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HISTORICKÁ KNIŽNICA Z LONTOVA 

 

Peter Sabov 

 

Obec Lontov, ktorá sa nachádza v levickom okrese, patrí s počtom cca 700 obyvateľov 

medzi menšie lokality. Jej história je však pomerne bohatá. V historických prameňoch je 

známa už od roku 1236 a pred moháčskou bitkou tu pôsobili niektoré významné rody, napr. 

Sečéniovci (Széchényiovci).  

V roku 1855 bolo v obci 12 panských domov (kúrií). Panstvá boli vždy základom 

Lontova, ešte v roku 1921 tu existovalo 11 panstiev. Zaujímavé boli aj lontovské kaštiele, 

ktorých podobu poznáme zo staršej literatúry.
1
 Zo známych rodov je potrebné spomenúť 

najmä Sentivániovcov (Szentiványiovcov), Rakovských (Rakovszkých), Majhéniovcov 

(Majthényiovcov) a Jekelfalušiovcov (Jekelfalussyovcov). 

 

 

Pohľad na Majténiovský kaštieľ v Lontove 

                                                 
1
 Magyarország Városai és Vármegyei. Hont vármegye. Budapest : Országos monográfia társaság, b. r. , s. 56. 
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Lontov – kaštieľ Majténiovcov 

 

Z obdobia najväčšieho rozkvetu lontovských kaštieľov a kúrií sa zachovala zaujímavá 

knižná zbierka. Uvedený fond, resp. jeho historický vývoj nie je možné bez problémov 

charakterizovať ako homogénny organizmus. Tento moment spôsobil najmä veľký počet 

aktívnych elementov, ktoré do tvorby knižnice vstúpili. Všetky uvedené negatíva neumožňujú 

aplikovať a využiť pôvodnú priamočiarosť hypotéz, ktoré sme si počas výskumných aktivít 

vytýčili. Vychádzali sme zo všeobecne rozšírenej, ale v súčasnosti neudržateľnej informácie, 

podľa ktorej ide o historický knižnicu Vojtecha Rakovského (1860 – 1916), ktorý v 2. 

polovici 19. storočia, resp. na prelome 19. a 20. storočia, hospodáril v Lontove. 

 

 

Pohľad na súčasnú lontovskú knižnicu 
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Všeobecnú charakteristiku analyzovanej historickej knižnice môžeme zhrnúť do 

nasledovných bodov: 

 Existencia knižnice nie je dielom jednej osobnosti alebo rodiny; 

 V súčasnosti nedosahuje rozsah najznámejších a najvýznamnejších šľachtických 

knižníc (keďže ju pokladáme za súčasť, resp. zvyšok pôvodnej knižnice rodiny 

Rakovských, ktorá obsahovala až 8 000 knižničných jednotiek, musíme akceptovať až 

50 % úbytku titulov); 

 Pravdepodobne nemala vlastného profesionálneho knihovníka, ale mala jediný 

zachovaný rukopisný katalóg z obdobia prelomu 18. a 19. storočia, obsahujúci 2 644 

knižničných jednotiek;  

 Pohyby fondu, neuvážené a nekoordinované presuny dokumentov, a napokon najmä 

konfiškácie v 50. rokoch 20. storočia, spôsobili takmer katastrofálny fyzický stav 

zbierky (až 80 % tlačí je výrazne poškodených a chemická očista celého fondu 

v sterilizačnej komore je absolútne nevyhnutná); 

 Obsahová analýza knižnice potvrdila, že pôvodcovia, resp. ich následníci budovali 

fond až do 1. polovice 20. storočia. 

Výskum jednoznačne dokazuje, že obsah ochudobnenej a fyzicky mimoriadne nestabilnej 

historickej knižnice je vzácny a jedinečný. Veď ešte približne v polovici 19. storočia 

obsahovala až 49 prvotlačí.
2
 

Do budovania historickej knižnice z Lontova vstúpilo množstvo významných i menej 

významných osobností (Graf. 1.). Prostredie Lontova bolo v minulosti jedinečné na realizáciu 

hospodárskych aktivít, a tak sa v kaštieľoch a kúriách koncentrovala zaujímavá literatúra zo 

súvisiacich oblastí (prírodné vedy, architektúra, história a i.). 

Aj keď nie je úplne jasné, ktorá rodina dominovala pri budovaní fondu, ktorý dnes 

pracovne nazývame Lontovská  knižnica, s najväčšou pravdepodobnosťou to boli Rakovskí 

a Sentivániovci. Vychádzame zo skutočnosti, že posesorské údaje oboch spomínaných rodín 

sa vo fonde vyskytujú najčastejšie. Okrem už spomínaného Vojtecha Rakovského to boli 

ďalší členovia rodiny, predovšetkým historik Štefan Rakovský (1838 – 1891), ktorý pôsobil 

v Bratislave a venoval sa výskumu dejín uvedeného mesta. Nasledujú Serafína Rakovská, 

Anton Rakovský, Jozefína Rakovská a Ján Rakovský. Ich posesorské zápisy sme 

identifikovali v zachovaných tlačiach. 

                                                 
2
 CSÁKY, Karol. Lontó – Látnivalók. Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft,  1996. ISBN 80-88804-68-

X, s. 11.   
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Rozšírené sú aj vlastnícke záznamy Sentivániovcov. Plným menom sú podpísaní len Peter 

Sentiváni a Sidónia Sentivániová, ale pomerne veľký počet tlačí obsahuje pečate a pečiatky 

s jednoznačnými iniciálami  Sz.I., doplnené heraldickými a hodnostnými insígniami uvedenej 

rodiny. 

Do budovania fondu vstúpili impozantným spôsobom aj Huňadyovci (konkrétne Marita, 

Jozef, Felícia, Ladislav), ale zaznamenali sme aj rozličné formy iniciál, napr. C. L. Huňady 

(pravdepodobne Comes Ladislav Huňady). 

Dokumenty zaznamenávajú aj podpisy a zápisy Majténiovcov (Augustín, Štefan, Jozef 

a Krištof) a Okoličániovcov (Mária, Lucián, Ladislav, Anton, Júlia a Ján). Mnohokrát ide 

o staršie a vzácne tituly. 

 

 
Graf 1. Podiel pôvodcov fondu 

 

Okrem pôvodcov analyzovanej knižnej zbierky je nevyhnutné spomenúť donátorov 

knižnice (osoby a inštitúcie), ktorí obohatili fond o množstvo hodnotnej a zaujímavej 

literatúry (Graf 2.). K najaktívnejším patril statkár Karol Šomodi, jeden z najvýznamnejších 

sponzorov kúpeľov na Santovke v 19. storočí. Práve hospodárske aktivity mohli Šomodiho 

zblížiť s Vojtechom Rakovským a s jeho výnimočnou knižnicou. 

Aj mená ďalších darcov sú významné a dokazujú, aké kontakty a styky mali Rakovskí 

počas svojho pôsobenia v Lontove. Vyberáme len niekoľko mien – Sečéniovci, Munkáčiovci, 

Prónayovci, Esterháziovci, Pongrácovci, Zičiovci a Mária Steiger-Zamoyska. 

Početné zastúpenie vo fonde majú tituly z knižníc piaristov, františkánov a jezuitov. 

Kontakty šľachtických rodov s kláštormi nie sú rozhodne ojedinelé, i keď v prípade 

Lontovskej knižnice mohlo ísť aj o pomiešanie tzv. zvozov v 50. rokoch 20. storočia. 
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Graf 2. Podiel hlavných donátorov 

 

Zastúpenie jednotlivých storočí poukazuje na dlhodobé a systematické budovanie 

zbierky (Graf. 3). S určitosťou možno tvrdiť, že zbierka nevznikla v Lontove v krátkom 

období, ale v tejto lokalite sa veľmi úspešne postupne rozvíjala. Časť fondu sem priviezol 

Vojtech Rakovský aj z iných lokalít (pravdepodobne z viacerých rodinných majetkov). 

Aj keď sme v súčasnosti vo fonde zaznamenali len jednu prvotlač, staršie údaje 

uvádzajú oveľa väčší počet. Ide konkrétne o Juvenalove Satyrae vydané v Benátkach, 

pravdepodobne v roku 1501. Tlač však obsahuje množstvo prvkov, ktoré korešpondujú so 

známou typografickou úpravou prvotlačí. Hodnotu titulu zvýrazňuje aj priviazané dielo 

básnika Marca Valeria Martiala Epigrammata. 

Až 114 tlačí 16. storočia už jasne avizuje hodnotu knižnice a dokonalú orientáciu 

pôvodcov pri doplňovaní zbierky. Hodnotné sú najmä postinkunábuly (tlače vytlačené 

v rozpätí rokov 1500 – 1550). Ako ilustráciu vyberáme diela: Biblia (Paríž, 1519), vzácne je 

dielo Theophrast z Hohenheimu (Paracelsus) Compendium philosophiae et medicinae ..., 

vydané a vytlačené  v Bazileji v roku 1543 dva roky po smrti autora, zaujímavý je spis 

Pharmaca simplicia, ... vydaný v Štrasburgu (1531), ďalej Secreta sublimia ... od Varignana 

Guillielma (Benátky, 1520), ako aj práca Johanna Manarda z Ferary Epistolae medicinales ... 

(Paríž, 1528). K cenným dokumentom radíme aj Compendium de conscribendis versibus ... 

z pera Joachima Fortia Ringelberga (Lyon, 1531). 

Tlačí 17. storočia sme zaznamenali 313, pomerne vyrovnanú bilanciu má výskyt tlačí 

18. a 19. storočia (1 331, resp. 1 336 zväzkov), zriedkavejšie sme zaznamenali 20. storočie 

(len 292 titulov), naopak, zaevidovali sme neobyčajne vysoký počet kníh, ktorým chýba údaj 

o roku vydania. Posledná informácia je pravdepodobne dielom fyzického stavu fondu 

(poškodených a chýbajúcich titulných listov). 
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Komplex titulov Lontovskej knižnice vytvorili diela antických, stredovekých 

i novovekých spisovateľov, teológov, filozofov a nepreberné množstvo priekopníkov 

množstva vedných odborov. Spomeňme aspoň také mená ako Aristoteles, Seneca, Valerius 

Maximus, Ovidius, Flavius, Polybius. Z ďalších období tu nachádzame diela Tomáša 

Akvinského, Ulricha von Hutten, Torquata Tassa, Realda Colomba (lekár), Johanna 

Christopha Lüdinga (historika, právnika, publicistu), Johanna Heinricha Boeclera 

(polyhistora), Johanna Laugena (lekár), Nicolasa Caussina (jezuitu, spovedníka Ľudovíta 

XIII.), Nicolu Machiavelliho (historika, diplomata, politika, filozofa a humanistu), ale aj 

Giacoma Casanovu, Móra Jókaia, Turgeneva, J. W. Goetheho a Tolstého.  

Medzi osobnosti, ktorých diela sú súčasťou lontovského fondu patria Peter Pazmáň 

(1570 – 1637) – ostrihomský arcibiskup, kardinál, spisovateľ, Pavol Peresléni (1631 – 1689), 

kňaz, jazykovedec, ktorý prednášal na univerzitách v Trnave a Košiciach, ďalej Ján Tomka-

Sásky (1692 – 1762), pôsobil ako geograf, historik a pedagóg, ale aj Karol Ondrej Bel (1717 

– 1782), otec Mateja Bela, historik a rektor Univerzity v Lipsku, či Ján Baptista Horváth 

(1732 – 1789) – profesor Trnavskej univerzity. Z ďalších si pozornosť zaslúži Ján Valentíny 

(1756 – 1812), kňaz, básnik, historik a liečiteľ, tiež Pavol Hunvalfy (1810 – 1891), etnograf, 

jazykovedec, ktorý študoval na Evanjelickom a. v. lýceu v Kežmarku. 

V tomto príspevku nepovažujeme za potrebné uvádzať všetky významné tituly 

jednotlivých storočí, pretože na pomerne malom priestore by sme mohli hodnotiť 

neobjektívne. Katalóg zbierky, ktorý je k dispozícii v Slovenskej národnej knižnici v Martine, 

v tomto smere uspokojí požiadavky záujemcov a bádateľov. 
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Graf 3. Počty zväzkov Lontovskej knižnice podľa storočí 

 

V krátkosti sme už naznačili aj tematickú pestrosť knižnice z Lontova (Graf 4.). Na 

spresnenie uvádzame, že fondobsahuje podľa analýzy pôvodného katalógu osem konkrétnych 
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tematických skupín a dve špecifické (miscellanea a manuskripty). Dominuje história, právo, 

geografia, beletristika a ekonómia. 

Aj súčasný ochudobnený fond zachováva v podstate pôvodné rozloženie tematických 

oblastí, s výnimkou rukopisných titulov, ktoré dnes v knižnici chýbajú. 
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Graf 4. Zastúpenie tematických skupín v pôvodnom katalógu 

 

Počas analytických a katalogizačných prác na knižnici sme zaznamenali množstvo 

výtvarných, ilustračných a umeleckých prvkov. Majú mimoriadne vysokú úroveň a vhodným 

spôsobom dopĺňajú nielen estetickú, ale aj dokumentačnú úroveň titulov. 

K najzaujímavejším patria drevorezy, medirytiny a litografie, ktoré prinášajú hodnotný 

informačný prvok k tlačenému textu. Ide o portréty autorov alebo významných osobností, 

v geografických, ale aj hospodárskych dielach, sú to mapy, veduty a plány. 

Do uvedenej skupiny zaraďujeme úplne zámerne aj exlibrisy (heraldické i výtvarné) 

a supralibrosy (napr. supralibros Mateja Bela a množstvo ťažko identifikovateľných 

supralibrosov, ktoré tvoria len iniciály). 

Pomerne veľký počet pečatí a pečiatok vypovedá nielen o vlastníkoch kníh (osobách 

a korporáciách), ale aj o antikvároch, kníhkupcoch a kníhviazačoch. 

V starších tlačiach sa vyskytujú už tradične krásne iniciály, vignety, signety a iné typy 

typografických ozdobných, či identifikačných prvkov, ktoré pozitívnym spôsobom zvyšujú 

historickú, obsahovú a typografickú hodnotu titulov. 

O výtvarnú a ilustračnú úroveň Lontovskej knižnice sa zaslúžilo 196 umelcov, ktorí 

signovali svoje práce (Graf 5.). Zaznamenali sme až 515 drobných grafík, vedút a máp. 

Ďalších 352 ilustračných prvkov pochádza od neznámych autorov. 
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Najčastejšie sme zaznamenali meno rytca Johana Blaschkeho, ktorý pôsobil na území 

Slovenska. Aj keď ho kritika považuje za pomerne málo originálneho, vytvoril mimoriadne 

rozsiahle dielo
3
. Pramene udávajú takmer 1 000 rytín. Z ďalších autorov uvádzame aspoň 

známych umelcov Bernigerotha, Mansfelda a Weinraucha. 
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Graf 5. Podiel ilustrátorov vo fonde 

 

Knižnica aj ako celok reprezentuje celoeurópsku úroveň. Konkrétne uvažujeme 

o autoroch, mestách, v ktorých boli dokumenty vydané a vytlačené, podobne vysoká je aj 

úroveň vydavateľstiev a tlačiarskych oficín (Graf 6).  
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Graf 6. Počty dokumentov vydaných a vytlačených v európskych mestách 

 

V tomto smere má Slovensko pomerne skromné zastúpenie (Graf 7.), čo však 

spôsobilo predovšetkým prostredie, v ktorom knižnicu budovali, historické obdobie jej 

rozmachu, ale aj množstvo a možnosti tlačiarní na slovenskom území. 

                                                 
3
 PAPP,  Júlia. Angaben zum Lebenslauf und zur Tätigkeit des Kupferstechers Johann Blaschke (1770 – 1833). 

(Resumé). In Časopis ARS, 42, (2009), 2. Dostupné na internete 

http://www.dejum.sav.sk/?language=sk&section=magazine&id=2&textId=6&sub=study 

 

 

http://www.dejum.sav.sk/?language=sk&section=magazine&id=2&textId=6&sub=study
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POČTY DOKUMNETOV VYDANÝCH
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Graf 7. Počty dokumentov vydaných a vytlačených na území Slovenska 

 

Z jazykového hľadiska patrí Lontovská knižnica medzi mimoriadne bohaté zbierky. 

Spôsobila to pravdepodobne aj schopnosť Vojtecha Rakovského, ktorý hovoril až šiestimi, či 

siedmimi jazykmi. V knižnici sme zaznamenali angličtinu (47), francúzštinu (348), latinčinu 

(775), maďarčinu (662), nemčinu (1 864) a v menšej miere aj ďalšie jazyky (34). 

Slovanské jazyky tvoria len drobnú súčasť titulov – slovenčina (3), čeština (4) 

a poľština (3). V období najväčšieho rozsahu knižnice z Lontova predpokladáme ešte väčšie 

množstvo jazykov i keď v súčasnosti nie je možná ich identifikácia (graf 8. a 9). 

 

ZASTÚPENIE SLOVANSKÝCH JAZYKOV 

V KNIŽNICI

3

4

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Slovenčina Čeština Polština

 

ZASTÚPENIE ZÁPADOEURÓPSKYCH JAZYKOV

 V KNIŽNICI

47
348

775 662

1864

34

0

500

1000

1500

2000

A
ng

lič
tin

a

Fra
nc

úzš
tin

a

La
tin

či
na

M
aď

ar
či
na

N
em

či
na

In
é 

ja
zy

ky

 
Graf 8. a 9. Jazyková analýza dokumentov 

 

Najdôležitejším dôkazom špecifického a zložitého vývoja Lontovskej knižnice je 

existencia rozsiahleho systému signatúr a signatúrnych systémov. Signatúry sa nachádzajú na 

chrbtoch kníh, na doskách väzieb i na titulných listoch kníh. Tvoria ich kombinácie písmen 

a číslic, resp. aj samotných číslic. Sú vpisované do malých, či väčších štítkov, ale aj priamo 

na kožený alebo pergamenový, či papierový poťah väzby. Zložitým problémom identifikácie 

boli aplikácie viacerých signatúrnych systémov na jednom titule. Tento moment sme boli 

nútení riešiť sledovaním ďalších posesorských a iných znakov a symbolov. Vyhodnotením 
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analýz signatúr sme dokázali definitívne určiť hlavných pôvodcov knižnice – Rakovských 

a Sentivániovcov.  

     

Typy signatúr 

 

Počas katalogizačných a revíznych prác sme museli vychádzať z dvoch zachovaných 

katalógov. Historického rukopisného katalógu, ktorý, ako sme už uviedli, vznikol 

pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia. Obsahuje 1 864 titulov v 2 644 zväzkoch. Ide 

o pomerne jednoduchý katalóg, ale obsahuje všetky dôležité údaje, potrebné pri identifikácii 

konkrétnych titulov (poradové číslo, autor, názov diela, zväzky, formát dokumentu, tlačiara, 

rok vydania, obsah – toto pole nie je v katalógu ani raz vyplnené a poznámky. Zaznamenali 

sme 77 dvojlistov (155 strán). Dominuje písmo jedného zapisovateľa (písmo je starostlivé 

a čitateľné), výskyt iného rukopisu je zriedkavý a objavuje sa až koncom 19. storočia. 

Záznamy z tohto obdobia sú nekvalitné, a ťažko čitateľné. 

Druhý katalóg vznikol v 50. rokoch 20. storočia. Ide o tzv. zväzkový katalóg 

(pracovne nazývaný jazyky) a vybudovali ho v pomerne krátkom čase odborní a laickí 

pracovníci. Tento moment sa prejavuje aj na úrovni záznamov. Množstvo zápisov je 

nepresných, neúplných a často nečitateľných.  

Pre potreby orientácie vo fonde, ale najmä efektívnej práce so záznamami sme 

vybudovali súpis titulov (Word, Excel), a tento neustále dopĺňame. 

Rekonštrukčné práce na knižnici neustále pokračujú. Zistili sme, že veľká časť fondu 

vzácnej Lontovskej knižnice bola rozptýlená v základnom fonde knižnice Matice slovenskej 

(v súčasnosti Slovenskej národnej knižnice v Martine). Fond tvoril súčasť nitrianskeho zvozu. 
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Je viac ako pravdepodobné, že knižnica obsahuje aj niektoré tituly, ktoré nikdy neboli 

súčasťou zbierky pôvodne uloženej v Lontove. Predpokladáme, že nezanedbateľná časť fondu 

sa dostala do depozitov bratislavských múzeí.
4
 

Po ukončení rekonštrukcie bude knižnica vyhlásená za historický knižničný fond 

a zapísaná do ústrednej evidencie HKDaF Slovenskej republiky.  
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Summary 

Historical library from Lontov 

 

The author analyses the unique fund of the historical library from Lontov that  got incorporated into the 

collections of the Slovak National Library  with the so-called  Nitra acquisition. He briefly describes the 

historical development of the library, its probable owners and donors and deals with its bad conditions. Further, 

the author focuses on the fund in terms of its content, language spectrum of titles as well as  rich illustrative 

material in the individual works. The part of the article deals with the authors themselves, in the European as 

well as  Slovak context.  
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 Rakovskí pôsobili dlhodobo v Bratislave vo vysokých štátnych funkciách a je pravdepodobné, že sem presunuli 

aj podstatnú časť vzácnej historickej knižnice. 
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