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1. KNIŽNICA V KAŠTIELI VO VEĽKEJ LOMNICI 

 

 

K obciam, ktoré majú v rámci Spiša veľmi starú a zaujímavú históriu patrí Veľká 

Lomnica. Okrem viacerých architektonických pamiatok, medzi ktoré patrí napríklad pôvodne 

románsky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z 13. storočia či evanjelický kostol z konca 18. 

storočia, sa v obci nachádzajú dva neskorobarokové kaštiele z rovnakého obdobia. Z nášho 

hľadiska je zaujímavý najmä väčší, dolný kaštieľ, v ktorom sa narodil Gregor František 

Berzevici (Berzeviczy). Vo všeobecnosti je známy predovšetkým ako jeden z významných 

propagátorov nových národohospodárskych myšlienok a predstaviteľov reformného úsilia, 

ktorí sa v uhorskej časti habsburskej monarchie objavovali v závere 18. a v prvej polovici 19. 

storočia.  

 

 

Obr. 1  

Gregor František Berzevici 

 

Tento, v súčasnosti slovenskou historiografiou, stále nie plne docenený rodák z  

podtatranskej obce, nachádzajúcej sa v blízkosti Kežmarku, sa v tom čase dokázal presadiť 

nielen ako autor viacerých významných národohospodárskych diel, zaujímavých 

analytických prác venovaných ekonomickým, sociálnym i kultúrnym aspektom, ale tiež ako 

fundovaný právnik či aktívny predstaviteľ evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Šírka 

záujmov, ale aj dôslednosť, s akou sa venoval riešeniu teoretických, či praktických 
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problémov, s ktorými bol postupne konfrontovaný počas svojho života je naozaj 

obdivuhodná.
1
  

Gregor František Berzevici sa narodil 15. júna 1763, v jednej z najstarších 

šľachtických rodín na Spiši. Jeho predkovia sa vo Veľkej Lomnici usadili už začiatkom 13. 

storočia. Po počiatočnom rýchlom vzostupe rodu viaceré udalosti spôsobili, že jeho vplyv 

klesal a pôvodne rozsiahle majetkové komplexy sa postupne rozdrobili medzi množstvo 

príbuzných. Tých rozdeľovali nielen nákladné vzájomné súdne spory, ale i viera. Šarišská 

vetva rodu zostala dôsledne katolícka. Naopak spišská, so sídlom vo Veľkej Lomnici, sa už 

v 16. storočí priklonila k protestantizmu a pevné väzby s evanjelickou aug. vyznania cirkvou 

udržiavala až do 20. storočia.
2
 Alexander Berzevici, otec Gregora Františka Berzeviciho, 

patril k početnej evanjelickej spišskej šľachte, ktorej pozície v priebehu 18. storočia neboli 

vždy jednoduché. Vďaka svojim schopnostiam však aj napriek tomu dokázal získať 

dostatočný vplyv na viedenskom cisárskom dvore na to, aby mohol konečne ukončiť 

niekoľko zdedených, desaťročia trvajúcich a mimoriadne nákladných majetkových súdnych 

sporov.
3
   

Táto skutočnosť, spolu s veľmi výhodne uzavretým prvým manželstvom mu pomohli 

stabilizovať majetkové pomery rodiny. Jeho prvá žena, Alžbeta Szonthágová, mu ako veno 

priniesla nielen značnú hotovosť, ale napríklad i podiely v banských podnikoch či viniciach. 

Okrem toho svojou prísnosťou a dôslednou starostlivosťou o chod domácnosti 

i berzeviciovského veľkostatku, zabezpečila dostatočne vysoké, pravidelné príjmy do 

rodinnej pokladnice. Rovnako sa usilovala v prostredí starého sídla nachádzajúceho sa na 

mieste už spomínaného dolného, neskorobarokového kaštieľa vytvoriť vhodné prostredie pre 

výchovu viacerých spoločných detí. Po jej smrti sa Alexander Berzevici už v pomerne 

vysokom veku nečakane oženil druhýkrát. Keďže bol materiálne zabezpečený a mal aj 

viacerých synov, zdá sa, že do druhého manželstva vstupoval z úprimného záujmu o svoju 

podstatne mladšiu manželku Barboru Horváth-Stansith. Neodradila ho ani pomerne nezávislá 

                                                 
1
 Tvrdenie, že ide o svojím spôsobom stále nedocenenú osobnosť dokumentuje iba jedna prehľadová práca, 

ktorá o ňom vznikla, konkrétne UNČOVSKÝ, Ladislav. Gregor Berzeviczy. Martin : Osveta, 1956. 120 s. 

Ako však dokazujú knihy, štúdie a články, ktoré sa o tomto právnikovi, ekonómovi, ale i podnikateľovi 

objavujú najmä v prostredí maďarskej historiografie, napríklad známa monografia BALÁZ, Éva. Berzeviczy 

Gergely a reformpolitikus. Budapest : Akadémia Kiadó, 1967. 387 s., stále zostáva veľa oblastí jeho činnosti, 

o ktorých nevieme takmer nič. Spomenúť možno jeho pôsobenie v rámci štruktúr evanjelickej aug. vyznania 

cirkvi, pri rozvoji miestneho podnikania, turistiky, ale i literárneho a hudobného života na Spiši.  
2
 Z viacerých prác, ktorých autori sa v poslednom období venovali v rôznych súvislostiach spišskej vetve rodu 

Berzevici možno spomenúť napríklad Dejiny veľkej Lomnice. Zost. Vladimír Labuda – Michal Šmálik. Veľká 

Lomnica : Obecný úrad Veľká Lomnica, 2008. 484 s., prípadne ENDRÖDI, Ján. Ku genealógii a názvu rodu 

Berzeviczy. In Annales historici Presovienses. Vol. 6/2006. Zost. Martin Pekár, Patrik Derfiňák. Prešov : 

Universum, 2006, s. 43-57.  
3
 Najväčším úspechom v tomto smere bolo najmä ukončenie majetkového sporu s mestom Kežmarok.  
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povaha mladej ženy, kvôli ktorej si mala problémy nájsť manžela medzi rovesníkmi. Napriek 

značnému vekovému rozdielu sa zdá, že manželstvo bolo harmonické. Ich jediným 

spoločným dieťaťom bol Gregor František Berzevici.
4
   

Mladý muž zo zámožnej šľachtickej rodiny mal v tom čase v podstate iba niekoľko 

málo možností vhodného uplatnenia. Návrh, aby sa stal vojakom, ako viacerí z jeho 

príbuzných, matka a tútor zamietli, pretože bol považovaný za telesne príliš slabého. Ďalšiu 

možnosť poskytovala dráha kňaza. Tá však v rámci evanjelickej aug. vyznania cirkvi v tomto 

období neponúkala významnejšie možnosti uplatnenia. Preto rodičia, ale najmä matka 

a strýko rozhodli, že sa bude venovať štúdiu práva, ktoré predstavovalo veľmi rozšírený 

spôsob prípravy najmä na pôsobenie v štátnej či stoličnej správe. Ako mimoriadne nadaný 

a pracovitý chlapec rýchlo a bez väčších ťažkostí zvládol nielen domácu prípravu, ale aj 

pomerne náročné štúdium na lýceu v Kežmarku. Právnické vzdelanie získal na peštianskej 

univerzite. Po absolvovaní povinnej praxe u viacerých advokátov na Spiši, už ako 

dvadsaťročný splnil všetky podmienky na udelenie právnického diplomu.   

Vďaka pomoci a dobrým kontaktom svojho strýka Imricha Horváth-Stansitha, sa mu 

prakticky hneď po ukončení štúdia podarilo získať výhodné miesto na kráľovskom súde 

v Budíne. To mu postupne okrem solídneho materiálneho zabezpečenia mohlo priniesť aj 

dôležité kontakty, možnosť uzavrieť výhodné manželstvo či získať vysoké spoločenské 

postavenie. Tu sa však, podobne ako v nasledujúcich obdobiach ešte niekoľkokrát naplno 

prejavila nezávislá povaha Gregora Františka Berzeviciho. Výhodné, ale pomerne 

jednotvárne zamestnanie ho neuspokojovalo. Túžil v prvom rade po nových vedomostiach 

a skúsenostiach, ktoré mu mohlo poskytnúť iba štúdium a pobyt v zahraničí. Už v roku 1784 

preto opustil kráľovský súd i Budín a odišiel študovať do nemeckého Göttingenu. Na 

tamojšej prestížnej univerzite sa venoval nielen štúdiu práva a cudzích jazykov, ale 

navštevoval tiež prednášky venované ekonómii, tovaroznalectvu, filozofii a histórii.
5
     

To, že nebol bežným študentom, ale skôr nadšeným „zberateľom“ nových informácií 

z viacerých oblastí svedčia okrem rozsiahlych poznámok, ktoré si robil aj jeho listy 

adresované matke a strýkovi. V nich totiž písal nielen o svojich študijných úspechoch, ale tiež 

o poznávacích cestách po nemeckých mestách. V rámci nich sledoval spôsob obchodovania, 

                                                 
4
 Barbora Horváth-Stansith si napriek značnému venu pomerne dlho nevedela nájsť vhodného životného 

partnera, snáď kvôli príliš slobodomyseľnému spôsobu uvažovania. Alexander Berzevici zomrel už v roku 

1772, preto syna vychovávala sama, iba s pomocou svojho brata. Bližšie HORVÁTH, Károly. Berzeviczy 

Gergely 1763 – 1822. Budapest, 1911, s. 4.   
5
 Magyar Nemzeti Leveltár, (ďalej MNL) Budapešť. Fond P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs.132, targy 

165. Vo viacerých častiach písomnej pozostalosti po Gregorovi F. Berzevicim sa zachovali jeho poznámky zo 

štúdií, záznamy prednášok či výpisky z kníh. 
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nové stroje využívané tamojšími výrobcami, výrobu v manufaktúrach i na 

poľnohospodárskych usadlostiach.
6
 Po dvoch rokoch strávených na univerzite pokračoval 

v študijnej ceste po západnej Európe, kde sa postupne oboznamoval predovšetkým 

s hospodárskymi pomermi a možnosťami pre vzájomný obchod. Svoju cestu však musel 

predčasne ukončiť, pretože matka už nestačila z klesajúcich výnosov rodinného veľkostatku 

financovať jeho nákladné štúdium. Znižujúce sa príjmy v tomto období vykazovalo množstvo 

kedysi zámožných šľachtických rodín.
7
 V prípade veľkostatku vo Veľkej Lomnici, podobne 

ako to bolo u viacerých podobných šľachtických majetkov v regióne Spiša, Šariša 

a Zemplína, sa na výraznom poklese výnosov rozhodujúcim spôsobom podpísali udalosti 

spojené s delením Poľska. S viacerými poľskými oblasťami, o ktoré sa postupne delili 

Prusko, Rakúsko a Rusko, mali mestá i jednotliví obchodníci už od stredoveku dlhodobo 

budované obchodné vzťahy, ktoré rozvíjali k vzájomnej spokojnosti. Vzájomnú výmenu 

tovarov, kapitálu i kvalifikovaných ľudí nedokázali úplne prerušiť ani problémy politické či 

menové, ktoré sa v rôznych obdobiach vyskytovali. Samotní Berzeviciovci z Veľkej Lomnice 

pritom tiež dlhodobo úspešne profitovali zo vzájomného obchodu, pričom hlavným 

obchodným artiklom bolo v ich prípade obľúbené tokajské víno.
8
    

Nedostatok finančných prostriedkov, rovnako ako žiadosti matky a strýka, viedli 

Gregora Františka Berzeviciho k rozhodnutiu vrátiť sa domov. Vzhľadom na nasledujúce 

svoje aktivity nepochybne veril, že sa mu, vďaka na tú dobu nezvyčajne rozsiahlemu 

vzdelaniu, bez väčších problémov podarí získať zaujímavé a výhodné zamestnanie priamo 

v niektorom z centier monarchie. Ako sa však ukázalo, realita bola úplne iná. Ani po dvoch 

audienciách, ktoré absolvoval u cisára Jozefa II., ani napriek množstvu prísľubov, ktoré 

dostal, sa pre „príliš“ kvalifikovaného mladého právnika miesto vo Viedni ani Budíne 

nenašlo. Je otázne či dôvodom bola stále pretrvávajúca nedôvera viedenského dvora voči 

evanjelikom, alebo neochota vedúcich úradníkov prijať ambiciózneho a schopného mladíka, 

predstavujúceho potencionálne silnú konkurenciu. V každom prípade sa nakoniec aj pod 

                                                 
6
 MV SR, Štátny archív Levoča (ŠA LE). Fond Rodiny Horváth-Stansith. Listy Gregora Berzeviczyho matke, 

Barbore Horváth-Stansith z rokov 1784 – 1785. V liste zo dňa 20. mája 1785 ju napríklad informoval o ceste 

do pohoria Harc, kde si okrem prírodných krás prezrel aj tamojšie výrobné podniky a dielne.   
7
 V regióne Šariša v tom čase značné finančné problémy a stúpajúce zadlžovanie zaznamenali i pôvodne bohaté 

rodiny ako napríklad Dessewffyovci či Szirmayovci.     
8
 V tomto konkrétnom prípade predstavovali príjmy z obchodovania s vínom naozaj významnú položku. V roku 

1780, keď obchod síce už v menšej miere, ale predsa len prebiehal, predstavoval príjem berzeviciovského 

veľkostatku vo Veľkej Lomnici 11 373 zlatých, z toho príjmy za víno predstavovali viac ako sedemtisíc 

zlatých. V deväťdesiatych rokoch 18. storočia klesli ročné príjmy len na sotva tritisíc zlatých.  Bližšie napr. 

BALÁZ, Éva Berzeviczy Gergely a reformpolitikus. Budapest : Akadémia Kiadó, 1967, s. 181-182. Rozpad 

Poľska a strata tamojších trhov spôsobila, že hospodárenie berzeviciovského veľkostatku začalo vykazovať 

značné deficity, v polovici osemdesiatych rokov 18. storočia výdaje až dvojnásobne presahovali príjmy.   
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tlakom narastajúcich finančných problémov, rozhodol Gregor František Berzevici prijať 

nepopulárne miesto civilného komisára v rakúskej armáde. Z hľadiska finančného, ani 

možnosťou ďalšieho postupu, to nebola zaujímavá práca. Na druhej strane išlo 

o zamestnanie, kde vďaka neustálemu cestovaniu a zhromažďovaniu informácií mohol získať 

značnú časť materiálov, ktoré mu v nasledujúcich rokoch pomohli pri formulovaní 

a prezentácii jeho názorov, najmä v oblasti národohospodárskej a sociologickej.
9
   

Niekoľkoročná, fyzicky namáhavá práca v službách rakúskej armády sa však 

negatívne podpísala na jeho zdraví, ktoré ani predtým nebolo najlepšie. I preto vyvíjal značné 

úsilie, aby opäť získal zamestnanie na niektorom z početných úradov v Budíne. Nakoniec sa 

mu to podarilo. V roku 1792 získal pomerne skromné miesto na kráľovskom 

miestodržiteľskom úrade v Budíne. To mu umožnilo nielen ukončiť neustále cestovanie, ale 

tiež zapojiť sa do intenzívneho kultúrneho a spoločenského života, ktorý sa v hlavnom meste 

Uhorska rozvíjal.
10

  

 

 

Obr. 2  

Kaštieľ Berzeviciovcov vo Veľkej Lomnici na konci 19. storočia 

 

Ako príjemný spoločník, výborný hudobník, scestovaný človek ovládajúci cudzie 

jazyky sa rýchlo dostal do centra spoločenského diania. Napriek tomu sa mu toto ťažko 

získané miesto v Budíne nepodarilo dlho udržať. Ideály Veľkej francúzskej revolúcie, ktoré 

                                                 
9
 Informácie, ktoré postupne pozbieral zúročil napríklad v dielach ako O postavení a povahe sedliakov 

v Uhorsku, O obchode  priemysle v Uhorsku či v rozsiahlom rukopise s názvom O politickej ekonómii, ktorý 

tlačou vyšiel až v roku 1902.   
10

 Je otázkou ďalšieho skúmania nakoľko sa na tomto podpísala jeho účasť v slobodomurárskych lóžach 

a nakoľko snaha vynahradiť si predošlý stratený čas. Zachované zmienky umožňujú konštatovať, že okrem 

hudobných a kultúrnych podujatí sa zúčastňoval aj rôznych odborných diskusií.  



 11 

v našom prostredí našli odozvu napríklad prostredníctvom hnutia uhorských jakobínov, 

rovnako ako situáciu vo Francúzsku pred vypuknutím revolúcie, Gregor František Berzevici 

poznal zo svojho pobytu v západnej Európe. Nepochybne ho tieto myšlienky istým spôsobom 

ovplyvnili, i keď medzi zadržanými a súdenými členmi hnutia uhorských jakobínov jeho 

meno nefiguruje.
11

 I napriek tomu po odhalení tohto hnutia a tvrdom vystúpení cisárskych 

úradov voči jeho členom, narýchlo opustil Budín a utiahol sa na svoj majetok vo Veľkej 

Lomnici.
12

  

Tu sa v nasledujúcich rokoch venoval nielen hospodáreniu na zdedených majetkoch, 

podnikaniu, aktívnej práci v rámci samosprávnych štruktúr Spišskej stolice či evanjelickej 

aug. vyznania cirkvi, ale tiež koncipovaniu svojich teoretických spisov a praktických návrhov 

na riešenie hospodárskych, spoločenských i politických ťažkostí, ktoré prežívali obyvatelia 

najmä uhorskej časti habsburskej monarchie. Životné osudy Gregora Františka Berzeviciho, 

bohaté na zvraty, rôzne významné hoci často i tragické udalosti, z neho robia netradičnú 

osobnosť, ktorej význam výrazne presahuje hranice jeho rodného Spiša. Odvážne 

splavovanie riek na pltiach naložených tovarom až k Baltskému moru či pokusy o záchranu 

zdevastovaných tatranských lesov prostredníctvom návrhov na využívanie rašeliny, to sú iba 

niektoré z aktivít, ktoré dokumentujú jeho podnikavosť.
13

 Nezištná práca v prospech 

evanjelickej cirkvi, ale i snaha pomáhať všetkým ktorí to potrebovali, predstavujú svedectvo 

jeho silnej a úprimnej viery.
14

 Množstvo textov, rovnako ako aktívna práca v rôznych 

úradoch, v rámci školstva či na vlastnom majetku, dokazovali jeho pracovitosť. Niektorým 

z jeho aktivít už bola venovaná pozornosť, iné na zhodnotenie ešte iba čakajú.
15

   

Za osobitne zaujímavú oblasť možno považovať predovšetkým jeho odbornú činnosť 

v oblasti národohospodárstva a právnej problematiky. Z množstva prác je potrebné spomenúť 

aspoň tie najvýznamnejšie, ktoré nielenže mali značný ohlas v rámci samotného Uhorska, ale 

                                                 
11

 ŠIMOMČIČ, Jozef. Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 

1982. 210 s.  
12

 Je možné, že svoj postoj k obetiam procesov s uhorskými jakobínmi vyjadril v anonymne vydanom spise , 

ktorý pod názvom Majestätsprocess in Ungarn vyšiel  v roku 1795. Bližšie ELIÁŠ, Štefan. Kráľovský proces 

v Uhorsku. Košice : Interpresent, 1994, s. 67. Jeho autorstvo však zatiaľ nemožno považovať za úplne isté.    
13

 Bližšie napríklad DERFIŇÁK, Patrik. Gregor Berzevici a jeho pokusy o cezhraničnú spoluprácu. In Stály 

rozvoj regiónov. Skúsenosti, problémy, perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Juraj 

Tej. Prešov : ManaCon, 2002, s. 138.   
14

 O problematike bližšie napríklad DERFIŇÁK, Patrik. Gregor Berzevici, významný predstaviteľ evanjelickej 

aug. vyznania cirkvi. In Historia Ecclesiastica 3, 2012, č. 2, s. 140-143. Viaceré zaujímavé informácie 

o riešení konkrétnych prípadov, keď sa na Gregora Františka Berzeviciho obracajú jednotlivci i celé rodiny 

zachytáva korešpondencia zachovaná v budapeštianskom krajinskom archíve, MNL. P 53 Berzeviczy-

kakaslomnici család. cs. 91.   
15

 Hodnotenie činnosti a životných osudov, ktoré v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia ponúkla 

práca UNČOVSKÝ, Ladislav. Gregor Berzeviczy. Martin : Osveta, 1956. 120 s., nemožno už v súčasnosti 

napriek snahe autora považovať za dostatočné.  
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stali sa aj inšpiráciou pre nasledujúce generácie vzdelancov, venujúcich sa otázkam 

modernizácie krajiny najmä v období prvej polovice 19. storočia. Tu v prvom rade patrí jeho 

prvá rozsiahlejšia publikácia O obchode a priemysle Uhorska, vydaná v Levoči v roku 

1797.
16

 Už tento text dokázal vzbudiť zaslúženú pozornosť nielen u odborníkov. Analýzou 

štatistických údajov i rôznych materiálov, ktoré získal počas služby v armáde i osobnými 

pozorovaniami dokazoval poškodzovanie uhorského hospodárstva centralizačnou 

hospodárskou politikou viedenského dvora.  

Ešte väčšiu pozornosť vzbudila jeho ďalšia práca, ktorú nazval O povahe a postavení 

sedliakov v Uhorsku.
17

 Dokončil ju v roku 1804, no cisárska cenzúra zakázala vydanie tejto 

knihy. Exempláre, ktoré vytlačili v Levoči zhabali, tlačiara zatkli a dielňu zatvorili. Práca sa 

preto spočiatku šírila iba v rukopisných odpisoch. Napriek tomu, že Gregor František 

Berzevici pri jeho písaní využil skúsenosti, ktoré získal na vlastnom veľkostatku, zostavenie 

ani jednej z týchto prác nebolo možné bez dôkladnej teoretickej prípravy. Značná časť 

z pôvodných prác, bez ohľadu na problematiku ktorej boli venované, zostala z rôznych 

dôvodov v rukopisoch. Vzhľadom na ich charakter si vyžadovali nielen dlhodobú 

systematickú prácu, ale tiež množstvo doplnkových informačných zdrojov. Najmä pri 

koncipovaní svojich publikácií zameraných na hospodárske otázky potreboval okrem 

vlastných pozorovaní a záznamov tiež aktuálne správy, štatistické údaje i priebežne 

vznikajúce ekonomické či demografické súpisy. Do veľkej miery v podobnej situácii bol aj 

v prípade svojich rozsiahlych prác v oblasti právnych problémov, resp. textov analyzujúcich 

celkové postavenie a situáciu v rámci evanjelickej aug. vyznania cirkvi.   

Jedno z dôležitých východísk pri celkovej analýze rozsiahleho a z obsahového 

hľadiska rôznorodého diela Gregora Františka Berzeviciho, i jednotlivých jeho názorov, by 

mohla predstavovať jeho súkromná knižnica. Žiaľ napriek tomu, že z manželstva so 

sesternicou Teréziou Berzeviciovou sa im narodilo celkovo jedenásť detí, iba jeden z jeho 

synov sa dožil dospelosti. Už zložité pomery prvej polovice 19. storočia značne narušili 

ekonomickú stabilitu rodinného veľkostatku. Titus Berzevici nedokázal nadviazať na otcove 

úspešné hospodárenie a majetok postupne zadlžoval.
18

 Situácia sa postupne natoľko zhoršila, 

že vnuk Gregora Františka Berzeviciho, Egídius Berzevici, musel nakoniec na začiatku 20. 

storočia kvôli potrebe splácať dlžoby rozpredať nielen zostávajúce pozemky patriace 

                                                 
16

 De commercio et industria Hungariae. Leutschoviae, 1797. V neskorších rokoch sa publikácia objavila aj 

v maďarských prekladoch. Prvýkrát v roku 1818, uverejnená v budínskych Tudományos Gyüjtemény.    
17

 De conditione et indole rusticorum in Hungaria.  
18

 TITUS Eduard Berzevici (1809 – 1893) sa počas svojho života venoval viacerým úradným funkciám, jeho 

najvýznamnejším pôsobiskom však bola oblasť školstva. V rámci nej sa napríklad stal školským dozorcom 

Šarišskej stolice.   
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rodinnému veľkostatku, vrátane rozsiahleho lesného majetku, ale i pôvodné sídlo rodiny, 

kaštieľ vo Veľkej Lomnici. On sám sa následne vzdal rôznych funkcií, napríklad vo vedení 

Uhorského karpatského spolku, a presťahoval sa do Košíc, odkiaľ pochádzala jeho manželka 

Helena, rodená Bárczayová.   

O počiatkoch, rozvoji a celkovej veľkosti pôvodnej berzeviciovskej knižnice, najmä 

v súvislosti s jej využívaním Gregorom Františkom Berzevicim, máme pomerne málo 

informácií. Navyše likvidácia rodinného veľkostatku a predaj kaštieľa viedli tiež k likvidácii 

knižnice. Vzhľadom na záujmy Gregora Františka Berzeviciho, rovnako ako aj na viaceré 

aktivity jeho potomkov, možno iba predpokladať že sa jednotlivé zväzky postupne mohli stať 

súčasťou napríklad knižnice kežmarského lýcea.
19

 Ďalšie tituly z pôvodnej berzeviciovskej 

knižnice mohli rozšíriť napríklad knižnice vytvárané pri Uhorskom karpatskom spolku, 

múzeu v Košiciach či fondy ďalších súkromných či školských knižníc, ktoré postupne 

vznikali najmä na  Spiši.
20

  

Dôležitou pomôckou, vďaka ktorej si aspoň sčasti môžeme utvoriť predstavu 

o publikáciách, ktoré kedysi patrili Gregorovi Františkovi Berzevicimu, sú zlomky, resp. časti 

súpisov kníh, zachované v jeho pozostalosti uloženej v rámci fondu rodiny Berzevici. Fond je 

uložený v Magyar Nemzeti Leveltár v Budapešti.
21

 Tieto iba čiastočne zachované súpisy, 

vzhľadom na svoj stav a spôsob prevedenia predstavujú pravdepodobne iba prvotný 

konspekt, zachytávajúci spravidla iba základnú informáciu nielen o jednotlivých 

publikáciách, ale aj hudobninách či ďalších materiáloch uložených pôvodne v pracovni 

Gregora Františka Berzeviciho. V rámci zachovaných súpisov možno ako najucelenejší 

označiť zoznam tzv. menších kníh, v origináli zahnutých pod položku „Libri in Forma 

minori“. Napriek tomu, že sa tento zoznam nezachoval kompletný, i existujúce torzo 

obsahuje najmenej osemsto očíslovaných a zoradených titulov.
22

    

                                                 
19

 Gregor František Berzevici sa významne angažoval v rámci správy a rozvoja tejto významnej vzdelávacej 

inštitúcie, na ktorej aj sám študoval. Z viacerých jeho aktivít v tomto smere možno napríklad spomenúť jeho 

podiel na príprave nového školského poriadku v roku 1813. Podieľal sa aj na podpore nadaných študentov, 

rovnako ako na činnosti Literárnej spoločnosti v Kežmarku, založenej roku 1806.    
20

 Aj tento výskum tvorí súčasť riešenia grantového projektu. Zatiaľ je možné vylúčiť absenciu pôvodnej 

knižnice Gregora Františka Berzeviciho, napríklad v dochovaných zvyškoch historickej knižnice patriacej 

vlastníkom hradu a panstva v Starej Ľubovni. Ako autor však má zastúpenie v tejto knižnici prostredníctvom 

dobre zachovaného zväzku De commercio et industria Hungariae. Leutschoviae, 1797. Pre košické  múzeum 

zasa hovoria aktivity jeho vnuka Egídia Berzeviciho, ktorý po strate rodinného sídla vo Veľkej Lomnici trávil 

posledné roky svojho života na majetku svojej manželky v Barci pri Košiciach.    
21

 Zmenu názvu Maďarského krajinského archívu (MOL) na Maďarský národný archív – Magyar Nemzeti 

Levéltár (MNL), sa usilujeme zapracovať do textu, pričom ďalej používame pôvodné signatúry i označenie 

jednotlivých materiálov.   
22

 MNL. P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs.131.„Libri minor“. 
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Na skutočnosť, že ide iba o konspekt poukazuje nielen neusporiadanosť jednotlivých 

titulov, nepravidelné striedanie latinských, nemeckých, maďarských či francúzskych 

publikácií, ale tiež prázdne miesta v zozname, akým je napríklad položka č. 119. Ďalším 

faktom, ktorý nás vedie k tomuto tvrdeniu, je použitie nekvalitného materiálu, na ktorom sú 

jednotlivé publikácie zachytené. Okrem iného totiž autor súpisu použil v niektorých 

prípadoch sčasti už popísané hárky papiera. Neusporiadanosť titulov, úprava, nepresnosti 

objavujúce sa v názvoch, ale tiež rukopis, ktorý sa do istej miery líši od písomného prejavu 

majiteľa kaštieľa vo Veľkej Lomnici, neumožňujú otázku autorstva jednoznačne uzavrieť.
23

    

 

 

Obr. 3  

Ukážka rukopisného súpisu kníh z knižnice Gregora Františka Berzeviciho 

 

O tom, že išlo o základný, orientačný súpis svedčí tiež skutočnosť, že pri väčšine 

uvádzaných publikácií je uvedený iba názov. Pri veľkom počte titulov tak nie je možné 

získať informácie potrebné na bližšiu identifikáciu diela či jeho časové zaradenie. Ide 

napríklad o záznamy typu Július Caesar (záznam č. 7), Magyar Gramatica (10) alebo Biblia 

                                                 
23

 Ani jeden z uvedených faktorov nie je úplne jednoznačný, spoločne však umožňujú vysloviť hypotézu, že 

súpis kníh nachádzajúcich sa v berzeviciovskej knižnici zhotovil niekto iný. Ani samotný rukopis Gregora 

Františka Berzeviciho však v tomto prípade nie je jednoznačným dokladom autorstva. Vzhľadom na choroby, 

ktorými trpel, najmä ťažkú reumu, v priebehu rokov sa jeho rukopis dosť výrazne menil. Pôvodne pomerne 

úhľadný písomný prejav sa nakoniec stal takmer nečitateľným.    
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Latina (207). Len v menšej miere sa objavujú aj ďalšie doplňujúce údaje, ktoré napomáhajú 

pri bližšej identifikácii konkrétneho titulu.  

Popri ťažko špecifikovateľných tituloch sa však v zozname objavuje tiež viacero 

informácií, ktoré je možné pomerne bezpečne popísať. Do tejto skupiny možno napríklad 

zaradiť rôzne ročenky či príležitostné tlače. Okrem iného aj štyri zväzky ročenky Solenia 

Bibliothecae Kis-Honth, zaradené v zozname pod číslom 248. V knižnici Gregora Františka 

Berzeviciho sa nachádzali zväzky z rokov 1809, 1810, 1811 a 1813. Išlo o prvé čísla tejto 

ročenky vydávanej pri knižnici Malohontskej učenej spoločnosti.
24

   

Zatiaľ nebol zaznamenaný významnejší vzájomný vplyv medzi členmi tejto učenej 

spoločnosti a samotným Gregorom Františkom Berzevicim. Možno ho však predpokladať. 

Okrem vlastníctva uvedených zväzkov mal samotný Gregor František Berzevici s vedúcimi 

predstaviteľmi tejto spoločnosti veľa spoločného. Na čele Malohontskej učenej spoločnosti 

napríklad stál jeho rovesník Ján Féješ (1764 – 1832), významný predstaviteľ osvietenského 

myslenia v rámci Malohontu. Ich životné osudy sa v mnohom podobali. Obaja šľachtici, 

evanjelici aug. vyznania, absolventi nielen uhorských a viedenských škôl, ale tiež univerzity 

v Göttingene. Aj Ján Féješ sa stal autorom viacerých publikácií venovaných predovšetkým 

filozofickým otázkam a etike. Napriek tomu ani v jeho prípade nemožno hovoriť o niečom, 

čo by sme z dnešného uhla pohľadu mohli označiť ako úspešná kariéra.
25

          

K jednoznačne identifikovateľným patrí napríklad aj záznam č. 163. Ide o publikáciu 

Samuela Pataya, nie Pattaya, ako je uvedené v rukopise, s názvom A régi indusok 

böltselkedések : az az  : példákkal jó erköltőkre tanitó könyvecske.
26

 Ide o v každom prípade 

zaujímavú publikáciu, ktorej cieľom malo byť oboznámenie obyvateľov Uhorska s oblasťou 

Indie. Ukážky z duchovného, spoločenského či hospodárskeho života jej obyvateľov, 

dopĺňajú informácie o faune a flóre krajiny. Informácie sú podávané formou príbehov, 

dialógov, rozprávania a rôznych ponaučení.     

Ďalšou zaujímavou publikáciou, ktorú možno pomerne bezpečne identifikovať 

v knižnici Gregora Františka Berzeviciho je pod číslom 183 zaradený Almanach Ungarn 

1778. Presnejšie ide o Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778.
27

 Zväzok ponúka pestrú 

škálu aktuálnych informácií nielen z vlády či rôznych stupňov štátnych a súdnych orgánov. 

                                                 
24

 MNL. P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs. 131. „Libri minor“. 
25

 Bližšie napríklad ŠKOVIEROVÁ, Angela. Latinské prozaické príspevky publikované v ročenke Solennia 

Bibliothecae Kishonthanae. In Studia Bibliographia Posoniensia I. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava : 

Univerzitná knižnica, 2006. s. 162-169.   
26

 PATAY, Samuel. A régi indusok böltselkedések : az az  : példákkal jó erköltőkre tanitó könyvecske. Eger : 

Nyomtattat a püspöki oskola betöivel, 1781. [14], 409 s.  
27

 Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778. Wien und Presburg : Berlage der Gesellschaft, 1778. VI, [2], 434 s. 
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Bohatý je ale tiež na informácie odborného i popularizačného charakteru, v tomto smere si 

osobitnú pozornosť zasluhujú napríklad informácie o magnátoch a celkovo uhorskej šľachte, 

historicko-geografický prehľad vodných tokov i sídel nachádzajúcich sa v ich blízkosti či 

správy o uhorských producentoch vín.  

Veľkú skupinu predstavujú publikácie, kde síce môžeme určiť autora a dokonca 

názov, vzhľadom na viacero vydaní ich však nevieme presne časovo zaradiť. Medzi takéto 

patria napríklad Notitia rerum Hungaricum, z pera Karola Ferenca Palmu.
28

 Rovnako 

problematické je tiež časové zaradenie napríklad diela Kiliána Katzenbergera Columna et 

firmamentum veritatis ..., ktoré sa objavilo až v troch vydaniach.
29

  

Okrem tohto čiastočne zachovaného súpisu kníh berzeviciovskej knižnice sa 

v archívnych materiáloch, spájaných s Gregorom Františkom Berzevicim, nachádzajú aj 

ďalšie rukopisné súpisy, osobitne uložených najmä právnických publikácií a spisov 

venovaných náboženským otázkam.
30

 Ide o menšie súpisy kníh, ktoré boli evidované mimo 

hlavného súpisu. Napríklad „Scripta Religionaria“ obsahuje iba dvanásť položiek, medzi 

ktorými sa však nachádzajú aj dôležité spisy, medzi ktoré môžeme zaradiť aj viaceré 

záznamy z konaných synod.
31

 Napriek tomu, že neúplné zápisy jednotlivých položiek súpisov 

neumožňujú vždy jednoznačne určiť ani jazyk, v ktorom boli diela vydané, na základe 

analýzy zachovaných zlomkov je možné konštatovať jednoznačnú prevahu latinských 

a nemeckých textov. Len v menšej miere sa objavujú práce maďarské a francúzske.   

K zaujímavým častiam knižnice patrili tiež hudobniny. Napriek tomu, že nepoznáme 

ich celkový počet, išlo o materiál často využívaný nielen samotným Gregorom Františkom 

Berzevicim, ale i jeho synom Titom. Svedčia o tom napríklad dochované zoznamy hudobnín, 

ale i účty, ktoré platil obchodníkom za ich dodanie do Veľkej Lomnice. Začiatkom roku 1820 

napríklad Gregor František Berzevici uhradil nákup celkovo 12 väčších súborov hudobných 

materiálov, predovšetkým diel Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Z nich možno spomenúť 

napríklad tituly  Andante Favori von Beethoven, Sonaten von Beethoven mit violen, 

Mozartovu Sonates mit Violins či ouvertúru Fidélia. Značnú komplikáciu pri skúmaní 

knižnice Gregora Františka Berzeviciho predstavuje aj skutočnosť, že jednotlivé kusy zo 

                                                 
28

 Zo záznamu „Palma Notitia Regnu Hung.“ nie je možné zistiť, či ide o vydanie z roku 1785 (Budín), alebo 

1775 (Trnava).   
29

 KATZENBERGER, Kilián. Columna et firmamentum veritatis, seu fides, doctrina, et ecclesia christiana, 

catholica, romana, contra suos adversarios veteres & recentiores, praecipue tamen contra septem, nimirum 

Gentiles, Judaeos, Mahumetanos, Graecos, Lutheranos, Calvinistas & jansenistas. Publikácia sa objavila už 

v závere tridsiatych rokov 1. storočia (Augsburg 1738), ale i v priebehu päťdesiatych rokov  (1754, 1756).     
30

 MNL. P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs. 131. „Juris  Libri“, resp. „Scripta Religionaria“ 
31

 MNL. P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs. 131. „Scripta Religionaria“. Napríklad Protocollum Synodi 

z roku 1791.  
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svojej knižnice i zbierky hudobnín často požičiaval. Napríklad keď jeho syn Titus odchádzal 

na štúdiá do Rožňavy, v batožine mal okrem viacerých kníh z rodinnej knižnice i celkovo 36 

kusov hudobnín. V rámci nich prevažovali diela Mozarta, Haydna, ale zastúpené boli tiež 

polonézy, klavírne koncerty či variácie na mazurku od Gelineka.
32

    

Nie bez zaujímavosti je tiež čiastočne zachovaný súpis textov a príručiek 

nachádzajúcich sa priamo v pracovni Gregora Františka Berzeviciho. Žiaľ ide o pomerne 

krátky, predbežný súpis zachovaný iba v rozsahu niekoľko málo strán.
33

 V tomto prípade 

súpis s názvom Consignatio Scriptorum obsahuje celkovo sedemdesiat položiek. Okrem 

vlastných spisov, napríklad De conditione et indole Rusticorum, je možné nájsť viacero 

ďalších zaujímavých odkazov. Medzi ne patria napríklad spisy Tractatus de Comercio 

Hungariae či protocollum Deputationes Regnicolaris Publico Poloniae.
34

   

Dochované zlomky záznamov o knižnici Gregora Františka Berzeviciho žiaľ napriek 

značným nádejam, ktoré boli do nich vkladané pri ich nájdení, nepodávajú úplne jednoznačnú 

odpoveď na viacero dôležitých otázok, týkajúcich sa jednak osobnosti samotného Gregora 

Berzeviciho, jednak možností, akým spôsobom sa rozširovali knihy a rôzne príležitostné tlače 

medzi vzdelancami žijúcimi na prelome 18. a 19. storočia na vidieku, ďaleko od väčších 

miest. Navyše iba v malej miere vieme presne identifikovať jednotlivé tituly nachádzajúce sa 

pôvodne v rodovej knižnici vo Veľkej Lomnici. Z tohto dôvodu nemôžeme zatiaľ s istotou 

určiť, ktoré tituly mohol získať on sám a ktoré boli už predtým súčasťou rodovej knižnice 

tejto vetvy Berzeviciovcov.  

O celkovom počte a štruktúre publikácií, ktoré sa zachovali v knižnici kaštieľa vo 

Veľkej Lomnici aj po smrti Gregora Františka Berzeviciho podáva pomerne dobrú 

informáciu štatistický súpis pripravený k roku 1885. Dôležité v tomto smere je konštatovanie, 

že po roku 1834 do pôvodnej knižnice budovanej od roku 1773 pribudlo iba 16 nových 

publikácií, čo umožňuje predpokladať, že štatistika z veľkej časti zachytáva pôvodné zloženie 

i stav knižnice Gregora Františka Berzeviciho. V štatistike vystupuje ako vlastník knižnice 

Egídius Berzevici, statkár vo Veľkej Lomnici, ktorého knižná zbierka obsahovala 1 680 diel 

v 3 612 zväzkoch. Súčasťou knižnice bolo i 16 osobitne evidovaných rukopisov a zbierka 80 

medirytín. Z jazykového hľadiska jednoznačne dominovali publikácie v nemeckom jazyku, 

celkovo 780 diel, nasledovali práce latinské (282) a maďarské (266). Takmer v rovnakom 

                                                 
32

 MNL. P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs. 131. Targy 155.  
33

 MNL. P 53 Berzeviczy-kakaslomnici család, cs. 131. „Consignatio scriptorum“.  
34

 I keď na základe týchto záznamov nemožno určiť, o ktoré konkrétne tituly v tomto prípade ide, tematicky 

plne korešpondujú so záujmami Gregora Františka Berzeviciho a možno oprávnene predpokladať, že ide 

o materiály, ktoré slúžili pri koncipovaní jeho národohospodárskych prác. Z početných právnych spisov, ktoré 

sú v dochovanom súpise zaznamenané, sa najčastejšie objavuje záznam Synopsis Juris Hungarici.    
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počte sa v knižnici nachádzali aj knihy vo francúzskom jazyku (194), nasledovali anglické 

(80) a iné bližšie nezaradené knihy, ktorých vykazovali spolu 78 titulov.
35

  

Z obsahového hľadiska boli podľa počtu publikácií najviac zastúpené publikácie 

jazykovedného charakteru (902 kusov) a histórie (771). V porovnaní s inými knižnicami, 

budovanými odborníkmi, sa v tomto prípade evidovalo veľa rôznych novín (390) a beletrie 

(617), čo je zaujímavé, iba pomerne slabo bola zastúpená štátoveda a právo (122), rovnako 

ako filozofia (82). O záujme venovanom v rámci rodiny Berzeviciovcov štúdiu a príprave na 

povolanie svedčí jednak pomerne veľa zväzkov encyklopedického charakteru (390) ale 

tiež učebníc (180). Z ďalších evidovaných položiek možno spomenúť prírodné vedy (93) či 

iné nezaradené práce (214).
36

 O tom, že v tomto prípade skutočne zachytávame aspoň 

rámcovú informáciu o knižnici vo Veľkej Lomnici, s ktorou pracoval Gregor František 

Berzevici, svedčí tiež skutočnosť, že knižnica manželky Egídia Berzeviciho, Heleny 

Bárczayovej – Berzeviciovej, nachádzajúca sa v Barci pri Košiciach, bola evidovaná 

v uvedenej štatistike osobitne i s rokom založenia 1827.
37

          

Veríme však, že ďalší výskum v oblasti šľachtických knižníc, realizovaný najmä 

v priestore Spiša, prinesie nové informácie, ktoré umožnia vytvorenie si ešte lepšej 

a konkrétnejšej predstavy aj o knižnici tohto významného odborníka žijúceho na prelome 18. 

a 19. storočia. Umožnilo by to dôslednejšie analyzovať jeho práce i návrhy, ktoré podával 

v záujme nielen šľachty či stále dôležitejších drobných podnikateľov, ale i ako jeden z mála 

v prospech tých najchudobnejších vrstiev roľníckeho obyvateľstva.           
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