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IMRICH HODOSSY, PRÁVNIK A POLITIK ZO ŠARIŠA1 

 

Patrik Derfiňák 

 

Priestor Šariša sa v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia stal oblasťou, ktorá 

pre uhorskú politickú scénu priniesla viacerých originálnych, navyše v záležitostiach celej 

krajiny i regiónu veľmi aktívnych politikov. Známe sú osobnosti ako dr. Albert Berzeviczy či  

barón Imrich Ghillány, ktorí okrem poslaneckých mandátov v uhorskom sneme či iných 

významných miest, získali tiež ministerské kreslá v rôznych uhorských vládach. Podstatne 

menej informácií máme o viacerých ďalších osobnostiach, ktoré v rámci politického, ale 

i kultúrneho a hospodárskeho života regiónu či dokonca celého Uhorska zohrávali dlhodobo 

dôležitú úlohu, na tie najvyššie posty však nedosiahli. Jedným z nich bol napríklad Imrich 

Hodossy (1840 – 1909), ktorý ako šarišský poslanec bez prerušenia zastupoval v uhorskom 

sneme takmer štyridsať rokov sabinovský volebný obvod.2  

Veľmi stručne, no výstižne ho charakterizovali slová, uverejnené spolu so správou 

o jeho smrti začiatkom roku 1909. Podľa nich bol „... politikom, ktorý vyrástol v politickej 

škole Ferencza Deáka, pričom za svoj životný cieľ považoval nasledovanie jeho odkazu. Ako 

veľmi vzdelaný právnik bol dokonalým znalcom starého uhorského práva o ktoré sa 

intenzívne a dlhodobo zaujímal. Bol predstaviteľom liberálnej západoeurópskej vedeckej 

školy druhej polovice 19. storočia, trochu poznačený dogmatizmom vyplývajúcim 

z desaťročia trvajúcich politických sporov.“3 I keď tieto slová naznačujú mnohé o politickom 

smerovaní, odborných kvalitách Imricha Hodossyho, jeho osobnosť mala podstatne širší 

rozmer. Žiaľ, informácií, ktoré by umožňovali bližšie spoznať túto zaujímavú osobnosť, nie 

je veľa. Jednou z takmer úplne neznámych oblastí je napríklad jeho osobný život, o ktorom sa 

okrem základných, všeobecne zachytených údajov nevie takmer nič. Sporadické správy, 

ktoré sa zachovali roztratené v archívnych záznamoch či stručných oznamoch v rôznych 

periodikách naznačujú, že išlo o aktívneho človeka, zapájajúceho sa nielen do politického, ale 

i spoločenského života, predovšetkým v hlavnom meste krajiny. Iba veľmi okrajovo však 

umožňujú nazrieť do každodenného života typického predstaviteľa drobnej šarišskej šľachty 

                                                 
1 Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. č. 1/0278/12 s názvom Šľachtické knižnice na 

východnom Slovensku.  
2 V nasledujúcom texte uvádzame jeho meno zásadne v podobe Imrich Hodossy. V poznámkach sa objavuje 

i druhá možnosť písania jeho priezviska vo forme Hódossy. Pre potreby tohto príspevku sme zvolili prvý 
variant z dôvodu, že sám ako autor publikácií používal túto formu, rovnako sa v tejto forme jeho meno 
uvádza na vlastníckych značkách v knihách z jeho knižnice.  

3 Hodossy Imre (1840 – 1909). In Vasárnapi ujság, 56, 1909, č. 10, s. 190. 
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a právnika, ktorý nedisponoval väčším pozemkovým majetkom. Jeho statok, ktorý mal 

predovšetkým v katastri dnešnej obce Malý Šariš (okr. Prešov), nebol síce zanedbateľný, na 

druhej strane však ani nezaručoval bezstarostný život v dostatku. V deväťdesiatych rokoch 

19. storočia mu patrilo približne 250 ha pôdy, ktorú tvorili najmä orná pôda a lesy. 

Hospodárenie na tomto statku komplikovala skutočnosť, že pozemky netvorili jeden celok 

a nachádzali sa v chotároch štyroch dedín. Pri hospodárení na hodossyovskom majetku bolo 

zamestnaných 17 ľudí, využívajúcich iba to základné vybavenie. Okrem toho sa starali aj 

o 25 kráv, desať koní a šesť ošípaných.4 

Je teda celkom prirodzené, že si na zabezpečenie potrebných prostriedkov vybral 

z existujúcich možností tú, ktorá bola pre človeka jeho spoločenského postavenia 

najbežnejšia. Rozhodol sa vyštudovať právo. Obdobie po páde Bachovho absolutizmu aj pre 

neho otvorilo nové možnosti a namiesto síce pomerne výnosnej, no súčasne dosť 

jednotvárnej práce advokáta v malom provinčnom Sabinove či v o niečo väčšom Prešove, sa 

rozhodol pre politickú dráhu. Už v roku 1869 kandidoval v rámci Deákovej strany za mesto 

Sabinov a k nemu patriaci obvod do uhorského snemu. Úspešne a nasledujúcich tridsaťsedem 

rokov znovu a znovu zasadal do poslaneckej lavice. V rámci regiónu mal silné pozície nielen 

ako vzdelaný a skromný človek, vždy ochotný pomôcť, ale v neposlednom rade i vďaka 

svojmu pôvodu a príbuzenským vzťahom. Jeho manželkou bola Anna Pillerová, dcéra 

bývalého podžupana Šarišskej stolice a zámožného statkára Gedeona Pillera.5 Regionálnu 

politiku v Šariši v tom čase stále zásadným spôsobom ovplyvňovali niektoré miestne 

šľachtické rodiny, ktorých príslušníkov možno nájsť nielen na všetkých stupňoch miestnej 

samosprávy, ale postupne prenikli aj do okolitých stolíc či na budapeštianske ministerstvá. 

Značný vplyv v Šariši mali v druhej polovici 19. storočia najmä rozvetvené rodiny Szinyei 

Merse, Berzeviczy a Péchy. S nimi pri presadzovaní vlastných zámerov často spolupracovali 

príslušníci „mladších“, na druhej strane však podstatne podnikavejších šľachtických rodín 

ako Pulszky, Ghillány či Piller.6  

Samotný Imre Hodossy, pôsobiaci síce v Budapešti, no zostávajúci stále v úzkom 

spojení so svojím volebným obvodom, je dobrým príkladom toho, ako sa celkom prirodzene 

                                                 
4 A Magyar korona országainak gazdaczímtára. Budapest : Magyar kir. központi statistikai hivatal, 1897, s. 296 

– 297.  
5 DERFIŇÁK, Patrik. Hospodárske spisy v knižnici rodiny Piller z Mirkoviec. In Z dejín šľachtických knižníc 

na Slovensku II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : PU, Univerzitná knižnica PU, 2014. ISBN 978-80-555-
1107-8, s. 87-88.  

6 O situácii, keď najmä v poslednej štvrtine 19. storočia Šarišskú stolicu riadili dve vplyvné rodiny, liberálne 
orientovaní Szinyei Merseovci a konzervatívni Péchyovci, pričom povestným jazýčkom na váhach boli 
často už spomínaní Berzevicziovci, bližšie napríklad HOLEC, Roman – PÁL, Judit. Aristokrat v službách 
štátu. Gróf Emanuel Péchy. Bratislava : Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-900-5, s. 208.  
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spájali v rámci jednej spoločenskej vrstvy záujmy hospodárske, spoločenské i politické. Jeho 

staršia dcéra si vzala za manžela Gejzu Pulszkého, druhá dcéra Lili, zasa ministerského radcu 

Jozefa Péchyho.7 Jeden zo synov, dr. Gedeon Hodossy sa stal hlavným policajným lekárom 

v Budapešti, druhý dr. Sándor Hodossy, rovnako ako jeho otec, právnikom. Samotný Imrich 

Hodossy v rámci Šariša úzko spolupracoval s viacerými zaujímavými osobnosťami 

politického a kultúrneho života. V posledných rokoch svojej kariéry najmä s dr. Albertom 

Berzeviczym8 či barónom Imrichom Ghillánym. Posledného menovaného napríklad osobne 

presvedčil, aby vstúpil do politiky, správne vytušiac jeho schopnosti. Napriek povinnostiam 

v parlamente i v rámci vlastnej advokátskej praxe, sa vo voľných chvíľach rád zdržiaval v  

rodnom Šariši. Ako neskôr spomínali jeho súčasníci: „... Jak každi dobri človek bars rad 

vidzel svoju usšu vlasc, stolicu Sáros. Ščešľivim še čul, ked domu mohol prisc do Kissárosu a 

špacirovac mohol vov šumnej zahradze a na majetku svojim.“9       

Jeho pozície ako poslanca v parlamente počas takmer štyri desaťročia trvajúceho 

mandátu, neovplyvnil ani niekoľkonásobný prechod z jednej politickej strany do druhej. 

I keď do parlamentu kandidoval ako sympatizant Strany vyrovnania Ferenca Deáka (Deák 

párt), v roku 1875 po jej praktickom zániku ešte pred voľbami realizoval prechod do 

Liberálnej strany (Szabadelvü párt). Ako sa však postupne ukázalo, napriek počiatočnému 

úspechu, keď v roku 1875 získala v dolnej snemovni až 76 % kresiel, ani táto strana 

nenaplnila jeho predstavy a neumožnila mu prejavovať svoje osobné presvedčenie, preto sa 

rozhodol z nej vystúpiť. Poslednou udalosťou, ktorá jeho odchod urýchlila, bola okupácia 

Bosny a Hercegoviny, s ktorou nesúhlasil, čo verejne demonštroval odchodom zo strany. 

Pridal sa k opozičným poslancom, z ktorých sa neskôr pod vedením grófa Apponyiho 

sformovala Národná strana. V rámci boja tejto skupiny proti Liberálnej strane zohrával 

Imrich Hodossy významnú úlohu. Okrem iného ako právny poradca a odborník v právnych 

problémoch, predstavujúcich dôležitú časť agendy novej strany. Tu dostala možnosť verejne 

vyniknúť druhá, odborne zameraná stránka jeho osobnosti. Svojimi teoretickými znalosťami 

i praktickými skúsenosťami z advokácie si získal pri riešení právnych otázok značný rešpekt. 

Vďaka tomu stál pri vzniku množstva dôležitých uhorských zákonov prijatých parlamentom 

od sedemdesiatych rokov 19. storočia až do jeho odchodu na odpočinok.10  

                                                 
7 Hódossy Imre meghalt. In Eperjesi lapok, 34, 1909, č. 9, s. 3.  
8 DERFIŇÁK, Patrik. Albert Berzevici. In Osobnosti Šariša I. Ed. Martin Pekár. Prešov : PU v Prešove, 2010. 

ISBN 978-80-555-0131-4, s. 27-29.  
9 Imre Hódossy. In Naša zastava, 3, 1909, č. 5, s. 2. 
10 Hódossy Imre meghalt. In Eperjesi lapok, 34, 1909, č. 9, s. 3. 
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Dobré uplatnenie našiel i ako veľmi schopný a šikovný advokát a  už v priebehu 

sedemdesiatych rokov 19. storočia sa vypracoval na jedného z najvyhľadávanejších právnych 

zástupcov v Budapešti. Okrem podstatného nárastu príjmov sa mu za úspešné pôsobenie 

v tomto smere dostalo niekoľko vyznamenaní, okrem iného ho v roku 1878 budapeštianska 

advokátska komora zvolila za svojho predsedu. Túto funkciu zastával až do roku 1893, keď 

sa jej vzdal, pričom bol hneď zvolený, vzhľadom na významné zásluhy z predošlých rokov, 

za čestného predsedu.  

V priebehu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa v parlamentných bojoch výrazne 

angažoval v prospech grófa Alberta Apponyiho. Ten s časťou poslancov Liberálnej strany 

vytvoril najprv frakciu prevažne na agrárne otázky zameranej skupiny, následne tzv. Národnú 

stranu. Na protest proti tzv. Bánfyiho obštrukcii, ako destabilizačnému procesu, ktorý viedol 

k pádu vlády, vydal osobitný, veľmi kriticky zameraný spis.11 Po páde Bánfyho vlády, spolu 

s viacerými ďalšími členmi Národnej strany opäť vstúpil do Liberálnej strany, v ktorej už 

následne zostal až do konca svojej politickej dráhy. Tá sa uzavrela v roku 1905, keď bol 11. 

júna 1905 panovník nútený odvolať vládu grófa Štefana Tiszu po tom, čo liberálna strana 

stratila svoju tridsať rokov trvajúcu väčšinu v parlamente, pričom ju dočasne nahradila 

úradnícka vláda Gejzu Féjerváryho. Pred snemovými voľbami sa v roku 1906 Liberálna 

strana na Tiszov návrh sama rozpustila.12 Pri nástupe novej vlády pod vedením grófa Štefana 

Tiszu spolu so svojou stranou odišiel z verejného života. Od roku 1906 žil Imrich Hodossy 

utiahnuto, nevyhľadával už verejné vystúpenia, pričom zomrel iba niekoľko dní predtým, ako 

mu budapeštianska advokátska komora mala odhaliť slávnostný portrét.13  

Náročná práca právneho zástupcu, tvorcu celouhorských zákonov, autora monografií 

i článkov venovaných právnickej problematike, si vyžadovali dlhodobú a sústavnú prípravu. 

Tú si nie je dosť dobre možné predstaviť bez primeranej osobnej knižnice. Vzhľadom na 

skutočnosť, že Hodossyovci nezanechali v našich ani zahraničných archívoch významnejšie 

množstvo materiálu osobnej či úradnej povahy, ktorý by vytvoril osobitný fond a informácie 

o jednotlivých členoch tejto rodiny i samotnom Imrichovi Hodossym sú roztrúsené 

a zachované iba zlomkovito, chýbajú ucelené informácie aj o knižnici, ktorou nepochybne 

disponoval. V tomto smere prvotnú orientáciu umožňujú sporadické zmienky o knihách, 

ktoré daroval, resp. požičiaval známym a priateľom. Niektoré krátke správy či stručné 
                                                 
11 HODOSSY, Imre. Az obstrukczió. Budapest : Budapesti Hirlap, 1903. V rámci tohto zaujímavého dielka 

pomerne podrobne popísal stav pred politickou krízou, jej priebeh  i dôsledky. Osobitný dôraz pritom 
kládol na právnu stránku celej udalosti.  

12 Politické strany na Slovensku 1860 – 1989. Zost. Ľubomír Lipták. Bratislava : Archa, 1992. ISBN 80-7115-
029-0, s. 79. 

13 Hodossy Imre (1840 – 1909). In Vasárnapi ujság, 56, 1909, č. 10, s. 190. 
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zmienky o takýchto daroch, spravidla navyše málo konkrétne, sa nachádzajú napríklad 

v ročenkách vybraných stredných škôl. Informujú spravidla v tom zmysle, že poslanec Imrich 

Hodossy daroval jeden či dva exempláre rôznych, prevažne odborných publikácií.14 Ďalšími 

zmienkami o tom, že disponoval vlastnou zbierkou kníh, sú tiež rovnako sporadické správy 

o spolupráci s barónom Imrichom Ghillánym, ktorý bol sám vášnivým čitateľom a jeho 

politický učiteľ a vzor mu požičiaval niektoré publikácie, ktoré následne v knižnici, 

nachádzajúcej sa vo veži kaštieľa vo Fričovciach, čítal.15   

 

   
obr. 1 – 2. Ukážka obálky a venovania  

na dokumente HODOSSY, Imre. Az obstrukczió. Budapest : Budapesti Hirlap, 1903 

 

Pomerne dobrú predstavu o tom, aký bol rozsah či skladba knižnice Imricha 

Hodossyho nám ponúka osobitná štatistika, ktorá vznikla v roku 1885. Zámer mapovať 

počty, stav a tematické zameranie jednotlivých väčších knižných zbierok vznikol v súvislosti 

so snahou o celkové štatistické spracovanie všetkých väčších verejných i súkromných knižníc 

v Uhorsku. I keď naozaj monumentálne dielo, ktoré v tejto súvislosti vzniklo nezahŕňa ani 

zďaleka všetky, predovšetkým súkromné knižnice, predstavuje cennú pomôcku na základnú 

orientáciu v tejto oblasti.16  

                                                 
14 MV SR, ŠA Prešov. Fond: Stredné školy a skúšobné komisie v Prešove, Sabinove, Michalovciach a 

Medzilaborciach. I. štátne gymnázium v Prešove, inv. č. 133, kr. 31. Az eperjesi kir. kath. fögymnasium 
1886-87. tanévi értesítője. Közzéteszi Schlott, T. Eperjes, 1887, s. 88-89. 

15 Báró Ghillány Imre. In Eperjesi Lapok, 30, 1905, č. 53, s. 1. 
16 Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. I.-II. rész. Budapest, 1886.   
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V prípade knižnice Imricha Hodossyho však narážame na problém, ktorý názorne 

dokumentuje ďalšie úskalia pri nie vždy dostatočne kritickom prístupe k tomuto inak veľmi 

zaujímavému a dôležitému prameňu. V konečnom dôsledku sám jeho zostavovateľ 

konštatoval, že výsledky ku ktorým pri konečnej úprave dospel, ani zďaleka nenaplnili jeho 

pôvodné očakávania. Okrem niekoľkých starších parciálnych prác sa totiž najmä v súvislosti 

so súkromnými knižnicami mohol opierať iba o informácie, ktoré získaval buď v podobe 

inzerátov uverejňovaných žiadostí o informácie priamo od vlastníkov alebo prostredníctvom 

odpovedí na viac ako poldruhého tisíca rozoslaných listov predpokladaným vlastníkom 

súkromných knižníc. Ako sám uviedol: „.. hoci je možné, že značná časť z nich nemá 

knižnicu, ktorá by stála za pozornosť, získané odpovede považujeme za nedostatočné. Náš 

prehľad, keďže naše výzvy boli na všetkých miestach, kde by mohli vzbudiť pozornosť, 

mohli doplniť údaje ešte o niekoľkých stovkách sčasti naozaj významných knižníc. Žiaľ 

medzi tými, ktoré chýbajú, je aj štyri – päť prvotriednych a početné pozoruhodné súkromné 

knižnice.“17 I napriek tomuto konštatovaniu však tento súpis knižníc predstavuje dôležitý 

informačný prehľad a sám zostavovateľ jeho prípravu v konečnom dôsledku hodnotil ako 

úspech.  

Jednou zo zaujímavostí, ktorú síce nemôžeme považovať za presnú, skôr orientačnú 

informáciu, je predstava o zložení „priemernej“ súkromnej knižnice v Uhorsku v polovici 80. 

rokov 19. storočia. Štatistika vznikla na základe spracovania 596 súkromných knižníc 

obsahujúcich viac ako 1,25 milióna kusov kníh. I keď jednotlivé kategórie z dnešného 

pohľadu nepredstavujú úplne jednoznačnú vzorku a v ideálnom prípade by vyžadovali ďalšie 

členenie, predsa len vykazujú istú výpovednú hodnotu, zachytenú v tabuľke č. 1. S týmito 

priemernými štatistickými hodnotami následne v uvedenej tabuľke porovnávame aj knižnicu 

Imricha Hodossyho. Jeho prístup k celej záležitosti bol podobne ako jeho prístup k úradným 

povinnostiam dôkladný. V tomto smere mohol predstavovať vzor pre mnohých iných 

majiteľov rozsiahlejších knižníc, ktorí sa síce celej akcie zúčastnili, ich prístup bol však 

formálny. Z viacerých prípadov, kde je možné ľutovať, že nemáme bližšie informácie 

o obsahu knižnice významných osobností možno napríklad spomenúť dr. Alberta 

Berzeviczyho, v čase prípravy štatistického výkazu pracujúceho vo funkcii štátneho 

                                                 
17 Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. II. rész. Budapest, 1886, s. 

403.  
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tajomníka. Ten síce uviedol, že jeho knižnica v Budapešti obsahuje 500 diel v 750 zväzkoch, 

žiadne ďalšie doplňujúce informácie však neposkytol.18  

 

Tabuľka 1. Knihy, rozdelenie podľa tematických okruhov19 

 

Žáner  Priemer  Imrich Hodossy 

(%) 

Imrich Hodossy 

(kusy/jd.) 

Krásna literatúra 19,08 % 14 257 

Historická literatúra 17,19 % 13 237 

Štátovedné a právne publikácie  11,74 % 41 748 

Jazykovedné publikácie 11,12 % 8 151 

Filozofické publikácie 10,59 % - - 

Iné (rôzne) 10,45 % 16 296 

Prírodovedné publikácie   9,65 % 1 26 

Encyklopédie   5,34 % 7 133 

Učebnice    2,88 % - - 

Noviny   1,96 % - - 

Spolu  100,00 % 100 % 1 821 

       

 

Vlastníkom udávané zloženie knižnice v tomto prípade pomerne presne odzrkadľuje 

jeho profesionálne záujmy. Jednoznačne dominujú právne publikácie, ktoré spolu s prácami 

venovanými správnym a politickým otázkam tvoria viac ako 40 % knižnice Imricha 

Hodossyho. Rovnako zaujímavé sú aj ďalšie údaje, ktoré v tomto období o tejto knižnici 

evidujeme. Z jazykového hľadiska celkom jednoznačne dominovali publikácie maďarské 

(399 kusov) a nemecké (298). Iba v menšej miere boli zastúpené publikácie z latinčiny (79), 

francúzštiny (76), angličtiny (5) a z iných jazykov (30).20 Z tohto hľadiska prezentovaná 

súkromná knižnica zodpovedá nielen profesionálnej orientácii, ale i v tom čase tradičnej 

jazykovej príprave, keď v druhej polovici 19. storočia, najmä po rakúsko-uhorskom 

vyrovnaní sa popri tradičnej nemčine a latinčine dostáva do popredia v rámci Uhorska 

                                                 
18 Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. II. rész. Budapest, 1886, s. 

466. 
19 Zdroj Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. II. rész. 

Budapest, 1886, s. 413, 536-537.  
20 Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. II. rész. Budapest, 1886, s. 

484-485. 
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maďarský jazyk. Tak ako vo väčšine dobových súkromných knižníc patriacich šľachticom, 

zámožným meštianskym vrstvám a rodinám zo vzdelaných vrstiev, ani v tomto prípade 

nechýbala francúzska literatúra. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s knižnicou sa 

neuvádza iný zakladateľ, je veľmi pravdepodobné, že išlo o súkromnú knižnicu Imricha 

Hodossyho. Na základe jej zloženia môžeme konštatovať aktívnu znalosť minimálne týchto 

jazykov.  

Jeho dlhoročný záujem o knihy a rôzne príležitostné publikácie dokumentuje nielen 

ich množstvo, ale i suma, ktorú vynaložil na ich získanie. Tú v roku 1885 odhadol na 424 

zlatých.21 Dokladá to v neposlednom rade i zaujímavá zmienka o jednej z častí jeho knižnej 

zbierky, konkrétne: „Naozaj pekná zbierka rímskych klasikov vo vydaniach zo 16. – 18. 

storočia, prevažne holandské a parížske skvostné vydania, nejedna bibliografická 

vzácnosť.“22  

Vzhľadom na skutočnosť, že o šľachtických knižniciach nachádzajúcich sa v regióne 

Šariša, najmä v prípade tých menších budovaných iba jednu či dve generácie, sa nezachovalo 

veľa informácií, i takéto relatívne kusé správy majú istú výpovednú hodnotu. O tom, aké 

mala knižnica Imricha Hodossyho ďalšie osudy zatiaľ chýbajú spoľahlivé správy. Možno 

predpokladať, že jej rozhodujúca časť sa nachádzala v jeho budapeštianskom byte. Po smrti 

vlastníka sa stala predmetom dedičského konania. Jeho dvaja synovia pôsobili v hlavnom 

meste, zdá sa však, že aspoň niektoré z kníh sa neskôr nachádzali aj na rodovom majetku 

v Malom Šariši. Dôvodom tohto tvrdenia je skutočnosť, že v historickom fonde Štátnej 

vedeckej knižnice v Prešove sa podarilo objaviť niekoľko kusov publikácií, označených 

„HODOSSY IMRE KÖNYVTÁRA“ a poradovým číslom.23  

Iba ďalšie pátranie snáď v tomto smere prinesie ďalšie doplňujúce informácie, ktoré 

by umožnili podrobnejšie rekonštruovať túto, ale i ďalšie podobné menšie súkromné knižnice 

na východnom Slovensku. I v predošlom texte spomínaná štatistika totiž k danému roku 1885 

v priestore Šarišskej stolice vykazuje iba dve súkromné knižnice s 2 200 zväzkami a 25 

verejných knižníc s 87 708 zväzkami, čo je neprimerané. Dôvodom bola jednak slabšia 

odozva miestnych rodín, ktoré disponovali vlastnými knižnicami, jednak metodika štatistiky, 

                                                 
21 Značnú časť z jeho knižnice v roku 1885 tvorili „zošity“, čo boli sčasti ešte nezviazané publikácie, prípadne 

pod týmto označením môžeme chápať rôzne menšie tlače. Tie z celkového počtu 1 861 jednotiek 
predstavovali pomerne vysoké percento, keď ich vykazoval až 446 kusov.     

22 Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. II. rész. Budapest, 1886,  s. 
537. 

23 Konkrétne možno spomenúť napríklad publikáciu HERMAN, Ottó. A madarak hasznáról és káráról. 
Budapest: A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványai, 1901. 279 s., zaradenou do historického fondu 
ŠVK v Prešove, sign. B 23970. V tomto prípade má publikácia číslo 3092, čo svedčí o ďalšom dopĺňaní 
a rozširovaní knižnice Imricha Hódossyho v nasledujúcich rokoch.  
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ktorá u poslancov, úradníkov, vojakov alebo cirkevných predstaviteľov vychádzala 

z aktuálneho miesta ich pôsobenia.24            
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