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Šírenie humanizmu a renesancie na Slovensku súviselo aj zo zakladaním a budovaním 

súkromných knižníc v šľachtickom a mestskom prostredí. Viacerí predstavitelia vyššej 

šľachty ako aj kléru  sa stali mecénmi jednotlivcov, škôl  a pod. Významnú úlohu zohrávali aj 

Turzovci vo viacerých generáciách.  

Výskum tlačí  z 15. – 17. storočia, ktorých boli majiteľmi (posesorské údaje), ale aj 

tlačí, ktoré im boli dedikované, resp. boli akýmkoľvek spôsobom prepojené s ich menami, 

dokumentuje nielen ich rodinné väzby, vzdelanie, kultúrnu rozhľadenosť, či aktivity.   

Autorka sa zamerala na časť osobných knižných zbierok niektorých členov rodu, 

alebo knihy dedikované členom rodu Turzovcov. Medzi pramennú bázu patril katalóg 

knižnice Stanislava Turzu II. (1531 – 1586) – spišského župana a baróna v Bojniciach; knihy 

Krištofa Turzu III. (1583 – 1614) na Spišskom hrade (pri súpise zbraní) a i. Viaceré knihy zo 

zbierok sa časom stratili, zničili, viaceré sú odborne nespracované v slovenských či 

zahraničných knižniciach (s. 10). 

Medzi nosnú knižnicu, ktorú sa pokúsila zrekonštruovať, patrila knižná zbierka 

palatína Juraja Turzu V. (1567 – 1616). O tejto knižnici, supralibrósoch sa evidujú v staršej 

spisbe  len zmienky  (J. Mišianik, J. Kočiš, J. Kuzmík), alebo v nich informácie chýbajú (Š. 

Pasiar). Nosným prameňom je zachovaný rukopisný katalóg zbierky (v MOL Budapest) 

knižnice Juraja Turzu V. v Bytčianskom kaštieli, ktorú dedikoval synovi Imrichovi Turzovi 

(1598 – 1621). Podľa chronogramu v titule ju možno datovať do roku 1610, no obsahuje 

knihy s vročením aj do roku 1611 a 1612. Na jej usporiadaní sa podieľal Turzov sekretár 

Samuel Hamel. Na katalógu nepracoval sám (2 pisárske ruky). Bližšiu pozornosť mu venoval 

B. Iványi (1938). Katalóg obsahuje cca 450 záznamov radených abecedne. Záznamy obsahujú 

údaje o diele, formáte, chýba však údaj o mieste vydania, typografovi či roku vydania. Z jej 

analýzy však vyplýva, že Juraj Turzo bol cieľavedomým zberateľom tlačí i rukopisov; 

knižnicu budoval systematicky, podľa svojich profesijných a súkromných záujmov (s. 13). 

Nachádzame v nej diela klasikov (Homér, Ezop, Euripides, Herodotos, Plutarchos, Terencius, 

Caesar, Horatius, Livius, Ovidius a i.), cirkevných otcov, z oblasti teológie (Origenes, 

Tertullian, sv. Anastazius, sv. Hieroným a i.), ale aj náboženskú literatúru katolíckych 

i reformovaných autorov (Luther, Brenza, Schemnitz, Kalvin a i.), práce z oblasti novej 

humanistickej historiografie, histórie (Giovio, Machiavelli, Sleidan, Bonfini), filozofie, práva, 
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medicíny (Jessenius), balneológie (Wernher), geografie, kosmografie, astronómie, botaniky 

a iných vedných odborov, ktoré sa rozvíjali v období renesancie, či príležitostnej literatúry – 

poézie.    

Okrem životných osudov Juraja Turzu V., podobe identifikovaných posesorských 

značiek, ktoré odrážajú i jeho kariérny rast, sa v publikácii dozvedáme aj o knihách, ktoré 

nadobudol od členov rodín Forgáč, Kubíni, Révai a i. alebo aj o osude knižnice po jeho smrti.  

Knihy sa stali predmetom dedenia, vena. Tak sa dostali k Ilešháziovcom, Jakušičovcom; 

kastelánovi Byčianského zámku, neskôr do knižníc jezuitov, piaristov a františkánov 

v Uhorsku; do františkánskej knižnice servitov v rakúskom Lorette a od nich v 18. storočí do 

Egyetemi Könyvtár v Budapešti. Z Turzovskej knižnice je dodnes známych okolo 217 titulov 

s posesorským záznamom vlastníka, čo je cca 162 zväzkov, resp. konvolútov (s. 24).  

Nosnou časťou práce je bibliograficko-popisná tlač. Obsahuje tituly radené 

v chronologicko-genealogickom princípe, ktoré sa identifikovali podľa vlastníckych 

poznámok, ale aj tlače, v ktorých sa nachádzajú dedikácie venované Turzovcom. Pozitívom 

je, že pri každom dotknutom členovi rodiny autorka zaradila i exkurz so základnými 

biografickými údajmi, zhodnotením knižnej zbierky, s popisom zachovaných exemplárov. 

Takto eviduje knižné zbierky členov rodiny Turzovcov z genealogickej línie Teofila Turzu – 

František Turzo (1512 – 1576), Juraj Turzo V. (1567 – 1616), Imrich Turzo (1598 – 1621); 

v súvislosti s dedikáciami Alžbeta Coborová, vyd. Turzová;  Kristína Ňariová, vyd. Turzová; 

Alžbeta Turzová, vyd. Esterháziová; Katarína Turzová, vyd. Tököliová; Katarína Turzová, 

vyd. Suňogová. Osobitne je vyčlenená zbierka Žigmunda Turzu (1465 – 1512) 

z genealogickej línie Martina Turzu. Z genealogickej línie Jána Turzu II. autorka zaradila 

knižné zbierky Jána Turzu II. (1437 – 1508), Jána Turzu IV. (1466 – 1520),  Juraja Turzu III. 

(1467 – 1521), Stanislava Turzu II. (cca 1531 – 1586), Alexeja Turzu II. (pred 1550 – 1594), 

Stanislava Turzu III. (1576 – 1625), dedikované jeho manželke Anne Rozálii Listiovej; knihy 

Mikuláša Turzu II. (? – 1609); Krištofa Turzu III. (1583 – 1614), dedikované jeho manželke 

Zuzane Erdődiovej, Zuzane Turzovej (dcére Alexeja Turzu II.), vyd. Forgáčovej; knihy zo 

zbierky Stanislava Turzu IV. (1599 – 1627), Adama Turzu I. (cca 1610 – 1635), Michala 

Turzu I. (? – 1636), Stanislava Turzu I. (1471 – 1540), knihy dedikované Alžbete Turzovej 

(dcére Alexeja Turzu I.), vyd. Pernštejnovej; Anne Salmovej; a napokon knihy zo zbierky 

Jána Turzu V. (1492 – 1558). Dokumenty sa pri každom z nich radia abecedne podľa autorov 

a názvov, popis je analytický. Záznamy obsahujú aj informáciu o súčasnom mieste uloženia 

i signatúru a prípadnú identifikáciu s dobovým katalógom.  Dnes sa doložené dokumenty 

fyzicky evidujú v SNK Martin, ŠVK Košice, Lyceálna knižnica Kežmarok, Knižnica 
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piaristov Trenčín, Kolegiálna knižnica Prešov, Egyetemi Könyvtár Budapest, Országos 

Szechényi Könyvtár Budapest, Szegedi Tudományegyetem Könyvtára Szeged, iných 

knižniciach, archívoch. 

Publikácia je vhodne doplnená o genealogické tabuľky, obrazové prílohy. Pre lepšiu 

orientáciu vo faktograficky bohatom texte a katalógu je v práci vhodne zaradený autorský 

a názvový register alebo aj posesorský register.   

Možno konštatovať, že náročná heuristika a dlhoročný výskum autorky v problematike 

knižnej kultúry, dominantne 16. storočia, prispeli k vzniku veľmi vydarenej syntetizujúcej 

knižnej publikácie.   
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