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HUDOBNINY V POZOSTALOSTI ŠĽACHTICKÉHO RODU PILLEROVCOV V 

ŠTÁTNOM ARCHÍVE V PREŠOVE1 

 

Slávka Kopčáková 

 

Šľachtický rod Pillerovcov v Šarišskej župe, v Prešove a okolí 

 

 Pozostalosť šľachtického rodu Pillerovcov (1564 – 1974), ktorého niektorí 

významnejší členovia spoluformovali hospodárske a politické dejiny Šarišskej župy, obsahuje 

okrem iných listín aj torzo knižnice a zachovaných hudobnín. Pre poznanie dobových foriem 

hudobného života je zaujímavý obsah jedinej škatule s uloženým notovým materiálom, 

spevníkmi a tlačami z 19. storočia a z prvých desaťročí 20. storočia. Z hľadiska regionálneho 

hudobnohistoriografického výskumu práve toto obdobie patrí medzi najmenej prebádané a 

zdokumentované. Pred nami je zaujímavý materiál ako svedok primárne domáceho 

pestovania hudby nižšou šľachtou, statkárskym stavom, meštianstvom príp. v tom čase 

dominantnou vrstvou obyvateľov maďarskej príp. nemeckej národnosti. Pramenne dokladá 

pretrvávajúci salónny charakter muzicírovania a narastanie potreby pestovať ľudovú pieseň 

(v tomto fonde prevažne maďarskú) ako jeden zo zdrojov identity a pamäti každého národa. 

 Pillerovci patria k najstarším rodom, o ktorých máme informácie. V 19. storočí sa 

rodina, okrem banskej a inej hospodárskej činnosti,2 začala sústreďovať na 

poľnohospodárstvo. Od 18. storočia nachádzame členov tejto rodiny v Šariši, presnejšie 

v Mirkovciach v blízkosti Solivaru. Koncom 17. storočia sa Jozef Piller vyznamenal pri 

dobývaní Budína, jeho syn Jozef dostal v r. 1757 za vojenské služby a vernosť od panovníčky 

Márie Terézie šľachtický titul s erbom,3 jeho syn Martin-Jozef, riaditeľ solivarského 

komorského úradu dostal v r. 1764 od panovníčky sídelný predikát „de Mérk“ (podľa sídla 

Mirkovce) a ďalšie majetky v okolí. Sobášne spojenia s ďalšími významnými rodinami ako 

Kezcerovci, Jekelfalussyovci či Péchyovci v blízkosti Sabinova prispeli k rozšíreniu ich 

majetkov.   

                                                 
1 Táto štúdia bola vytvorená realizáciou projektu VEGA č. 1/0278/12 s názvom „Šľachtické knižnice na 

východnom Slovensku“. 
2 Hospodárske spisy v knižnici rodiny Piller z Mirkoviec. In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku 

II. (fragmenty – pramene – sídla). Ed. M. Domenová. Prešov: PU v Prešove,  2014. ISBN 978-80-
555-1107-8, s. 85-97. 

3 MV SR, Štátny archív Prešov (ďalej ako ŠA PO), fond Piller, inv. č. 29. Spracovala v roku 1975 M. 
Benkovská. BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová (inventár). (1338) 1564-1974. Prešov : 
ŠOBA Prešov, 1975, s. 2. 
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 Od 18. storočia sa mužskí členovia rodu aktivizovali ako funkcionári Šarišskej župy, 

Ignác I. Piller bol tabulárnym sudcom, jeho syn Ignác II. bol  podžupanom. V revolučných 

rokoch 1848 bol Gedeon Piller podžupanom Šarišskej župy, poslední majitelia statkov – jeho 

vnuci Dezider, Andrej a Gejza – boli ešte hodnostármi a majiteľmi okolitých kaštieľov 

(Ličartovce, Mirkovce, Ruské Pekľany), zomreli postupne v druhej polovici 20. storočia. 

Pôvodne vlastnili rozsiahle majetky v okolí Košíc, Kysaku, Drienovskej Novej Vsi. 

Až súvislosti s pozemkovou reformou za prvej republiky (1921 – 1935), resp. v jej rámci im 

v roku 1924 boli skonfiškované veľké časti majetkov, išlo hlavne o poľnohospodársku pôdu.4 

Politická angažovanosť členov Pillerovcov skončila zánikom Šarišskej župy,5 z členov rodiny 

sa stali statkári v regióne Šariša. Po druhej svetovej vojne im boli skonfiškované ďalšie 

majetky. 

 

Charakteristika fondu z hľadiska povahy archívneho materiálu a hudobnín 

 

 Archívny materiál priradený k rodine Piller predstavuje rodinné písomnosti z kaštieľa 

v Ruských Pekľanoch. Hospodárske knihy a písomnosti z ďalších  kaštieľov ostali v 

povojnovom období nestrážené bez ochrany. Výsledkom úsilia Gejzu Pillera bolo, že 

zozbieral aspoň erbové a donačné listiny, zopár kníh z rodinnej knižnice, kalendáre z 18. 

a začiatku 19. storočia. Ostatné knihy prebrali inštitúcie na to určené. Archívny materiál 

Gejza Piller v roku 1969 odovzdal do depozitu vtedajšieho Štátneho oblastného archívu v 

Prešove. Najstaršou písomnosťou je kópia listiny z roku 1338 vyhotovená na požiadanie 

rodiny v roku 1778, týka sa majetkových pokonávok v obciach Ruské Pekľany, 

Ľubotice a Obišovce.6 Fond je rozčlenený chronologicky. Zoznam ďalších kníh knižnice, 

príležitostné tlače a noviny sú uložené v časti Príloha. V r. 1975 M. Benkovská uvádza, že 

fond obsahuje 5 listín,  240 kníh a 54 krabíc (v 34 krabiciach spisy, v 12 krabiciach knihy 

a v 8 krabiciach zlomky knižnice, tlače a noviny)“.7 Archívny materiál osvetľuje hospodárske 

pomery v 19. a 20. storočí, z hľadiska výskumu hudobného života v tomto období, ktorého 

                                                 
4 OROSOVÁ, Martina. Osudy rezidencií vyššej šľachty a ich zbierok po roku 1918 a po roku 1945. In 

Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Almanach. Ed. F. Federmayer. Martin: Slov. genealogicko-
heraldická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-970196-6-2, s. 316. Autorka prináša presnejšie fakty a právne 
úpravy týkajúce sa pozemkovej reformy v rokoch 1921-1935. 

5 V roku 1918 (potvrdené Trianonskou zmluvou roku 1920) sa Šariš stal súčasťou Česko-Slovenska. Šarišská 
župa sa od 1. januára 1923 takmer celá stala súčasťou Košickej (veľ)župy, ktorá bola roku 1928 zrušená. Za 
krajinského zriadenia 1928–38 do tohto historického územia patrili obce okr. Bardejov, Giraltovce, Košice-
vidiek, Prešov, Sabinov a Stropkov. 

6 BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová (inventár). (1338) 1564-1974. Prešov : ŠOBA Prešov, 1975, s. 6. 
7 Archív rodiny Pillerovcov. In BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová (inventár). (1338) 1564-1974. Prešov 

: ŠOBA Prešov, 1975, s. 7. 



 48 

hudobnohistorické spracovanie považujeme doposiaľ za nedostatočné, tvoria do určitej miery 

zaujímavý materiál na osvetlenie a komparáciu s už známymi skutočnosťami. 

 Už v priebehu 18. storočia sa zažívali objekty obývané šľachtou (rodové sídla 

v mestách i na vidieku, kaštiele a kúrie na vidieku) svoj veľký rozkvet. Od polovice 19. 

storočia však už často neboli výlučne šľachtickým majetkom (uhorskí magnáti, kniežatá, 

grófi a baróni), ale  čoraz častejšie sa dostávali do rúk nových podnikateľov, továrnikov, 

zbohatlíkov. Veľkostatkári hospodáriaci na pozemkoch si budovali svoje sídla s obrazovými 

galériami predkov či panovníkov, umeleckými dielami, knižnicami; samozrejmosťou boli 

hudobné salóny pre pestovanie hudby, amatérske muzicírovanie šľachty a meštianstva, ktoré 

od 18. storočia tiež postupne preberalo iniciatívu v oblasti rozvíjania hudobnej kultúry. M. 

Orosová uvádza, že postupný zánik pôvodných šľachtických sídiel sa začal v roku 1918, 

fyzické poškodenia a zničenie však ešte neznamenalo stratu vlastníckych práv.8 Až 

konfiškačné zákony po r. 1945 a znárodňovacie zákony v roku 1948 pripravili šľachtu 

definitívne o jej majetok. 

 Z pozostalosti rodiny Piller ostali určité písomnosti v súkromných rukách posledných 

potomkov. Archívny materiál obsahuje dodatky z rokov 1790 – 1948,  spracované v roku 

1994 Vierou Verdonovou.9 Práve v nich sa nachádza zaujímavý materiál týkajúci sa nielen 

aktívnej hospodárskej činnosti a dôležitých funkcií členov rodiny, časť ich korešpondencie, 

ale aj knihy z knižnice v Ruských Pekľanoch, príležitostné tlače, mapy a hudobniny. Notový 

materiál je v dodatkoch utriedený v podobe 14 stroho zapísaných položiek.10 V skutočnosti 

predstavuje systematicky neroztriedený materiál. V porovnaní s materiálmi, ktoré sme  

v posledných rokoch skúmali v pozostalostiach rodov Berzeviczy, kde sme našli pomerne 

vzácne tlače z 19. storočia, odpisy cirkevnej hudby, programy a plagáty z koncertov, ktoré 

šľachta navštívila v Košiciach a pod.,11 či vo fonde Ghillány, kde sme našli tlač so skladbami 

                                                 
8 OROSOVÁ, Martina. Osudy rezidencií vyššej šľachty a ich zbierok po roku 1918 a po roku 1945. In 

Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Almanach. Ed. F. Federmayer. Martin: Slov. genealogicko-
heraldická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-970196-6-2, s. 330. 

9 VERDONOVÁ, Viera. Rodina Pillerová. Dodatky 1790-1948. In: BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová 
(inventár). (1338) 1564-1974. Prešov : ŠOBA Prešov, 1975, s. 124-132. Podľa  zoznamu je to celkovo 110 
kníh z celého 19. storočia a prvých troch dekád 20. storočia. V dodatku V. Verdonovej od. inv. č. 71. 

10 MV SR, ŠA PO, fond Piller, inv. č. 1-14. VERDONOVÁ, Viera. Rodina Pillerová. Dodatky 1790-1948. In: 
BENKOVSKÁ, Melánia. Rodina Pillerová (inventár). (1338) 1564-1974. Prešov : ŠOBA Prešov, 1975, s. 
132. 

11 Pozri KOPČÁKOVÁ, Slávka. Rukopisné hudobniny a tlače ako súčasť rodovej knižnice rodiny Berzeviczi vo 
fonde Štátneho archívu Prešov. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Ed. M. Doménová. 
Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. ISBN 978-80-85734-89-8, s. 85-95. 
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členov rodiny z 30. rokov 20. storočia,12 vo fonde Pillerovcov takýto typ primárnych 

prameňov nenachádzame, fond je z hľadiska hudobnín menej obsiahly a má odlišnú 

repertoárovú skladbu.  

 

Charakteristika hudobného života na Slovensku v skúmanom období vo vzťahu 

k archiváliám z fondu rodiny Pillerovcov 

 

Nielen v 19. storočí, ale ani na začiatku 20. storočia sme nemali ani 

najelementárnejšie podmienky na rozvoj hudobného života, tvrdí sa to nielen v súvislosti 

s Bratislavou či Košicami, ale o to viac to platí o malých mestách, tzv. perifériách. 

V slovenskej hudobnej kultúre a vede možno obdobie rokov 1900 – 1918 označiť doslova za 

obdobie likvidačných podmienok pre existenciu kultúrne svojbytného slovenského národa. 

Na prelome 19. a 20. storočia kvitla v kultúrnych centrách na Slovensku nemecká 

a maďarská kultúra. Salónna hudba pestovaná v hudobných salónoch šľachty, mešťanov, 

veľkostatkárov a pod. mala zasa zábavný či sentimentalizujúci charakter s ozdobno-

hedonistickou funkciou pri rôznych oficializovaných podujatiach a príležitostiach. Ešte na 

konci 20. rokov 20. storočia v súvislosti s preferenciami a návštevnosťou bratislavského 

publika na koncertoch Ivan Ballo hovorí o kríze inteligencie a tiež, že „hedonizmus je 

najväčším nepriateľom hudobnej kultúry na Slovensku.“13 Tento hedonizmus sa týkal aj 

maďarského obyvateľstva z vyšších spoločenských vrstiev v menších mestách. Išlo 

o hudobnovkusové preferencie smerom k hudobným prejavom uspokojujúcim jeho etnické 

potreby či funkciu pobavenia, nesmerovali však k vyšším umeleckým hodnotám, napriek 

tomu, že jedine tieto vrstvy obyvateľstva mali potenciál prijímať a mať prístup aj 

k umeleckejším hudobným prejavom. 

 Obdobie rokov 1900 – 1918 je pre súčasnú historiografiu obdobím, ktoré možno 

prirovnať takmer k vákuu, v centrálnom systéme živého organizmu hudobnej kultúry, ktorým 

je vždy živá hudobná tvorba, nachádzame pomerne málo historických stôp a prameňov, ktoré 

by nám ju dokladovali. V centre Európy, blízko Viedne, žili Slováci ako národné 

spoločenstvo, ktoré nemalo elementárne podmienky pre budovanie hudobného života 

a hudobnej kultúry, a to napriek tomu, že staršie dejiny nám dokladujú, že v 18. storočí bol u 

nás rozvinutý hudobný život, dokonca domáce tvorivé špecifiká. Po rakúsko-uhorskom 

                                                 
12 KOPČÁKOVÁ, Slávka. Hudobná tlač a rukopisné hudobniny v pozostalosti šľachtického rodu Ghillány vo 

fondoch Štátneho archívu v Prešove. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Domenová, 
M. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s. 120-133. 

13 BALLO, Ivan. O bratislavských koncertoch. In Slovenské pohľady, 1928, roč. 44, č. 1, s. 59.  
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vyrovnaní v roku 1867 však došlo k stupňovaniu našej zaostalosti, J. Kresánek konštatuje: 

„Do šesťdesiatych rokov neboli rozdiely vo vývoji také veľké, no rakúsko-uhorské vyrovnanie 

znamenalo rozsudok smrti nad  slovenským národom. Pred prvou svetovou vojnou sme sa 

zmietali takmer v agónii, ktorá by sa bola skončila smrťou, nebyť roku 1918.“14 Po roku 1900 

hrozil Slovensku po kultúrnej stránke skutočný kolaps, Apponyiho školské zákony (1907), 

ktorých cieľom bola rečová a duchovná maďarizácia nemaďarských žiakov, potláčali 

čokoľvek slovenské, viedli k zotročovaniu slovenského ľudu. 

 Medzi kultúrnymi centrami Uhorska dominovala do roku 1918 Budapešť, kde sa 

koncentroval hudobný život. V Bratislave bola situácia nepomerne horšia. Pochopiteľne, ešte 

oveľa horšie na tom boli ďalšie slovenské mestá a mestečká, zaplavované maloburžoáznou 

maďarskou kultúrou, cigánskymi hudbami hrajúcimi vo vinárňach a kasárňach. Podľa 

Kresánka bola práve cigánska hudba u nás jedným z dôležitých maďarizačných činiteľov, dať 

si zahrať do uška cigánsku pesničku či maďarskú ľudovú pesničku bolo súčasťou tejto 

kultúry.15 Čo sa týka vyšších umeleckých ašpirácií, chýbali základné podmienky: mať operné 

divadlo a koncertné siene so symfonickými orchestrami. Amatérske ustanovizne a prevažne 

maďarské spolky suplovali teda tieto úlohy, avšak nie na najvyššej umeleckej úrovni 

potrebnej pre šírenie a potvrdenie týchto hodnôt ako vrastajúcich do organizmu živej 

hudobnej kultúry.  

 

Tlačené hudobniny a odpisy študijného a inštruktívneho hudobného materiálu, 

hudobniny zábavného žánru 

 

 Pri výskume dejín hudobnej kultúry na území Šarišskej stolice narážame na základný 

problém – neexistenciu prameňov, čím myslíme ich rozsiahle zanedbanie, poškodenie, 

zničenie, rozkradnutie primárnych prameňov, kníh a notového materiálu. V súčasnosti 

nemáme k dispozícii žiadne zvukové nahrávky, na základe ktorých by sa aspoň čiastočne 

dalo rekonštruovať nielen repertoárové zázemie ale aj parametre interpretačného umenia, 

neexistuje takmer žiadna fotodokumentácia. Hudobné podujatia organizovali prevažne 

súkromné osoby, agentúry, spolky, prípadne cirkvi, ktoré nepovažovali zrejme za potrebné 

výslovne dokumentovať tieto udalosti. Podobné konštatovanie nachádzame napr. 

u hudobného historika V. Zvaru podľa jeho slov v tom čase „Písomnosti, resp. archívy týchto 

                                                 
14 KRESÁNEK, J.: Slovenská hudba na rázcestí. Roky 1900 – 1918. In Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 4, s. 

158. 
15 KRESÁNEK, J.: Slovenská hudba na rázcestí..., c. d., s. 158. 
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subjektov neboli predmetom systematického  uchovávania ani vtedy, ani neskôr.“16 Jediným 

prameňom je preto pre nás dobová tlač – maďarské i slovenské noviny a časopisy, majú však 

dosť limitovanú výpovednú hodnotu, za písaným slovom často mohli byť záujmy určitých 

skupín, osobné, ideologické, skupinové a pod.  

 V našom hudobnokultúrnom okruhu sme odkázaní najmä na maďarsky vychádzajúce 

denníky s veľmi stručnými referenciami vo vzťahu ku koncertnému dianiu. Na jar r. 1878  

bol v Prešove založený Széchényiho kultúrny spolok (Széchény kör), sústredil sa v ňom 

kultúrny život Prešova, šíril sa spolu so zosilňujúcou sa maďarizáciou. Od roku 1876 

vychádzali už len maďarské a nemecké noviny, od roku 1884 s maďarským a nemeckým 

textom súčasne, noviny Eperjesi lapok (na obdobie 1884 – 1899 premenované na Felvidéki 

szemle, po r. 1899 opäť ako Eperjesi lapok) obsahujú najviac materiálu a správ o koncertnom 

živote. Založenie Széchényiho kruhu v r. 1878 bolo silným kultúrnym impulzom v meste, 

zachytávajúcim však iba potreby maďarského či pomaďarčeného etnika. Spolok si otvoril 

knižnicu, oddelenie hudby, divadla, cudzej reči. Kultúrne podujatia spolku  sa nazývali 

hudobné večierky, účinkovali na nich zväčša amatéri, členovia spolku, avšak výnimočne aj 

umelci z iných miest Rakúsko-Uhorska. Na úvod a záver takmer každého večierka 

vystupoval Orchester 67. pešieho pluku pod vedením Leopolda Kohouta (od. r. 1910 

Františka Hoffmana).17 

 Do tohto naznačeného kultúrneho rámca sa pokúsime zasadiť hudobniny nájdené 

v archíve rodiny Pillerovcov. Stručný popis hudobnín v inventárnej knihe fondu18 nám 

nedáva informácie o charaktere (z hľadiska druhového ani žánrového) materiálu nájdeného 

v jedinej krabici neskôr začlenených dodatkov. Ide o notový materiál obsahujúci salónnu 

hudbu z prelomu 19. a 20. storočia, transkripcie opier z éry jej rozkvetu v druhej polovici 19. 

storočia, dobovú tanečnú hudbu z prvých desaťročí 20. storočia, nachádzame tu aj 

prvorepublikovú učebnicu spevu v slovenskom jazyku. Archívne materiály fondu priorizujú 

maďarské notové tlače s maďarskými autormi (zriedkavejšie nemeckými), čím vypovedajú 

o vkusových preferenciách  členov rodu žijúcich v tomto období i o reálnom priebehu ich 

hudobného vzdelávania či kontaktov s hudbou. 

Album Wiener Boheme pre spev a gitaru (1922) je vydaný vo viedenskom 

vydavateľstve, zakúpený v Prahe za prvej ČSR a dovezený koncertnou agentúrou Lyra 
                                                 
16 ZVARA, Vladimír. 2009. Hudba a hudobné divadlo v Bratislava pred prvou svetovou vojnou a po nej. 

Aspekty a súvislosti. In Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Bratislava : FF UK, 2009. ISBN  
978-80-89236-66-4, s. 71. 

17 Pozri bližšie DOBAYOVÁ, Lívia. Vývin hudobného života v Prešove a jeho odraz v regionálnych periodkách 
(pred rokom 1918): diplomová práca. Prešov : PdF UPJŠ v Prešove, 1973, s. 3. 

18 MV SR, ŠA PO, fond Piller, inv. č. 1-14, kr. 62.  
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v Košiciach. Sú to dobové šlágre a salónne piesne (v úprave aranžéra Paula Kubitza). 

Objavujú sa tam pomerne často autori ako Robert Stolz (5 piesní), Gyula Geiger, Fridrich 

Hollaender a ď. Nachádzame tam autorské piesne, dobovo populárne tance ako foxtrot, 

shimmy-foxtrot, one-step a iné. (obr. č. 1) 

 

 
Obr. 1 

 Album Wiener Boheme pre spev a gitaru (1922) 

 

Zbierka 100 maďarských ľudových piesní (klavírny sprievod od Ignáca Bogára), 

vydaná v Budapešti v r. 1861 vo viedenskom vydavateľstve Boheme, obsahuje v skutočnosti 

105 piesní v jednoduchej úprave. (obr. č. 2a )  Z ďalších zaujímavých, ale nedatovaných tlačí, 

ktoré by sme mohli situovať zhruba do posledných dekád 19. storočia sú Rákoczyho pochod 

pre klavír od Vilmosa Poora  (obr. č. 2b). Aj ďalšie tlače favorizujú štvorručnú hru na klavíri, 

sú to: Salónne polky pre klavír a 4 ruky, Kvety opery (na motívy z obľúbených opier) pre 

klavír a 4 ruky v úprave Charlesa Dopplera. Obsahujú úpravy najznámejších opier W. A. 

Mozarta, R. Wagnera, Ch. Gounoda, V. Beliniho, G. Donizettiho, G. Meyerbeera, F. Erkela, 

G.Verdiho, D. Aubera a celej plejády operných skladateľov tvorcov 19. storočia.  
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Obr. 2a                                            Obr. 2b 

100 maďarských ľudových piesní (1861)       Rákoczyho pochod pre klavír (Vilmos Poor), 19. stor. 

 

Le jeunes artistes (Mladí umelci) je zbierka malých fantázií pre poučenie na základe 

obľúbených motívov pre klavír a 4 ruky v úprave Karla Amedeé. Všetky predchádzajúce 

menované hudobniny pochádzajú z Peštianskeho vydavateľstva Rőszavölgyi and Co. 

Takýchto tlačí sa tam nachádza ešte niekoľko, často sú to jednotlivé zošity, resp. diely 

z rovnakých edícií.  

 

     
Obr. 3a a 3b 

 Körtánz pre klavír; ručné odpisy, transkripcie a pod., patriace p. Piller Mina (?) Jekelfalussy 

 

Vo fonde Piller nachádzame aj ručne písané či prepisované skladby, napr. rukopis 

s názvom Musiacalien fűr das Piano Forte, ktorý obsahuje ručne prepísané výňatky z opier 

pre klavír alebo pre klavír a spev, v niektorých prípadoch s uvedeným názvom hudobného 
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diela, väčšinou však bez uvedeného autorstva.  Ďalší zošit  s názvom Körtánz pre klavír 

(kruhové tance, tance do kruhu), ktoré si prepísala /alebo ktorej patrili/ podpísaná Piller  

Mina(?) Jekelfalussyová (obr. 3a a 3b vyššie). Nachádzame aj ďalšie zaujímavé populárne 

edície ľudových piesní s klavírnym sprievodom. Ich obaly sú veľmi nápadité a vizuálne 

zaujímavé, vyjadrujú ideovú jednotu celej edície (obr. 4a a 4b). 

 

           
Obr. 4a a 4b 

 Edície skladieb pre klavír, ľudové piesne a salónna zábavná hudba, šlágre... 

 

Notovaný spevník Fráter Loránd je z roku 1834. Z čias prvej republiky je zborníček 

dvoj- a trojhlasných ľudových piesní „Věnec lipový“ – zbírka národních písní a koled 

v různých úpravách (1929), vydaný zostavovateľom Pavlom Petríkom v Banskej Štiavnici 

v roku 1929, zacielený podľa predslovu autora pre ľudové, meštianske školy a ochotnícke 

spolky. Je určený pre detský, mužský alebo ženský zbor, najviac trojhlasný. Obsahuje 

didaktické poznámky a návody na prácu. Svedčí o zmene spoločenských podmienok za prvej 

ČSR.V zborníku sme našli vložené dva kusy notového papiera ako prepisy dvoch skladieb: 

prvá má názov „Pochod legií“ je to pochodová pieseň (4/4 t) pre sólo spev bez autora, druhá 

má názov „Štefánikovi“ (s podpísaným autorstvom F. Sýkoru, ťahavý charakter v ¾ t). Je na 

pamiatku M. R. Štefánika, má zádušný text: „Večné odpočinutie daj Pane Štefánikovi, nech 

mu večné svetlo plane mierom blaženým...“ atď. 
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Nápaditú a zjednotenú vizuálnu stránku má edícia tancov, z ktorej sa vo fonde 

nachádzajú tri diely: austrálsky tanec Laughing Water – Matschitsch od Frederica W. Hagera 

(3. číslo edície), Cigánsky čardáš pre spev a klavír, a pieseň Bakter nóta od Gondor Auréla 

(107. číslo edície), ktorý je aj autorom textu. Na titulnej strane je, predpokladáme, vždy 

vyobrazený textár či autor alebo aj známy interpret(tka), ktorý(á) túto pieseň preslávil(a) 

a pod. 

   

 

Obr. 5a a 5b 

 Korešpondenčné lístky z r. 1903 rub a líce 

 

 Dobovou formou šírenia a propagácie určitých hudobných druhov bolo zrejme aj ich 

publikovanie vo forme korešpondenčných lístkov, pohľadníc (levelezö lap). Takéto lístky (či 

skôr pohľadnice) nachádzame vo fonde v počte 7 kusov. Sú to dvojice: korešpondenčný 

lístok (s riadkami na vpísanie adresy a okienkom na nalepenie poštovej známky) a tlačená 

skladba, zväčša ľudová pieseň, tvoria rub a líce, základom je tvrdší tenký kartón uprostred 

vlepený medzi nimi). (obr. 5a a 5b vyššie). Nikdy neboli poslané, zrejme ich zbierali, edícia 

je totiž očíslovaná. Piesne sú pre spev a klavír, niekedy majú autora (napr. Fred A. Hubbs), 

prepisovateľa resp. aranžéra (napr. Kún László) a pod. Na mieste určenom na nalepenie 
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poštovej známky je v dvoch prípadoch pečiatka 30. máj 1903, vďaka čomu ich vieme 

datovať. Ide o celkom zaujímavý dobový fenomén. 

 

Záver 

Maďarská ľudová pieseň bola veľmi rozšírená ako spoločenská forma spevu. Ľahko 

zvládnuteľné úpravy pre amatérskych hudobníkov (rozpätie notového materiálu vo fonde od 

30. rokov 19. storočia až po 20. roky 20. storočia, vydané už v prvej ČSR), viacero notových 

edícií pre štvorručnú hru, to všetko naznačuje, že hudobné vzdelanie bolo pevnou súčasťou 

rodinných tradícií tejto statkárskej a poľnohospodárstvom sa živiacej rodiny nižšej šľachty, 

zhromažďujúcej vo svojich najlepších časoch vzdelancov a lokálnych politikov. Pestovanie 

domácej štvorručnej hry, hry na gitaru, hry na klavír bolo pevnou súčasťou vzdelania šľachty 

a meštianskych vrstiev počas celého 19. storočia. Obľúbené prepisy a transkripcie opier, 

nákup notového materiálu, predovšetkým z Budapešti, prípadne i z Nemecka, svedčí 

o mobilite a dobrých kontaktoch členov rodiny, ktorí si notový materiál zabezpečovali počas 

cestovania, objednávaním cez košickú hudobnú agentúru. 

Prítomný rukopisný odpis ľudových piesní, skladieb, cvičení či etúd pre spev a klavír 

alebo pre klavír (prepísaný materiál iniciovaný zrejme súkromnými učiteľmi hudby), edície 

dobovej zábavnej hudby (šlágre, dobové tance), salónnej hudby, svedčí o prítomnosti 

vzdelávania členov rodiny buď domácimi učiteľmi alebo aj v rámci hudobnej školy. Napr. 

Széchényiho spolok v Prešove mal svoju hudobnú školu podľa dokladov už od r. 1910. 

Koncertný život sa uskutočňoval v sále Čierneho orla, ktorý bol neskôr sálou Széchényniho 

kruhu. Počas existencie spolku pulzoval v Prešove pravidelný koncertný život, koncerty 

a hudobné večierky boli vždy vopred inzerované v tlači ako oznamy spolu so zverejneným 

programom (Eperjesi lapok, Felvidéki szemle), po koncerte nasledovalo stručné zhodnotenie, 

nebola to však ešte hudobnokritická reflexia. Umelci prichádzali z Košíc, Viedne,  Budapešti 

a iných európskych miest, často koncertovali aj poslucháči právnickej fakulty. V takejto 

atmosfére nasávala dobové prejavy hudobnej kultúry aj rodina Pillerovcov, členovia jej pred- 

a poprvorepublikovej generácie podľa archiválií disponovali dobrými základmi 

inštrumentálnej hry i vokálneho prejavu, predpokladáme však, že boli najmä konzumentmi 

koncertnej ponuky, prípadne nadšenými laikmi a šíriteľmi hodnôt maďarskej ľudovej 

a salónnej piesne v prvých dvoch dekádach 20. storočia.  

 Tieto podujatia mali určitý umelecký a spoločenský význam, do určitej miery zrejme 

aj politické črty, reprezentovali multietnický charakter zloženia obyvateľstva Prešova do 

vzniku prvej republiky. Vzhľadom na nedostatok prameňov primárnej i sekundárnej povahy 
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stále iba skladáme čriepky hudobných dejín mesta Prešov v tomto málo známom aj keď nie 

až natoľko vzdialenom historickom období. V užšom zmysle sú to často iba dejiny domáceho 

muzicírovania určitých rodín na vyššom spoločenskom rebríčku, dejiny určitých inštitúcií, 

spolkov a ich hudobných udalostí, pokusov o inštitucionálnu bázu hudobného vzdelávania. 

Nedávajú nám však ešte stále potrebný komplexný obraz o podobách hudobného života, tak 

ako pulzoval, vzhľadom na chýbajúcu bázu, ktorá by sa v tom čase bola zaoberala aspoň 

určitou dokumentáciou. Rodina Pillerovcov však rozhodne hudbou žila a hudba bola pevnou 

súčasťou jej kultúrnych hodnôt a potrieb. O tom svedčia aj torzá hudobnín zo zachovaného 

zlomku rodovej knižnice. Dopĺňajú a dotvárajú nám však aspoň do určitej miery 

argumentačnú bázu pre širšie generalizácie týkajúce sa hudobnou historiografiou doposiaľ 

málo preskúmaného obdobia hudobných dejín a hudobného života v našom regióne v čase 

pred jeho profesionalizáciou a pred vybudovaním jeho inštitucionálneho zázemia. 
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Summary 
Sheet-Music in Estate of the Piller’s Noble Family in Prešov State Archives 
 
The estate of the aristocratic Piller family dating from 1591 to 1974, whose members helped to form the 
economic and political history of Šariš county (Šarišská župa), contains not only important family documents, 
but also a fragment of the library and preserved music-sheets. For understanding the contemporary forms of 
musical life of that time, the contents of one carton is very interesting since it contain sheet music, songbooks 
and music prints of the 19th century and of the first decades of the 20th century. Precisely this period, from the 
point of view of music historiography research, belongs among the least explored and documented.  We can see 
it as very interesting material evidence documenting the primarily domestic flourishing of music by the lower 
nobility, landowners, townsmen or rather, at that time, by dominant population groups of Hungarian or German 
nationality. Supported by the sources, we can see this flourishing as a type of salon music and also as evidence 
of the growth of the need to perform and compose folk songs (in this collection predominantly Hungarian folk 
songs) as one of the sources of identity and memory of each nation. 
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