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V roku 2001 vydal Slovenský národný archív (SNA) zaujímavú publikáciu 

„Pripomínam, že neide  o aprílový vtip! Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára 

z Humenného, ktorý editovala, komentovala a doplnila o štúdie archivárka Daniela Fukasová. 

Ide o zaujímavo koncipovanú publikáciu, obsahujúcu prepis pracovného denníka archivára 

a prednostu Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Humennom  Otmara 

Gergelyho (1919 – 1995).  

O. Gergely začal svoju kariéru na poste knihovníka a asistenta univ. profesora V. 

Budinského-Kričku v Bratislave. V máji 1948 nastúpil ako zmluvný archívny úradník na 

Ústredie v Bratislave, v júni bol služobne preložený do Humenného. Tu mal katalogizovať 

a usporiadať „kaštieľnu“ knižnicu Andrášiovcov (Andrássy) a vykonať prípravné práce na 

zriadenie Oblastnej humenskej pobočky Pôdohospodárskeho archívu, ktorú od septembra 

1948 aj viedol (s. 11). Popri týchto aktivitách mu pripadla aj správa celého kaštieľa (január 

1950), dočasné vedenie Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Košiciach (máj 

1950). Najväčšie zmeny však priniesol rok 1952, kedy bol kaštieľ v Humennom pridelený 

Československej armáde na vojenské účely. Objekt bol vysťahovaný.1 Napokon bol O. 

Gergelyi v novembri 1952 preložený a poverený vedením pobočky Pôdohospodárskeho 

archívu v Nitre, so sídlom v Bojniciach. Správcovstvo humenského kaštieľa definitívne 

odovzdal novému správcovi k januáru 1953.  

Pracovný denník obsahuje autentické záznamy od apríla 1949 do mája 1950, 

dokumentuje činnosti, ktoré spadali do agendy či správy pracovníkov Pôdohospodárskeho 

archívu, preberaní spisov a archívnych materiálov, o akcii zvozov a miestach uloženia, 

o zničení dokumentov – vojnou, ale aj následným rabovaním, dokonca požiarom, presunmi 

a požiadavkami nových majiteľov či nájomcov objektov, kde boli fyzicky uložené na 

prelome 40. a 50. rokov 20. storočia. Dokumentuje aj podmienky a nie veľmi vhodné 

prostredie, v ktorom pracoval, ohodnotenie, sťahovanie a prevozy materiálov do Humenného, 

ale i z Humenného do Levoče  (1952 – 1953),2 jeho ďalšie aktivity – publikačnú činnosť ako 

                                                 
1 Okrem Pôdohospodárskeho archívu sa z priestorov vysťahovala i Vyššia lesnícka škola v Humennom. 
2 Časť materiálov z Humenného je dnes uložená v MV SR, ŠA LE a v ŠA KE.  
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aj osobný postoj a povahové vlastnosti, ktoré sa odrazili aj v jeho denníku a svojskom 

pisateľskom štýle.    

O. Gergely sa pričinil o prevoz, záchranu, spracovanie vzácnych dokumentov, či už 

knižníc a hospodárskych archívov z kaštieľov rodiny Šenei (Sennyey) z Bielu a Boťan, 

knižnicu grófov Lóňaiovcov (Lónyay) z Drahňova – po vytriedení cca 690 zv., barónskej 

rodiny Véčei (Wécsey) zo Senného – po vytriedení cca 452 zv., ktorá pochádzala 

z konfiškátu Antona Stáraia (Sztáray) alebo knižnice Garai-Štepán-Moškovic (Garay-Stépán-

Moskovitz),3 fragment knižnice bývalého poslanca Košuta (Kossutha) z Viničiek. Do 

Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Humennom sa dostali aj archívy rodín 

Stárai (Sztáray) zo Starého a Michaloviec, Petö (Pehö), Drugetovcov (Drugeth) 

z Humenného – ktorý obsahoval aj dokumenty iných rodín/rodov, Véčei (Wécsei) zo 

Senného, Moškovic (Moskovitz), Vicmándy (Viczmándy) z Budkoviec (s. 12, 20, 41-44). 

 Gro práce O. Gergelyho sa viazalo na záchranu archívov, čiastočne na evidenciu už 

spomenutej a rozsiahlej knižnice Andrášiovcov (Andrássy) – Imricha Andrášiho v kaštieli 

v Humennom, ktorá musela ísť časom do úzadia. Podľa súpisu z roku 1947 sa v nej 

nachádzalo cca 6 203 zv.  kníh (s. 29). Pri požiari v uvedenom roku totiž zhoreli vo väčšej 

časti aj knižnice prevezené z Bracoviec, Michaloviec, Drahňova, Vinného i Nižného 

Hrabovca, ktoré v tom čase ONV umiestnil v podkrovných priestoroch humenského kaštieľa 

(s. 30).  

Pre doplnenie komplexnejšieho obrazu obsahuje publikácia krátky medailónom O. 

Gergelym (s. 9-14), stručné informácie o vzniku, poslaní a činnosti Pôdohospodárskeho 

archívu, zriaďovaní oblastných pobočiek, ako aj jeho humenskej pobočky, bez ktorých by 

čitateľovi unikli viaceré súvislosti. Prepisu pracovného denníka predchádzajú edičné 

poznámky (s. 51-52). 

Táto publikácia – ako aj nosná časť v podobe pracovných denníkových záznamov, 

predstavuje relevantný dokumentačný materiál, zachytávajúci nielen časť aktívneho i 

každodenného života Otmara Gergelyho, ako jednej z osobností prvej generácie 

profesionálnych archivárov, jeho neúnavné pôsobenie pri záchrane, spracovaní archívneho 

i kultúrneho dedičstva v polovici 20. storočia na východnom Slovensku, resp. situácii 

v Humennom, ale v širšom kontexte dokumentuje stav archívnictva, budovania archívov, 

                                                 
3 Posledná obsahovala 1 121 zv. dokumentov. Našli sa aj archívne dokumenty z konfiškátov Štepán (Stépán) 

z Malčíc, Moškovic (Moskovitz) z Hrušova, ktoré O. Gergely našiel v priestoroch michalovského 
gymnázia. 



 141 

pôsobnosť Pôdohospodárskeho archívu, jeho pobočiek, ako aj pôsobnosť a kompetencie 

Národnej kultúrnej komisie. 

Publikáciu odporúčame do pozornosti nielen archivárskej komunite, ale všetkým, 

ktorí sa zaujímajú o naše dejiny, záchranu kultúrneho dedičstva a jeho dokumentovanie, ktoré 

nie je komplexne zrealizované ani v súčasnosti. 

 

Marcela Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


