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 Klára Komorová sa dlhodobo venuje výskumu dejín knižnej kultúry s dôrazom na 

obdobie 16. storočia. Jedným z výstupov jej výskumnej činnosti je publikácia – monografia, 

rekonštruujúca osobnú knižnicu významnej osobnosti cirkevného, kultúrneho a politického 

života Zachariáša Mošovského (1542 – 1587) z Turca, najskôr z Mošoviec pri Martine.  

 Autorka v úvodnej štúdii upozorňuje na niekoľko údajov, ktoré modifikujú doterajší 

stav bádania, a to aj v súvislosti s jeho biografickými údajmi. Napríklad upozorňuje na fakt, 

že Melchior Rohožník mohol byť jeho otčimom, poukazuje na to, že v rámci príbuzenských 

vzťahov patril Ladislav Mošovský do inej rodovej vetvy, pokúša sa doložiť univerzitné 

vzdelanie osobnosti, rýchly kariérny postup v rámci cirkevnej hierarchie, či jeho chatrné 

zdravie a tútorstvo nad deťmi svojho brata. Viacero údajov rekonštruovala v súvislosti 

s rukopisnými poznámkami – záznamami osobnosti na starých tlačiach alebo aj jeho 

náhrobným pomníkom a inými epigrafmi.  

 Zachariáš Mošovský sa venoval aj otázkam práva. Udržiaval kontakty s poprednými 

vzdelancami svojej doby, humanistami a cirkevnými hodnostármi krajiny, čo sa odrazilo aj 

pri budovaní jeho knižnice. Možno spomenúť jeho vzťah s Jánom Sambucom, Pavlom 

Bornemisom, Imrichom Forgáčom, rodinou Révai a i. – na čo poukazujú napr. aj 

identifikované supralibrosy. V čase jeho smrti v nej bolo vyše 900 zväzkov kníh a rukopisov. 

Svoju knižnicu spolu s atlasmi, kozmografickými mapami a obrazmi (s. 16) odkázal svojmu 

príbuznému Andrejovi Kečkéšovi.  No on nebol jej posledným majiteľom. Časť knižnice 

Zachariáša Mošovského  sa napokon dostala do františkánskej knižnice v Bratislave, odtiaľ 

bola v 50. rokoch 20. storočia prevezená do Matice Slovenskej, potom do SNK v Martine. 

Iná časť prešla k jezuitom do Bratislavy, po zrušení rádu do Univerzitnej knižnice 

v Budapešti (ide cca o 455 kníh, s. 30). 

 Medzi najstaršie jednotliviny, ktoré možno doložiť v tejto rekonštruovanej 

ranonovovekej knižnici, patrí kódex – Biblia z 13. storočia. Z tematického hľadiska dominuje 

v knižnici humanistu Zachariáša Mošovského teológia, filozofia, spisy právneho charakteru, 

jazykoveda. Zastúpená je aj história, zemepis, astrológia, astronómia, matematika či prírodné 

vedy, medicína a liečiteľstvo.  

 Publikácia okrem rozsiahlej štúdie obsahuje poznámky autorky (paralelne aj 

v nemeckom a anglickom jazyku), obsahujúce informácie o metodike spracovania a štruktúre 
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publikácie. Nosnou časťou je bibliograficko-popisná časť označená ako Mošovského 

pozostalostný súpis kníh (s. 49-259). Rekonštruovaný pozostalostný súpis obsahuje 936 

záznamov (správne 937 záznamov, s. 35). Dokumenty sa v súčasnosti fyzicky nachádzajú vo 

viacerých slovenských a maďarských knižniciach, čo naznačuje nielen náročnosť heuristiky, 

ale aj precíznosť sumarizácie a vyvádzania záverov. Pre lepšiu orientáciu sa v katalógu je 

monografia doplnená o autorský a posesorský register. 

 Základnou úlohou autorky bola teda analýza a rekonštrukcia dobovej knižnice na 

základe pozostalostného súpisu (s. 35), no najmä tej časti fondu – tie exempláre, ktoré počas 

výskumu mala aj v rukách (de visu, s. 31), obsahujúce i posesorské poznámky Mošovského 

prípadne Kečkéšovcov (zázn. č. 1c-20c, s. 254-259). Identifikácia pozostalostného súpisu je 

v tejto súvislosti posesorských údajov doplnená o tri zoznamy kníh. Autorke sa napriek úsiliu 

nepodarilo identifikovať všetky dokumenty zachytené v pozostalostnom súpise (zázn. č. 1a – 

42a, s. 234-246), o časti z nich – keďže sa evidujú bez posesorských záznamov – dedukuje, 

že mohli byť súčasťou Mošovského knižnice (zázn. č. 1b-24b, s. 247-253). Napriek tomu 

možno jej niekoľkoročný výskum považovať za úspešný a faktografiu prezentovanú 

v publikácií za prelomovú.  

 Veríme, že výsledky výskumov Kláry Komorovej ocenia nielen odborníci z radov 

retrospektívnych bibliografov, knihovníkov, ale aj odborná verejnosť, ktorá sa zaoberá 

výskumom dejín rukopisnej, ale aj tlačenej knihy, kultúrnymi dejinami či dejinami Uhorska 

v širšom kontexte obdobia 16. storočia. 

 

Mgr. Marcela Domenová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


