá by zachraňovala, zhromažďovala a spravovala ich 

písomnosti. Podľa vzoru českých krajín, kde už od roku 1919 existoval Československý 

štátny zemědělský archív ako oddelenie Ministerstva zemědělstva, bol Zborom povereníkov 

v Bratislave 6. mája 1948 zriadený Pôdohospodársky archív pri Povereníctve  

pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Bol to vedecký ústav pre hospodárske historické 

archívnictvo, knihovníctvo a múzejníctvo. Na začiatku svojej činnosti sa dostával do 

kompetenčných sporov s Národnou kultúrnou komisiou (ďalej NKK), ktorá vznikla v roku 

1946, ale na Slovensku začala oficiálne pôsobiť až v máji 1948. Styčným bodom oboch  

inštitúcii  boli skonfiškované kaštiele s príslušenstvom. Pôdohospodársky archív (ďalej PA) si 

robil nároky na všetok archívny, knižničný a múzejný materiál, čím by NKK  ostali len 

prázdne objekty bez materiálu.
4
 Po komplikovaných rokovaniach došlo napokon v roku 1949 

k dohode. Podľa nej hnuteľný majetok v skonfiškovaných objektoch prevezme NKK, s tým, 

že patrimoniálne archívy, ale aj iný  archívny materiál odovzdá Pôdohospodárskemu archívu, 

ktorý ho odborne roztriedi. V objektoch, ktoré nebudú vyhlásené za štátny kultúrny majetok, 

zástupcovia NKK, PA a Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy spoločne na 

mieste vytriedia  veci umeleckej, historickej, kultúrnej či vedeckej hodnoty a prevezmú ich 

pre objekty štátneho kultúrneho majetku, ale aj pre obohatenie verejných muzeálnych zbierok, 

archívov a knižníc, pričom materiál pôdohospodárskeho charakteru sa odovzdá priamo PA.
5
  

Kým prebiehali tieto rokovania a na najvyšších miestach sa riešili kompetencie oboch 

inštitúcií, pracovníci 8 pobočiek PA zachraňovali a zbierali  ohrozené  dokumenty a knihy. Na 

východnom Slovensku ako prvá vznikla už v máji 1948 pobočka PA v Košiciach a  

                                                 
3
 GERGELYI, Otmar. "Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi." : pracovné zápisky archivára 

z Humenného.. Ed. Daniela Fukasová. Bratislava : SNA, 2011. ISBN 978-80-970666-1-1, (pozn. č. IX), s. 99-

100 (ďalej ako Pracovné zápisky archivára z Humenného, s. ).  
4
 OROSOVÁ, Martina. Záverečná správa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Identifikácia archívnych 

dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie pre správu štátneho kultúrneho majetku (1946 – 1951). 

Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2007, s. 10-11, rukopis (ďalej ako OROSOVÁ, Martina. Záverečná 

správa...s.). 
5
 OROSOVÁ, Martina. Záverečná správa..., s. 12-13. 
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v septembri pobočka v Humennom.
6
 Táto pobočka sídlila v kaštieli v Humennom, ktorý bol 

však po požiari v roku 1947 v dezolátnom stave. Napriek tomu do kaštieľa začali zvážať 

nájdené a zachránené fragmenty archívov rôznych šľachtických rodín z východného 

Slovenska vrátane ich knižníc. Pritom v kaštieli sa už nachádzal aj archív pôvodných 

majiteľov Drugetovcov a ich nástupníkov, po prechode frontu rozhádzaný a značne 

poškodený. Jeho súčasťou bola aj rozsiahla knižnica posledných majiteľov kaštieľa 

Andrássyovcov. Táto mala pred vojnou asi 25 000 zväzkov kníh,  podľa  súpisu Oblastnej 

pobočky Pôdohospodárske archívu v Humennom z roku 1950 už len  6 203 zväzkov.
7
 

Pobočka Pôdohospodárskeho archívu v Humennom oficiálne zanikla 21. januára 1953, 

ale už v novembri 1952 boli z kaštieľa všetky archívne dokumenty, knižnice aj inventárne 

zariadenie presťahované do Archívneho strediska Pôdohospodárskeho archívu v Levoči. 

Zápisnica o odovzdaní uvádza 7 archívnych fondov, 5 knižných konfiškátov a príručnú  

knižnicu pobočky s 205 inventárnymi jednotkami. Knižničný konfiškát rodiny Stáray 

predstavovalo 451 inventárnych jednotiek (položka číslo 452 sa pri sťahovaní stratila). 

Knižnica Andrássyovcov bola odovzdaná vcelku bez súpisu pre kompetenčný spor s NKK. 

Knižnica rodiny Garay-Stépán-Moskowitz mala 1 201 položiek, Lónyay 500 položiek, 

Kossuth z Viničiek 87 kníh (pre hnilobu a poškodenie neboli zinventarizované). Knižnica 

Riaditeľstva Štátnych lesov bola ešte fyzicky uložená v Solivare a  do Levoče sa odviezlo 

jedno nákladné auto kníh.
8
  

V Levoči bol materiál uložený  do roku 1957. Po úplnom zrušení Pôdohospodárskeho 

archívu delimitovali písomnosti do príslušných štátnych archívov, ktoré vznikli podľa zákona 

v roku 1954. Archívy však prevzali už len archívny materiál (knihy boli pridelené rôznym 

knižniciam). Štátny archív v Prešove okrem fondov, ktoré získal delimitáciou (napr. Drugeth, 

Staray, Pethö... ), potom ešte kúpou z antikvariátu získal zlomky archívov rodín Bornemisza 

a Péchy. Vlastnou vyhľadávacou činnosťou bývalých pracovníkov archívu a múzea sa našli 

archívy rodu Ghillányi (na fare v Širokom), Vecsei (v kaštieli v Sennom), Viczmándy (v kúrii 

v Budkovciach). Archív rodiny Usz sa našiel v depe archívu Šarišskej župy značne 

poškodený, fond Sziney-Merse bol vyčlenený z fondu Šarišskej župy. Zbytky archívu rodiny 

Berzeviczy zozbierali pracovníci múzea v Sabinove. Archív Pillerovcov odstúpil 

v niekoľkých etapách na základe vzájomnej dohody Gejza Piller. Od sedemdesiatych rokov  

                                                 
6
 Pracovné zápisky archivára z Humenného, s.15-18. 

7
 Pracovné zápisky archivára z Humenného, s. 28, 29, 41. 

8
 Pracovné zápisky archivára z Humenného,  pozn. č. 121, s. 49-50. 
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okrem niekoľkých krabíc dodatkov nepribudli do nášho archívu nové rodové fondy. 

Výnimkou je len fond  Komorské panstvo Solivar, ktorý delimitovali v roku 1993 z Levoče. 

V súčasnosti je v MV SR, v Štátnom  archíve v Prešove uložených 19 rodových, 3 

rodinné archívy a archívy 5 panstiev a veľkostatkov. Z väčšiny z nich sa zachovali 

iba fragmenty. Kompaktnejšie sa zachovali fondy 5 rodov: Drugeth, Staray, Piller, Ghilányi,  

čiastočne  Berzevici  a fond erárneho Komorského panstva Solivar. Treba pritom zdôrazniť, 

že časť písomností z  týchto archívov sa  nachádza aj v Maďarskom krajinskom archíve 

v Budapešti,  kam ich koncom 19. storočia alebo po roku 1918 odviezli samotní pôvodcovia 

a majitelia. Písomnosti niektorých šľachtických rodín zo Šariša (napr. Haller,  Kapy, Soós,  

Kende a iných)  sú  dokonca uložené iba v archíve v MOL Budapešti.
9
 

 Už v 60. rokoch sa prikročilo k spracovaniu archívneho materiálu šľachtických 

rodov.  V relatívne krátkom časovom horizonte rokov 1960 – 1975 sa vypracovali inventáre 

k väčšine rodových fondov. Iba fond Farkaš zo Záborského a stredoveké listiny z fondu Usz 

sú spracované formou katalógu. Po roku 1975 došlo k zastaveniu prác na spracovaní 

rodových fondov, prioritné sa stali iné fondy. Až v 90. rokoch sa znovu začali práce na ich  

sprístupňovaní a dnes  sa všetky  rodové fondy  vykazujú ako zinventarizované.    

Osudy šľachtických knižníc boli podobné osudom ich archívov. Knihy, ktoré sa  

nezničili či nerozkradli počas vojny a hlavne po nej, prevzali rôzne inštitúcie, ktoré v čase 

likvidácie kaštieľov preberali ich zariadenie. Práve vtedy sa narušila celistvosť mnohých  

starých šľachtických knižníc. Tak napr. knihy z jarovnického kaštieľa Szineyovcov ešte v júni 

1945 v počte 143 kusov prevzala spolu s ostatným zariadením správa múzea v Sabinove.  

Podľa tejto správy v kaštieľoch Oskara  Solca v Hendrichovciach a J. E. Péchyho 

v Hermanovciach už žiadne knihy ani iné historické pamiatky neboli.
10

 Pracovníci múzea 

v Sabinove pozbierali i zvyšky archívnych dokumentov vrátane fragmentu knižnice aj 

v rodinnom sídle Berzeviczyovcov v kaštieli v Brezovici. Podobne poškodené a znečistené 

archívne dokumenty a knihy pozbieral Gejza Piller z kaštieľov v Ličartovciach, Mirkovciach  

a Ruských Pekľanoch a neskôr ich uložil ako depozit v Štátnom oblastnom archíve v Prešove. 

Zlomky archívov rodín Berzeviczy a Piller sú dnes jediné archívne fondy, ktorých súčasťou 

sú i fragmenty ich bývalých rodinných  knižníc. 

 

 

                                                 
9
 V sekcii P, stredoveké listiny šľachtických rodov  do roku 1526 sú zaradené medzi  DL listiny v sekcii Q, 

armálesy zaradili do  fondu  erbových listín (Címereslevelek), urbáre a súpisy zase do  skupiny Conscriptiones. 
10

 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave (ďalej ako Archív PU SR), Štátny referát – Pamiatkové orgány na 

Slovensku 1919 – 1951, šk. 42, Správa Obvodného úradu NV v Bertotovciach č. 3097/1947. 
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Rodina Berzeviczyovcov 

 

Rodina Berzeviczyovcov patrí k najstarším šľachtickým rodinám v Uhorsku. Pochádza 

z Tirolska a už v roku 1209 získala majetky pri rieke Poprad – Huncovce a  Lomnicu.
11

 

Neskôr  im kráľovskými donáciami pribudli ďalšie majetky na území Spiša i  Šariša. V 14. 

storočí sa rod rozčlenil na spišskú (z Veľkej Lomnice) a šarišskú vetvu, ktorej sídlom sa stala 

Brezovica. Latinizovaný  názov tejto obce potom  používali ako prídomok. Členovia rodiny  

patrili k významným diplomatom, vojenským a cirkevným hodnostárom, župným 

funkcionárom, neskôr aj národohospodárom, politikom, členom korešpondentom akadémii 

vied. Majetok šarišských Berzeviczyovcov bol až do prvých desaťročí 19. storočia   

rozdrobený medzi početných  rodinných príslušníkov  a zaťažený značnými dlžobami. V roku 

1818 Albert Berzeviczy starší  vykúpil zadĺžené majetky a rozhodol sa, že znovunadobudnuté 

majetky bude spravovať sám, s čím napokon súhlasila zvyšná rodina. V roku 1850 majetok 

prenajal Teodorovi Berzeviczymu, ktorý založil rodinný komposesorát. Výnosy  a podiely 

z neho potom ako správca rozdeľoval medzi členov rodiny. Komposesorát prakticky fungoval 

až do pozemkovej reformy. Zvyšnú časť majetkov a kúrie  obhospodarovali Berzeviczyovci 

až do roku 1945.
12

  

 K archívnemu materiálu Berzeviczyovcov, ktorý  prevzal  Štátny archív, patrí aj 

fragment ich rodinnej knižnice. Fragment tvorí 17 kusov kníh o histórii, hospodárstve, 

o postavení žien v spoločnosti, ďalej kalendáre, ročenky a modlitebné knižky. Zachovali sa 

tiež  neúplné výtlačky 21 rôznych novín a časopisov, novinové výstrižky, plagáty a  vyhlášky. 

V drobných rukopisoch sa zachovali príležitostné verše, príhovory, zbierky piesní, 

veľkonočné žalmy, pašije, bohoslužobné piesne, prednášky zo štúdií, denníkové a cestopisné 

záznamy. Úplne chýba beletria. Veľmi zaujímavý je  klavírny a husľový notový materiál, 

z ktorého sa dozvedáme, čo sa hralo a aké hudobné žánre členovia rodiny obľubovali  pri 

spoločenských stretnutiach. Koľko kníh z rodinnej knižnice sa stratilo, zničilo či rozkradlo – 

na porovnanie: podľa zachovaných záznamov mal Albert Berzeviczy v roku 1861 vo svojej 

knižnici 861 kníh. Teodor Berzeviczy daroval fare v Ľubotíne 113 kníh a fare v Brezovici 

v roku 1862 dal 109 kníh. Podľa iného zoznamu boli knihy rozdelené do skupín na historické, 

geografické, lingvistické, ekonomické, politicko-filozofické, prírodné, právnické, školské a 

                                                 
11

 Informácie o pôvode rodu sú prevzané z BENKOVSKÁ, Melánia. Inventár rodiny Berzeviczy. Prešov : 

ŠOBA, 1971, s. 1-4. 
12

 BENKOVSKÁ, Melánia. Inventár rodiny Berzeviczy. Prešov : ŠOBA, 1971, s. 1-4. 
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 inú literatúru.
13

 Pri spracovaní dodatkov sa našli i dva vzácne evanjeliáre z roku 1556 a 1559 

ktoré si zaslúžia odbornú pozornosť  knihovníkov.  

 

 

Kaštiel Pillerovcov v Ruských Pekľanoch 

 

 

Renesančný kaštieľ v Brezovici 

 

 

 

                                                 
13

 MV SR, ŠA PO, fond  Rodina Berzeviczy, inv. č. 238. 
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Rodina Pillerovcov 

 

V trochu lepšom stave sa zachoval fragment rodinnej knižnice Pillerovcov. Pillerovci, 

pôvodom z Rakúska, patria  k novovekým šľachtickým rodom. V polovici 18. storočia  kúpili  

pozemky okolo Mirkoviec a usadili sa v Šariši. V roku 1757 darovala Mária Terézia  Jozefovi 

Pillerovi  za verné služby v armáde šľachtický titul a erb.  Jeho synovi Martinovi – Jozefovi, 

riaditeľovi solivarského komorského úradu  udelila v roku 1764 predikát „de Mérk“   

a darovala majetky v Mirkovciach, Ruských Pekľanoch, Žehni a Dúbrave. Majetky neskôr 

rozšírili kúpou i výhodnou sobášnou politikou a zaradili sa k bohatým veľkostatkárom na 

Šariši. Členovia rodiny zastávali tiež významné funkcie v župnej samospráve a súdnictve. 

V roku 1924 bola veľká časť ich majetkov skonfiškovaná a rozparcelovaná, takže  ostali  len 

strednými statkármi. Po roku 1945 im majetok skonfiškovali úplne. Len časť z nich, hlavne 

lesy, bola potomkom vrátená v reštitúciách. Rodinným sídlom bol kaštieľ v Ruských 

Pekľanoch,  kde boli sústredené  všetky rodinné písomnosti.  Po odchode majiteľov v roku 

1945 ostali bez  dozoru a ochrany. Poškodené, znečistené, vlhké a zaplesniveté zlomky 

zozbieral Gejza Piller a neskôr ich odovzdal ako depozit do archívu. K prevzatému 

archívnemu materiálu patrila i časť z rozsiahlej rodinnej knižnice, ostatné knihy z rodinných 

sídel pravdepodobne prevzali inštitúcie, ktoré po vojne konfiškovali  zariadenie kaštieľov.
14

    

Fragment knižnice  Pillerovcov je uložený v 11 archívnych škatuliach. Tvorí ho 110 

kníh, 14 novín a časopisov, ktoré sa zachovali v rozličnom počte výtlačkov, 20 kusov rôznych 

príležitostných tlačí, 46 kusov máp, 14 kusov rozličného notového materiálu. Knihy možno  

vecne členiť na kalendáre (najstarší je z roku 1760), hospodárske kalendáre, obrazové 

kalendáre,  hospodárske príručky, ročenky, slovníky, odborné knihy, beletriu. Okrem  tohto 

fragmentu  knižnice sú  medzi  ostatný archívny materiál v podskupine rodinné záležitosti 

zaradené aj rôzne rukopisné študijné texty, pamätníčky, výstrižky z novín, výňatky 

z divadelných hier a príležitostné básne. Podľa jediného zachovaného súpisu kníh z rodinnej 

knižnice v Ruských Pekľanoch z roku 1846 vlastnili 312 kníh  rozdelených  do skupín na 

knihy právne, sväté, snemové artikuly, školské knihy, ekonomické, lekárske a rôzne.    

Na záver môžeme povedať, že pestrosť a rôznorodosť písomností zachovaných 

v šľachtických archívoch slúži okrem výskumu regionálnych dejín aj k dnes preferovanému 

výskumu každodennosti. Život slovenskej šľachty vrátane jej knižnej kultúry si určite zaslúži 

viac pozornosti, ako jej bolo venované doteraz.  

                                                 
14

 BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová. Inventár. Prešov : ŠOBA, 1975, s. 2-6. 



 13 

Zoznam bibliografických odkazov 

Pramene 

 

Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Štátny referát – Pamiatkové orgány na Slovensku 

1919 – 1951 

Magyar Országos Leveltár Budapest 

MV SR, Štátny archív Prešov, fond Drugeth z Humenného 

                          fond Rodina Berzeviczy 

Literatúra 

 

BABIČKA, Václav. Slovenské archívnictví v letech 1919 – 1939 z pohledu Ministerstva školství 

a národní osvěty v Praze. In Slovenská archivistika, roč. XL, 2005, č. 2, s. 13. 

BENKOVSKÁ, Melánia. Inventár rodiny Berzeviczy. Prešov : ŠOBA, 1971, s. 1-4. 

BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová. Inventár. Prešov : ŠOBA, 1975, s. 2-6. 

GERGELYI, Otmar. "Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi." : pracovné zápisky archivára 

z Humenného.. Ed. Daniela Fukasová. Bratislava : SNA, 2011. 107 s. ISBN 978-80-970666-1-1. 

OROSOVÁ, Martina. Záverečná správa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Identifikácia 

archívnych dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie pre správu štátneho kultúrneho 

majetku (1946 – 1951). Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2007, s. 10-11, rukopis. 
 

 

Summary 

Archives of Noble Families and Fragments of Their Libraries in the Funds of the State Archive in Prešov 

 

After 1918, many archives and libraries of noble families were left to their fate and their gradual destruction 

arose from this situation. The destruction continued during World War II and the period shortly after. In 1948 an 

Agricultural archive was established, and its task was to save the aristocratic archives including their libraries. 

One of its eight branches was located in the Manor house in Humenné, where the found and rescued documents 

and books from Eastern Slovakia were collected. After the abolition of the Agricultural archive, documents were 

delimited to the appropriate state archives but without a book material. From the 19 funds of noble families and 

lineages that are currently stored at the State Archive in Prešov, only two funds contain fragments of the former 

family libraries. These are the archives of Berzeviczy and Piller families. Fragment of the Berzeviczy library 

contains 17 books, 21 incomplete copies of various newspapers, posters, regulations, sheet music and two 

precious gospel books. From the library of the Piller family, 110 books, 20 pieces of various prints, 46 pieces of 

maps, and 14 pieces of sheet music, handwritten study texts, occasional verses, albums and newspaper clippings 

were preserved. 

Mgr. Marcela Kapustniková  

 

 

 

Armáles rodiny Pillerovcov (zdroj: MV SR, ŠA PO) 
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Rodostrom rodiny Berzeviczy (zdroj: MV SR, ŠA PO) 

 

 

 

Kalendáre a knihy z knižnice Pillerovcov (zdroj: MV SR, ŠA PO)


