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2. KNIŽNICA STATKÁRA GABRIELA BÁNÓA AKO SÚČASŤ 

KOLEGIÁLNEJ KNIŽNICE V PREŠOVE 

 

 

Kolegiálna knižnica v Prešove a jej podoba  

 

Významnú úlohu v dejinách mesta Prešov, nie menej v dejinách školstva, evanjelickej 

cirkvi a. v., pri rozvoji kultúrneho, spolkového i národného života zohralo prešovské 

kolégium. Doteraz najväčšiu a systematicky budovanú knižnicu (*1673, základy dnešnej 

knižnice 1731)
1
 na území mesta predstavuje Kolegiálna knižnica v Prešove. Od počiatku sa 

stala priamou súčasťou kolégia. V čase svojho uzavretia – v zmysle budovania fondu, správy 

a sprístupnenia (1918 a n.) obsahovala 58 000 zväzkov kníh.
2
  Jej dejiny sa viazali na osud 

kolégia (*1667). Knižnica sa rozširovala najmä prostredníctvom darov jednotlivcov 

(pedagógov, mecénov a. i.), kúpou – z vlastných finančných prostriedkov, drobných 

príspevkov  či výnosov kolégia, čo sa odrazilo najmä v 19. storočí. Jej základ tvorí tzv. Veľká 

kolegiálna knižnica, knižnica teologickej a právnickej akadémie, knižnice študentských 

spoločností (spolkov), niekoľko väčších knižníc fyzických osôb – ako napr. Binderova 

knižnica (spojená s menom Karola Bindera), niekoľko súkromných – šľachtických knižníc, 

z ktorých najrozsiahlejšou je Szirmayovská knižnica (spojená s menom Ján Sirmai, Szirmay). 

Do tejto skupiny typologicky šľachtických a kaštieľnych knižníc sa radia aj knižnice Eduarda 

Bujanoviča (Bujanovics) alebo Gabriela Bánóa, ktoré patria k významným darom väčších 

celkov z obdobia 19. storočia.  

Knižnica statkára Gabriela Bánóa (Bano, Báno, Bánó) patrí k ukážkam knižnice, pre 

ktoré sa nám zachoval nielen katalóg sekundárne zostavený pre potreby kolégia, ale aj ako 

príklad knižnice, ktorá sa ako celok stala súčasťou inej knižnice, zachovanej dodnes. Práve 

tento fakt nám umožňuje pozrieť sa na jej podobu, zachovanie, reálne začlenenie (skladbu 

signatúr) a overenie fyzického zachovania dokumentov cez dobový katalóg z 1. polovice. 19. 

                                                 
1
 Spájajú sa s rektorom kolégia Danielom Sartoriom. Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia 

a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Zost. Kamil Lacko. Prešov : ŠVK Prešov, 2003. ISBN 80-85734-51-6, 

s. 5. (ďalej ako Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia..., s.).  Dokladá to správa vo vizitačnej 

zápisnici z roku 1806. KOLODZIEJSKÝ, Ladislav. Katalóg slovacikálnych kníh do roku 1918 kolegiálnej 

knižnice v Prešove. Matica slovenská Národná knižnica Martin, 1969, s. XXVII, XXVIII (ďalej ako 

KOLODZIEJSKÝ, L. Katalóg slovacikálnych kníh..., s. ).  
2
 REPČÁK, Jozef. Historický vývoj kolegiálnej knižnice. In Prešovské kolégium v Slovenských dejinách. Košice 

: Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 285. ďalej ako REPČÁK, J. Historický vývoj kolegiálnej 

knižnice..., s.). KOLODZIEJSKÝ, L. Katalóg slovacikálnych kníh..., s. XLVI. 
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storočia a iné knižničné pomôcky z polovice 20. storočia.
3
 Zároveň chceme poukázať na fakt, 

že hoci sa uvedenej knižnici venovala pozornosť, výsledky záverov vykazujú rozdiely 

napríklad v počte alebo v skladbe knižnice, resp. sú preberané bez bližšej konfrontácie 

súdobých katalógov. 

 

 

Obr. 1 

Kaštieľ v Kukovej
4
  

 

Gabriel Bánó a katalóg rodinnej knižnice z rokov 1845 – 1846  

 

Šľachtický rod Bánóovcov (Báno, Bano) pochádzal zo Šarišskej stolice. Ich 

predkovia (kráľovskí jobagióni) sú doložení v 13. storočí. Usadili sa na majetku (panstve) 

Chmeľovec. Do šľachtického stavu boli povýšení za vojenské zásluhy kráľom Belom IV.
5
  

Prezývku (meno) „Bano“ začala používať jedna vetva rodu už koncom 13. storočia.
6
 

Hlavnými rodovými sídlami sa stali Kuková a Lúčka.
7
 Doložené je používanie predikátu 

„Bánó de Tapoly-Lucska et Kükemező.“  

Pri skúmaní problematiky v kontexte výskumu starších zmienok, súpisov knižnice 

Bánóovcov, resp. iných Bánóovcov, sme sa snažili zmapovať aj časť domácej pramennej 

                                                 
3
 Vlastníkom Kolegiálnej knižnice je Evanjelická cirkev a. v. Dokumenty v nej uložené pre potreby bádania, 

verejnosti sprístupňuje Štátna vedecká knižnica v Prešove. 
4
 Zdroj: http://www.pamiatkynaslovensku.sk/kastiel-kukova 

5
 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 106. 

6
 Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. Oravská stolica : zemianske a šľachtické rody Oravy. Eds. Peter Vítek, 

Soňa Maťugová. Bratislava : Hajko & Hajková, 2007,  s. 12-13. Heslo: Bano. 
7
 Porovnaj TÓTH, Sándor. Sáros Vármegye Monografiája. I. Kötet. Budapest : A Vármegye Költségén, 1909, s. 

252-254; TÓTH, Sándor. Sáros Vármegye Monografiája. II. Kötet. Budapest : A Vármegye Költségén, 1910, 

s. 483; Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava : SAV, 1977, s. 201. 
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bázy, rodového archívu,
8
 resp. zmienky o knižniciach. Sú však torzovité,

9
 spájajú sa aj 

s inými vetvami a osobnosťami, ako napríklad menom Juraja Kadaša (súpis kníh, 1738).
10

 Iná 

vetva rodiny Bánó pochádza z Rožkovian a Ostrovian
11

 v Šariši, kde možno spomenúť Jozefa 

Bánóa (1824 – 1910) a jeho knižnicu  v Ostrovanoch (1885)
12

 a i.   

Rodina šľachtica – statkára Gabriela Bánóa z Lúčky (Gábor Bano, Báno, Bánó, 1776 

– 1844)
13

 vlastnila majetky nielen v Lúčke (dnes okres Svidník), ale aj v Kukovej. Sám 

používal aj predikát de Lucska alebo Lutska, na čo poukazujú i jeho doložené exlibrisy – 

rukopisné posesorské poznámky. 

 

 

Obr. 2 

 Erb Bánóovcov  podľa S.  Tótha
14

  

 

Práve Gabriel Bánó daroval rodinnú knižnicu, charakterizovanú ako menšia kaštieľna 

knižnica a formovanú v období osvietenstva,
15

 Evanjelickému kolégiu v Prešove začiatkom 

                                                 
8
 Napr. Rodina Báno Kuková (Kadaš) – časť archívu sa eviduje aj v MV SR Štátny archív v Prešove (ďalej ako 

ŠA PO). Viaže sa najmä na záležitostí rodiny Kadaš v Tekovskej stolici, obsahuje i výpisy kongregačných 

protokolov Zemplínskej župy (náboženské záležitosti protestantov, kalvínov). Šľachtické rodiny 16. – 20. 

storočie (fragmenty fondov). Združený inventár. Zost. Miloslava Bodnárová. Prešov : ŠOBA Prešov, 1994, s. 

2. 
9
 Zároveň aj mimo hlavnej témy, následne uvádzame informácie len výberovo.  

10
 ŠA PO, fond: Rodina Báno Kuková (Kadaš), inv. č. 19, fasc. 17, krab. č. 3. 

11
 Porovnaj Slovenský biografický slovník. Zv. 1. A-D. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 136; HÖRK, Jozef. 

A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség Története. (Monographia). Kassán : Nyomatott Bernovits G. 

Könyvnyomdájában, 1885, s. 525-528. Rod. Bánó/Báno on-line: http://hu.wikipedia.org; 

http://www.coresno.com/genealogie/76-froe/700-froe-b03.html. 
12

 K roku 1885 sa uvádza knižnica Jozefa Bánóa (Jószef Báno földbirtokos) v Ostrovanoch (Osztropatak). Mala 

1 000 zväzkov. Bližšie Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885 – ben. Szerkesztette György Aladár. II. 

rész. Budapest, 1886 s. 464. 
13

 Rok úmrtia 1844 (Kežmarok) uvádza Márton Szluha. Felvidéki nemes Családok I.-II. (Virtuális). Bližšie II. 

Kötet Sáros  megye Turóc megye. Dostupné na www.svkke.sk. Rovnako sme sa stretli aj s rokom 1846, preto 

dnes náš starší poznatok modifikujeme. HÖRK, József. Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium Története. II. Füzet. 

Kassa : Nyom. Ifj. Nauer Henrik Könyv-, Kö- És Műnyomdájában, 1897, s. 180.  (ďalej ako HÖRK, J. Az 

Eperjesi Ev. Ker. Collegium Története. II. Füzet, s. ).  
14

 Obrázok prevzatý z publikácie TÓTH, Sándor. Sáros Vármegye Monografiája. I. Kötet. Budapest : 

A Vármegye Költségén, 1909, [príloha 3., obr. XI. Bánó].   
15

 REPČÁK, Jozef. Historický vývoj kolegiálnej knižnice. In Prešovské kolégium v Slovenských dejinách. 

Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 278 (ďalej ako REPČÁK, J. Historický vývoj kolegiálnej 

knižnice..., s. ). 

http://hu.wikipedia.org/
http://www.coresno.com/genealogie/76-froe/700-froe-b03.html
http://www.svkke.sk/
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40. rokov 19. storočia. Svoj úmysel uviedol i v testamente (1826), zverejnenom o čosi neskôr 

(1845). Podľa Hörka mala obsahovať  4 000 kusov – zväzkov (darab)  dokumentov,
 16

 resp. 

3 048 zväzkov. Tieto ukazovatele sa neskôr vyskytli aj vo výročných správach Evanjelického 

kolégia
17

 alebo boli prevzaté inými bádateľmi. Knižnici venoval hlbšiu pozornosť Jozef 

Repčák. Podľa jeho poznatkov sa knižnica Gabriela Bánóa mala dostať do prešovského 

kolégia už v roku 1842
18

 a mala obsahovať približne 1 860 diel v 3 700 zväzkoch.
19

 

Poukazoval aj na pestrú skladbu knižnice, delenú podľa odborov do 18 skupín,
20

 ako aj na 

jazykové zastúpenie dokumentov. Predpokladáme, že vychádzal  z dvoch verzií katalógu 

Bánóovej knižnice, a to  prvopisu (1845) a čistopisu (1848).  

Katalóg knižnice mal v roku 1845 spracovať profesor Andrej Vandrák (1807 – 

1884).
21

  Na kolégiu pôsobil v rokoch 1833 – 1865 (1870?)
22

 aj ako knihovník. Práve on 

systematicky spracovával nový knižničný katalóg podľa vedných odborov,
23

 spravoval nielen 

Kolegiálnu knižnicu, ale aj už vyššie spomenutú včlenenú knižnicu Sirmaia.
24

 

                                                 
16

 Okrem toho zanechal kolégiu i muzeálne predmety (predovšetkým z odborov: mineralógia, prírodopis, 

prírodovedné exponáty), ale aj historické a geografické zbierky i financie.  Pozri HÖRK, J. Az Eperjesi Ev. 

Ker. Collegium Története. II. Füzet, s. 180; HÖRK, József. Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium története. III. 

Füzet. Kassa : Nyom. Ifj. Nauer Henrik Könyv-, Kö- És Műnyomdájában, 1897, s. 420. DOMENOVÁ, 

Marcela. K rukopisnému katalógu knižnice Gabriela Bánóa na základe jeho odpisu z rokov 1845 – 1848. In 

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov II. Ed. Marcela 

Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2011, s. 121. (ďalej ako DOMENOVÁ, M. K rukopisnému katalógu 

knižnice..., s. ). 
17

 Az Eperjesi evang. kerületi Collegium 1854/5iki Értesítője... Eperjes : Redlitz Ed. betüivel, 1855, s. 8. 

Dostupné v ŠA PO, fond Kolégium východného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Prešove 1549 – 1954 

(ďalej EKP), inv. č. 9; alebo Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej ako ŠVK Prešov) sign. B 13288/1854-

55 a n. 
18

 REPČÁK, J. Historický vývoj kolegiálnej knižnice..., s. 272, 278-279. Odvoláva sa aj na archívny materiál. 
19

 Porovnaj Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia, s. 5-6; VASIĽOVÁ, Darina. Knižnice In 

VASIĽOVÁ, Darina – FRANKOVÁ, Libuša. Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 – 1918). 

Prešov : Vydavateľstvo UNIVERSUM-EU, spol. s.r,o., [2012], s. 72. 
20

 Dominovala v nej literatúra z oblasti prírodných vied (1/3), literatúra poľnohospodárska a ekonomická (1/6), 

následne skupiny: dejiny, medicína, jazykoveda a po nich nasledovali iné vedné odbory. REPČÁK, J. 

Historický vývoj kolegiálnej knižnice..., s. 278.   
21

 REPČÁK, Jozef. Historický vývoj kolegiálnej knižnice. In Prešovské kolégium v Slovenských dejinách. 

Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 278-279 (...Lucskai Bánó Gábor Úr ... könyvek 

Lajstroma. Rendezte Vandrák András prof. 1845-ben.). O osobnosti pozri VASIĽOVÁ, Darina. Dr. Andrej 

Vandrák – príspevok k životu a dielu. In Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. 

1/2006, s. 67. [on-line] Dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk; 
22

 Rok 1870 uvádza J. Hörk. 
23

 Radenie dokumentov podľa odborov: filológia, história, filozofia, matematika, fyzika a prírodné vedy, 

medicína, právo, teológia, beletria, miscelanea a nakoniec boli radené časopisy, rukopisy a dary. 
24

 VASIĽOVÁ, Darina. Knihovníci veľkej kolegiálnej knižnice na Prešovskom kolégiu Potiského dištriktu 

evanjelickej a. v. cirkvi v rokoch 1850 – 1918 (Andrej Vandrák, Jakub Flórián, Fridrich Hazslinszky 

a Ľudovít Frenyó). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : 

ŠVK Prešov, 2013, s. 38-40.  

http://dejiny.unipo.sk/
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Druhý exemplár (tzv. čistopis), z ktorého sme vychádzali aj my, je z roku 1848,
25

 

resp. bol spísaný Ernestom Strakom (Ernő Sztraka) v rokoch (apríl) 1845 – (august) 1848,
26

 

označený na prednej obálke väzby ako „Bibliotheca Gab. Bánoiana.“ (obr. 3). Z uvedeného 

vyplýva, že v roku 1845 sa darovaná knižnica už nepochybne nachádzala v Prešove.  

Predpokladáme, že katalóg obsahuje záznamy, dokumentujúce celkovú vtedajšiu 

knižnicu darovanú Gabrielom Bánóom, ktorá sa mala dostať do kolégia a stať sa riadnou 

súčasťou tzv. Veľkej kolegiálnej knižnice v Prešove.
27

 Na druhej strane oba katalógy 

(koncept aj čistopis) naznačujú fakt, že Bánó síce knižnicu vlastnil a priebežne ju budoval, no 

nerealizoval v nej odborné spracovanie, nebol k nej vyhotovený ani súpis či katalóg.  

 

 

Obr. 3  

Bánóova knižnica – katalog  z 19. storočia 

 

Podoba a obsah Bánóovej knižnice – k problematike rekonštrukcie   

 

Dokumenty, resp. záznamy dokumentov knižnice majú logické katalogizačné 

usporiadanie podľa 18 vedných odborov, následne veľkosti/formátu tlačí a jazyka, v rámci 

                                                 
25

 Ev. kol., sign. R f 18.  Zachovaný v knižnej podobe, rozmery: 39,5 x 24, 5 cm (zrkadlo), rozsah: 51 s., väzba:  

pôvodná, kartón, hnedo-krémovo-čierny mramor. papier, na prednej doske papierový štítok s rukopisom: 

„Bibliotheca Gab. Bánoiana,“ chrbát a rohy – hnedá koža, dve konopné šnúrky zelenej farby, rozmery 40,5 x 

25,5 cm. 
26

 Tento exemplár sa dostal do úschovy správy kolégia. Identifikačné rkp. poznámky: „Descinatur liber hic in 

Catalogum Bibliothecae Gabrieli Bánoianae 1845. 4. aprilis.“ –  „Irta: Sztraka Ernő vége Aug. 19. 1848.“ 
27

 Uloženie: dvorana Evanjelického kolégia, v rámci jednotlivých odborov, resp. skríň. 
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týchto skupín boli záznamy radené podľa abecedy.
28

 Text záznamov katalógu, resp. súpisu je 

vnútorne usporiadaný v „tabuľke.“
29

 Text je štruktúrovaný, obsahuje skrátenú informáciu: 

autor/zostavovateľ, názov (resp. incipit), miesto vydania a rok vydania, následne počet 

zväzkov. Zriedkavo evidujeme zaznamenanie vydania, počtu dielov alebo častí, resp. príloh, 

výtlačkov/exemplárov, spôsob zviazania/previazania
30

 a i. Všetky uvedené faktory sme pri 

našom výskume zohľadnili, fyzicky sme overovali záznamy zaevidované v katalógu (1845 – 

1848) s údajmi v knižničných pomôckach a v prípade, že to bolo možné, došlo aj 

k fyzickému overeniu dokumentov vo fonde Kolegiálnej knižnice.  

Spomenutých 18 tematických skupín a ich podskupín možno bližšie analyzovať – 

doplniť o odhadovaný počet zväzkov, a to na základe komparácie údajov (tab. 1). Pre 

doplnenie komplexnejšieho obrazu poukazujeme aj na uvedenie stránkovania v katalógu. 

Kvôli špecifickosti sme prihliadali aj na parciálne zobrazenie – najstaršie dokumenty (16. – 

17. storočie), prerátanie slovacikálnych dokumentov, t. j. územné slovaciká a určenie ich 

podielu v Bánóovej knižnici, ako aj na ich následnú charakteristiku.  

Radenie evidovaných dokumentov v knižnici možno uviesť v tomto poradí:  

 

I. Latinskí – klasickí (znamenití) autori –  cca 2,1 % 

II. Prírodné vedy – delené ďalej na šesť podskupín: prírodné vedy – opisy, opisovania... ; 

prírodoveda; chémia; hvezdárstvo; geognostika/geognostia a geológia; zemepis – geografia 

– celkovo cca 23,7 % 

III. Matematika – cca 6,5 % 

IV. História – delené ďalej na dve podskupiny: cestopisy; dejiny – samostatné knihy z oblasti 

dejín – cca 10,6 % 

V. Filozofia – cca 8,1 % 

VI. Výchova, vychovávateľstvo – pedagogika – cca 1,6 % 

VII. Právo a politológia – cca 2,4 % 

VIII. Lekárske vedy – cca 3,2 % 

 IX. Teológia – cca 4,6 % 

 X. Beletria/krásna literatúra – delené ďalej na štyri podskupiny – podľa jazyka: v nemeckom 

jazyku, vo francúzskom jazyku, v talianskom jazyku, v anglickom jazyku – celkovo cca 6,6 

% 

                                                 
28

 Rešpektuje sa typ dokumentu (tlače, periodiká, rukopisy, jednotliviny neknižničného charakteru – kresby, 

mapy a i.). 
29

 Rámovanie vytvorené ceruzou. 
30

  Ak chýbala väzba, dokumenty boli zviazané šnúrkou v akýchsi balíkoch. 
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XI. Hospodárstvo – vrátane periodík – cca 15,2 % 

XII. Knihy o umení/umelecké knihy – cca 3,5 % 

XIII. Miscelanea – zmiešané knihy – cca 3,3 % 

XIV. Knihy o vojenstve – cca 0,2 % 

XV. Kreslenie/rysovanie, resp. veci patriace k tejto problematike – cca 0,3 %.  

XVI. Jazykoveda a slovníky – delené ďalej na päť podskupín podľa jazyka, t. j. na literatúru: 

v latinskom jazyku, v maďarskom jazyku, v nemeckom jazyku, v anglickom jazyku, vo 

francúzskom jazyku – celkovo cca 1,6 % 

XVII. Encyklopédie – cca 2,4 % 

XVIII. Zoznamy kníh, katalógy – cca 4,3 % 

 

Na základe súčasných poznatkov však nevieme zrekonštruovať a spresniť dokumenty, 

ktoré svojím charakterom a v dnešnom kontexte nepatria priamo do knižnice. Ide napr. 

o materiál kartografického charakteru (mapy), časť fragmentov periodík, prílohy, jednotliviny 

– ide napr. o kresby, portréty či podobizne (napr. v skupine č. XV). Sú to záznamy evidované 

spravidla vyčlenené osobitne, zväčša na konci rubriky alebo tematického bloku. Samozrejme, 

v celkovom prepočte sme reflektovali na ukazovatele podľa katalógu.  

 

Tab. 1. Rekonštrukcia štruktúry a obsahu knižnice  

 

Skupina – podskupiny veľkosť/formáty/zložkovanie Odhadovaný 

celkový  počet zv.  

Odhadov

aný počet 

územnýc

h slovacík 

– tituly  

Strana 

I.Latin jeles írok   Spolu 63 [+1]
31

 2 1 

       1) 16
od

 és 12
ed

 rétü könyvek – [formát] 16° a 12°   1 

       2) Kissebb 8
ad

 rét – menšie [formát] 8°   1 

       3) Nagyobb 8
ad

 rét – väčšie [formát] 8°   1-2 

II.Természet-Tudományi Könyvek Spolu 699 [+25]  2 

   A Természet leirás 287[+20] 5 2 

   1) 12
ed

 rét    3 

   2) 8
ad

 rét     3-5 

   3) Nagyobb 8
ad

 rét    5-7 

  4) 4
ed

 rét     7 

  Jegyzés: Havi Iratok (obsahuje aj  periodiká)   7 

   B Természettan 172  8 

  1) 12
ed

 rét    8 

      2) Kisebb 8
ad

 rét    8-9 

                                                 
31

 Číselné ukazovatele boli prerátané nami. Údaje v hranatej zátvorke [...] boli rovnako doplnené nami počas 

výskumu, keďže chýba uvedenie zväzkov titulov v dobovom katalógu. Celkovo nemusia odrážať presný počet 

dokumentov. Umožnila by to možno fyzická revízia fondu. 
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  3) Nagyobb 8
ad

 rét   9-11 

  4) 4 
ed

 rétű könyvek     11 

   C Vegytan  79[+2]  11 

 1) Kisebb és nagyobb 8
ad

 rét    11-12 

     Jegyzés: Havi Iratok    12 

D Csillagtan  49  13 

      1) Kisebb 8
ad

 rét     13 

      2) Nagyobb 8
ad

 rét    13-14 

      3) 4
ed

 rét     14 

   E Geognostia & Geologia 31  14 

      1) 12
ed

 és kisebb 8
ad

 rét  12°    14 

 2) Nagyobb 8
ad

 rét    14 

 3) In folio    15 

   F Földleirás 81[+3] 9 15 

1) 8
ad

 es 12
ed

 rét     15 

    2) Nagyobb 8
ad

 rét    15 

   Jegyzés: földabroszok – (obsahuje aj mapy, atlasy)   16 

III.Mathematikai könyvek  179[+1] 2 16 

    1) 12
ed

 és kis 8
ad

 rét  12°    16-17 

    2) nagyobb 8
ad

 rét    17-18 

    3) 4 
ed

 rét     18 

    4) Kötetlen Mathematikai Könyvek   18-19 

IV.Történettan  Spolu 307[+18] 3 20 

   A Utazások   118  20-22 

       Kisebb 8
ad

 rét    22 

   B Történetek  189[+18]  23 

   1) 12
ed

 rét     23 

   2) Kisebb 8
ad

 rét     23 

       3) Nagyobb 8
ad

 rét    23-24 

       Jegyzés: pozn. (obsahuje aj historické mapy, varia)   24 

V.Philosophia   248 3 24 

  1) 12
ed

 rét    24-25 

      2) Kisebb 8
ad

 rét     25-27 

      3) Nagyobb 8
ad

 rét    27-29 

VI.Neveléstani Könyvek  48  29 

  1) 12
ed

  rét     29 

      2) kis 8
ad

 rét    29 

      3) Nagyobb 8 
ad

 rét    29-30 

VII.Jogtudomány és Politika 72[+3] 12 30 

      1) 12
ed

  rét     30 

      2) kisebb 8
ad

 rét    30 

      3) Nagyobb 8 
ad

 rét    31 

      4) 4 
ed

 rétű könyvek    31 

      5) In folio (obsahuje rukopis, zákony, právo)   31 

VIII.Orvosi Tudomány  99 1 31 

      1) 16
od

  és 12
ed

 rét    31-32 

  2) kis 8
ad

 rét    32-33 

      3) Nagyobb 8 
ad

 rét    33 

      4) 4
ad

 rét   33 

IX. Teologia 142 10 33 

      1) 16
od

  és 12
ed

 rét   33-34 

      2) kis 8
ad

 rét   34-35 

      3) Nagyobb 8 
ad

 rét   35-36 

      4) 4
ad

 réti   36 

    5) in folio   36 

X. Szépirodalom 202  36 

A Német nyelven 154  36 

1) 16
od

  és 12
ed

 rét   36-37 
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2) kis 8
ad

 rét   37 

3) Nagyobb 8 
ad

 rét   37 

      Jegyzés: Havi irat in 4
to

   37 

   B Francia nyelven 36  37 

   C Olasz nyelven 4  37 

   D Angol nyelven 8  37 

XI.Gazdaság  462[+2] 8 38 

      1) 12
ed

 rét     38 

  2) kisebb 8
ad

 rét    38-40 

  3) Nagyobb 8 
ad

 rét    40-42 

  4) 4 
ed

 rét    42 

  5) in folio    42 

        6) Kötetlen Gazdasági Könyvek   42-43 

         Jegyzés: Több Ujságok (obsahuje periodiká)   43 

XII.Műgyári Könyvek  106  43 

        1) 12
ed

 rét     43-44 

        2) kisebb 8
ad

 rét    44 

    3) Nagyobb 8 
ad

 rét    44-45 

        4) 4 
ed

 rét    45 

    5) Műgyári kötetlen könyvek    45-46 

XIII.Vegyestartalmu könyvek  117 6 46 

        1) 16
od

  és 12
ed

 rét     46-47 

        2) kis 8
ad

 rét    47-48 

        3) Nagyobb 8 
ad

 rét    48 

XIV.Katonasági Könyvek  9 2 48 

XV. Rajzoláshoztartozók  8 [+2]  48-49 

XVI.Nyelv Tudomány és Szótárak  51 4 49 

      1 Latin irodalom 17  49 

      2 Magyar irodalom 6  49 

      3 Német  irodalom  5  49 

      4 Angol irodalom  2  49 

      5 Franczia irodalom 21  50 

XVII.Encyclopaedia 72 [+1]  50-51 

      Jegyzés:   51 

XVIII.Könyvlajstromok 

 

105  51 

 

 

Možno konštatovať, že z obsahového hľadiska dominuje literatúra z oblasti 

prírodných vied, prírodovedy, hospodárstva, s dôrazom na oblasť poľnohospodárstva 

a ekonomiky. Naznačuje záujmy, pracovné aktivity ako aj praktické potreby sledovania 

dobovej spisby v súvislosti so zabezpečením chodu a zveľaďovaním vlastných majetkov, 

veľkostatku. Vyšší počet majú tituly prepojené na históriu Uhorska i Európy, čo naznačujú aj 

viaczväzkové súbornejšie edície, v ktorých sa prejavil záujem vlastníka o sledovanie 

aktuálneho politicko-spoločenského vývoja. Ostatné skupiny sú zastúpene pod 10 %. 

Praktickosť odráža právo, právna a legislatívna literatúra. Bánó bol konfesionálne 

evanjelikom. Teologická literatúra je zastúpená v nižšom počte, vo väčšej miere je zastúpená 

filozofia. Racionalizmus sa odrazil v záujme o iné vedné odbory, akými boli matematika, 
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chémia, medicína. Najnižší počet titulov evidujeme pri problematike vojenstva (cca 0,3 %). 

V tomto období má svoje pevné zastúpenie beletria, či krásna literatúra, odbornejšia 

encyklopedická a slovníková literatúra. Svoje miesto si v skúmanej knižnici našli aj 

cestopisy. 

Všetky skupiny odrážajú typickú skladbu šľachtickej knižnice z prelomu 18. a 19. 

storočia, budovanú v období osvietenstva počas aktívneho života jej vlastníka. Obsahuje 

viaceré typy dokumentov – t. j. nielen knihy. Časť dokumentov je staršieho vročenia, 

obsahuje vlastnícke poznámky iných členov rodiny, čo naznačuje i menšie zberateľské úsilie. 

 

Proveniencia, jazyk  a časové vymedzenie 

 

 Z jazykového hľadiska pri evidovaných tlačiach knižnice celkovo dominoval 

nemecký jazyk (84,4 %), po ňom nasledoval latinský (10,2 %) a maďarský jazyk (2,5 %). 

Zastúpená bola aj francúzština (2,1 %), angličtina (0,3 %), taliančina (0,2 %) a čeština, resp. 

slovakizovaná čeština (0,2 %).
32

 Doložiť vieme aj špecifické dvoj-, troj- a viacjazyčné 

dokumenty (slovníky, učebnice, komentované vydania a i.).  

Možno konštatovať, že Gabriel Bánó preferoval literatúru v nemeckom a latinskom 

jazyku. Do Bánóovej knižnice boli v nižšom počte zaradené aj diela vo francúzskom, 

talianskom a anglickom jazyku. Ide o tituly patriace do okruhov  krásnej literatúry 

a jazykovedy. Naznačujú Bánóove jazykové kompetencie, prehľad a záujmy. V kontexte 

encyklopédií a lexikónov prevláda v jeho knižnici nemecký jazyk.  

Na doplnenie obrazu pôvodnej evidencie jednotlivých titulov sa pokúsime uviesť 

identifikovaný i pôvodný záznam. Ako ukážku prác vydaných v málo zastúpenom talianskom 

jazyku (v skupine krásna literatúra) možno uviesť prácu  „Maves Vis Conti da Tomaso Grossi 

Brüssel 1837“ – 1 zv. Ide v podstate o historický román Marco Visconti, ktorého autorom bol 

Tommaso Grossi (1791 – 1853).
33

 V diele „Le Rieme del Petrarca in Dresda 1774“ – správne 

Le rime del Petrarcasa, sa nachádza práca Francesca Petrarcu, vydaná v Dresdene (In Dresda 

: Walther) v roku 1774. Prácu v anglickom jazyku „Wawerley Novells Pest, Leipzig & 

London (8 zv.),“ identifikujeme ako Waverley; or, 'Tis Sixty Years Since... od Waltera Scotta, 

evidujeme ju dnes ako 3-dielne vydanie z roku 1831, zviazané v 1 zväzku. Učebnice jazyka 

                                                 
32

 Komplexnosť % zastúpenia dokumentov zhoršuje neuvádzanie zväzkov pri evidovaných tituloch, hlavne 

periodikách.  
33

 Údaje doplnené podľa http://www.internetculturale.it/opencms/directories/ViaggiNelTesto/manzoni/c22.html. 
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zastupuje autor Carl Joseph Henke dielom (Neue) Englische Sprachlehre. Hamburg 1825, 

alebo D. P. Lichtenthal publikáciou Kurzgefasste englische Sprachlehre. Wien, 1812.
34

   

Zaujímavé sú tituly v českom jazyku zaradené v tematickom okruhu teológia. Napr. 

bližšie nešpecifikované dielo – „O puowodi cyrkwe swate Mozkewskym 1761,“ predstavuje 

najskôr prácu kňaza a biskupa českej Jednoty bratskej Lukáša Pražského (cca 1460 – 1528) – 

O původu církve svaté, resp. O puovodu cierkve svaté
35

 (v roku 1762 bol vydaný exulantom 

Janom Šlerkom v Královci).
36

 Zápis „Hibla Theod. O puwodu a Zrustu Papežstwa. 

Wittenberg 1744“
37

 predstavuje najskôr prácu Ernsta Salomona Cypriana a Matthiasa Bahila: 

Naucenj o Půwodu a Zrůstu Papežstwa spolu s Obranau Obnoweni Cyrkwe. W Witemberku 

1744.
38

 Tento titul nachádzame v kolégiu aj dnes a vo viacerých exemplároch, no ani na 

jednom z nich sa nenachádza vlastnícka poznámka G. Bánóa. 

 

 

Obr. 4 

Titulný list Naucenj o Půwodu a Zrůstu Papežstwa... 1744 

 

Dokumenty, ktoré nachádzame v Banóovej knižnici, majú pestrú provenienciu 

a pochádzajú z viacerých európskych krajín. Najviac sú zastúpené tlače z nemeckých oficín 

(Aachen, Altenburg, Altona, Arnstadt, Augsburg, Bamberg, Berlin, Bonn, Brauschweig, 

Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt am Maim, Freiberg, Gießen, 

                                                 
34

 Ev. kol., sign. Rf 18, s. 49. 
35

 Kniha sa vo fonde dnes nenachádza. 
36

 Porovnaj http://cs.wikipedia.org 
37

 Ev. kol., sign.:  R f 18, s. 34. 
38

 Ev. kol., sign. G 479, F 506. Porovnaj informácie dostupné na internete http://www.muenchener-

digitalisierungszentrum.de/index.html?c=autoren_index&ab=Bahil%2C+Matthias&l=en.  

http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=autoren_index&ab=Bahil%2C+Matthias&l=en
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=autoren_index&ab=Bahil%2C+Matthias&l=en
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Gotha, Göttingen, Hadamar, Halle, Halberstadt, Hamburg, Hanau, Hannover, 

Hildburghausen, Chemnitz, Jena, Kiel, Kirchberg, Köln, Passau, Königsberg, Landau, 

Landshut, Lemgo, Leipzig, Leiden, Lüneburg, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, 

München, Münster, Nordhausen, Nürnberg, Offenbach am Main, Oldenburg, Passau, Pirna, 

Quedlinburg, Regensburg, Reutlingen, Rostock, Stuttgart, Tübingen, Zerbst,  Wiesbaden, 

Weimar alebo aj Zweibrücken).  

Výnimočne sa dokumenty svojím pôvodom radia do krajín, akými sú Anglicko (napr. 

London), Belgicko (Antwerpen, Brusel), Česká republika (Brno, Praha), Dánsko 

(København), Francúzsko (Paris, Strasbourg), Grécko (Atény), Lotyšsko (Riga), Maďarsko 

(Debreczen, Pest, Béc, Budín, Vasvár), Poľsko (Gdańsk, Krosno, Szczecin, Wrocław), 

Rumunsko (Oradea), Rakúsko (Graz, Linz, Salzburg, Wien, Raab), Rusko (Kronštadt, Sankt 

Peterburg, Kaliningrad), Švajčiarsko (Bern), Taliansko (Venetia), Ukrajina (Lwiw) a i. 

Produkcia slovenských tlačiarní je v Bánóovej knižnici zastúpená oficínami z miest 

Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Levoča, Košice, Prešov a Bardejov.  

Územné slovaciká, ktoré sme revidovali v katalógu, evidujeme nateraz v počte 67 

zväzkov, a to až v dvanástich tematických okruhoch (bližšie tab. 1). Postupným overovaním 

a komparáciou však možno nateraz modifikovať počet titulov na 78 jd. v 60 zväzkoch. Či 

však všetky viaczväzkové diela Bánó vlastnil, nevieme, keďže neobsahujú vlastnícke 

poznámky.
39

 Možno ale konštatovať, že ich zastúpenie z celkového počtu dokumentov je 

nateraz cca 2,5 %. 

Jednotlivé tlače patria do obdobia rokov 1636 (Bardejov) – 1833 (Košice). Doložené 

sú tlačiarne v mestách Bratislava (32 titulov), resp. v kombinácii Bratislava – Košice (8), 

Bratislava – Pešť – Košice (2), potom nasledujú Košice (14), resp. Košice – Pešť (1) – ide 

o tlače J. M. Landerera; Levoča (12), Trnava (4), Prešov (3), Bardejov (1)
40

 či Banská 

Bystrica (2). Z jazykového hľadiska dominujú tlače v latinčine (48 titulov), maďarčine (15), 

menej sa vyskytujú tlače v nemčine (5). Viacjazyčné tlače ako napr. latinsko-maďarské 

dokumenty (3) či latinsko-maďarsko-nemecké dokumenty (3) patria do oblasti jazykovedy, 

odbornej slovníkovej spisby – ide napr. o známe dielo Dictionarium... Ferenca Páriz Pápaia
41

 

                                                 
39

 Pozri DOMENOVÁ, Marcela. Gabriel Bánó z Lúčky a jeho knižnica: k územným slovacikám v šľachtickej 

knižnici z 1. polovice 19. storočia. In Annales historici Presovienses, 12, 2012, č. 1, s. 107-134. 
40

 Ide najskôr o titul v 2 zv. Pod sign. U 326 sa síce eviduje práca Jána Okolicznaia – Tripartiti Operis Ivrivm 

Consvetudinarium... 1636, 1 exemplár, no fyzicky nie je na mieste. 
41

 Ev. kol., sign. L 973,  L 832, L 98 + ich príväzky. 
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alebo o dielo obsahujúce ukážky dobovej literárnej tvorby ako napr. Musen=Almanach für 

das österreichische Kaiserthum Erster Jahrgang... Levoča 1807.
42

 

V slovakizovanej češtine (4 tituly) evidujeme napr. titul Kratičké Hystorycké 

Wypsánj, Knižat a Králů Vherských... Bratislava 1786, autorom ktorého bol Michal Semian 

(1741 – 1812) – konrektor prešovskej evanjelickej školy 
43

 alebo Zprawa Vžitečné Zahradné 

Stromy... od Franza Xavera Geigera (Fr. Xav. Geiger, 1749 – 1841) v preklade Samuela 

Fábryho (1716 – 1826), učiteľa v Sabinove.
44

 Tu možno zaradiť aj Rozmlauwáni o Ohni... 

Banská Bystrica 1804. Ide o slovenský preklad práce Jána Šuleka, ktorý v tom čase 

pôsobil v Mošovciach.
45

  

Popri klasických autoroch, ako sú napr. Seneca reprezentovaný prácou Senecae Libri 

4 de consolatione... Trnava 1731;
46

 či M. T. Cicero zastúpený dielom Epistolae familiarum.. 

Trnava 1724,
47

 nachádzame aj práce významných osobností. Zastúpený je Anton Sirmai 

(Szirmay) a jeho notície o Zemplínskej stolici, Košice 1798.
48

 Bánó vlastnil latinskú tlač od 

Gregora Berzeviczyho (2 jd.) z oblasti mapovania stavu uhorského hospodárstva De 

Commercio & Industriae Hungariae ... Levoča 1797
49

 alebo geograficko-historický lexikón 

Geographisch=Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn... Bratislava 1786 od Jána 

Mateja Korabinského.
50

 Z prác pedagógov, pôsobiacich na Evanjelickom prešovskom 

kolégiu, v tejto kategórii nachádzame prácu Logica... Košice 1815 od Žigmunda Karlovského 

(Carlowszky, 1772 – 1821)
51

 alebo Natvralis Historiae Compendivm... Levoča 1795 od 

Andreja Kralovanského (Kralowanszky, 1759 – 1809).
52

 

Z chronologického hľadiska sú v knižnici Gabriela Bánóa zastúpené tlače zo 16. – 19. 

storočia. Najstaršie patria do 16. storočia – nateraz ide podľa katalógu o 10 titulov (cca 0,3 

                                                 
42

 Ev. kol., sign. J 423. Musen=Almanach für das österreichische Kaiserthum Erster Jahrgang. 1807. 

Herausgegeben von Karl Georg Rumi... Compagnie in Wien, und bey Schwaiger in Preszburg. – Leutschau, 

gedruckt bey Joseph Kark Mayer, kaisl. königl. privil. buchdrucker. s.a. (1807). 
43

 Napr. Ev. kol., sign. N 140. 
44

 Ev. kol., sign. S 718.  
45

 Identifikované cez KOLODZIEJSKÝ, L. Katalóg slovacikálnych kníh...  č. 1909, s. 286. Dokument uložený 

pod Ev. kol., sign. P 428. 
46

 Ev. kol., sign. L 707. 
47

 Ev. kol., sign. L 609.  
48

 Ev. Kol., sign.  V 142. T. j. Notitia Historica, Politica, Oeconomica Montium, Et Locorum Viniferorum 

Comitatus Zempleniensis. Authore Antonio Szirmay De Szirma ... Cassoviae, Typis Joannis Josephi Ellinger, 

Caes. Reg.privil. Typographi 1798. 
49

 Ev. kol., sign. V 473; U 418 alebo VI.70. 
50

 Ev. kol., sign. V 313.  
51

 Napr. Ev. kol., sign. M 712. Logica. Auctore Sigismundo Carlowszky, Ill. Collegii District. Aug. Conf. 

Eperiessiensis Professore. Praefacionis loco praemissae est Logicae Historia. – Cassoviae, Typis Stephani 

Ellinger, Caes. Reg. privil. Typogarphi. 1815.  
52

 Ev. kol., sign. K 656. Natvralis Historiae Compendivm Qvod In Vsvm Svarvm Praelectionvm Conscripsit 

Prorpiisqve Svmtibvs Edidit Andreas Kralowanszky Scholae Kesmarkiensis Philosophiae Profesor – 

Levtschoviae, Typis Michaelis Podhoránszki... 1795. 
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%), ktoré vieme navýšiť o príväzky (cca 4), no nie všetky tlače z tejto skupiny sa v knižnici 

zachovali dodnes. Do 17. storočia zaraďujeme 14 titulov (0,5 %). Všetky ostatné dokumenty 

sa datujú do 18. (cca 34,3 %.) a 19. storočia (cca 61,5 %.).
53

 Vysoký počet dokumentov bol 

nedatovaný (3,3 %).  

Bánóovci sledovali dobovú spisbu a knižnicu postupne dopĺňali. Naznačujú to aj 

dokumenty evidované v poslednej skupine XVIII., ktoré predstavujú zoznamy kníh, katalógy 

či prehľady literatúry. Ich pozornosť sa orientovala zväčša na nemecký kníhkupecký, 

vydavateľský trh a tamojší vedecký a kultúrny okruh. Doložené sú publikácie z Weimaru, 

Jeny – ako napr. dielo Allgemeines Repertorium der Literatur, z rokov /1785/ 1793 – 1807.
54

 

Žiaľ, práve časť z nich sa dodnes nezachovala.  

Najmladšie tituly, zaevidované v knižnici, možno datovať do roku 1844 a 1845 (tlače 

vyšli v Prahe, Pešti, Lipsku, Berlíne a i.), ako to dokladá napr. záznam Kochbuch ... od 

Susanny Németh. Leipzig 1845 (1 zv.). Tento fakt naznačuje, že Gabriel, Bánó budoval 

knižnicu do konca svojho života. 

 

Najstaršie a zaujímavé tituly 

 

Najvzácnejšie, resp. najstaršie tlače spadajú do 16. storočia. V katalógu Bánóa je 

zaznamenaných 10 titulov/zväzkov (v 9-tich záznamoch) z tohto obdobia. Ako sme 

spomenuli, ich fyzický počet dnes však možno navýšiť o pôvodne nezaevidované tituly, no 

na druhej strane, niektoré tituly dnes v Kolegiálnej knižnici fyzicky nenachádzame. 

Zaevidované dokumenty pochádzajú z rokov 1555 – 1600, z belgických (Antwerpen), 

českých (Praha), francúzskych (Strasbourg), nemeckých (Frankfurt am Main, Jena, 

Wittenberg) a švajčiarskych (Basel) oficín.  

V skupine diel 16. storočia evidujeme práce klasických a humanistických autorov. 

Dominuje v nich teologická literatúra (predovšetkým reprezentujúca reformovanú – 

evanjelickú cirkev). Zastúpená je aj slovníková literatúra, gramatika, dejiny, botanika a i. 

Jazykovo ide o tituly vytlačené hlavne v latinskom jazyku, ojedinele sa vyskytol nemecký 

jazyk, či viacjazyčný dokument (napr. Calepinov slovník).
55

  

                                                 
53

 Sem sme zarátali aj nami zadatované dokumenty. 
54

 Ev.kol., sign.:  R f 18, s. 51. 
55

 Tlače sme komparovali aj cez katalógy Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej 

vedeckej knižnici v Prešove. Zost. Kamil Lacko. Prešov : ŠVK Prešov, 2003. 315 s.; Tlače 16. storočia vo 

fonde ŠVK  Prešov. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68 s. 
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Počet titulov, ktoré mohol Bánó vlastniť, možno navýšiť. Napr. pod zápisom 

„Philippi Melanchtonis Gram(m)atica Pragae 1599“ sa naozaj eviduje dielo Grammatica 

Philippi Melanthonis Denvo Recognita Et Locvpletata..., ktorej autorom je nemecký filozof,  

univerzitný profesor, humanista a reformátor Philipp Melanchthon. Tlač vyšla Prahe v roku 

1599, ale až fyzickým overením dokumentu vieme konštatovať,  že je zviazaná spolu 

s ďalšími tromi titulmi. Dva z nich spadajú do 16. storočia a jeden do 17. storočia. E. Sztraka 

ich nezaevidoval, t. j. podchytil len hlavné dielo. Na tomto mieste nastupuje otázka, či sa to 

nestalo aj pri iných dokumentoch, resp. konvolútoch a zároveň dochádzame k dedukcii, že 

nami prerátané záznamy v katalógu z roku 1845 – 1848 rovnako nezachytávajú zaevidované 

iné príväzky. V tomto prípade ide o prácu rímskeho rečníka a gramatika Aelia Donata (4. 

stor.) De Octo Partibvs Orationis Methodvs..., tlač vyšla v Prahe v roku 1604 (pod prív. 1.). 

Ďalším titulom je práca holandského humanistu Erazma Rotterdamského, t. j. Desideria 

Erasma a jeho Dicta Graeciae Sapientvm... Tlač vyšla rovnako v Prahe v roku 1597 (pod 

prív. 2.). Tlač zo 17. storočia predstavuje titul Disticha Moralia... Praha 1596 (pod prív. 3.),
56

 

jej autorom bol rímsky politik, rečník Marcus Porcius Cato starší, zvaný i Cenzor.  

 

 

Obr. 5 

 Titulný list Aphthonii Sophistae Progymnasmata... 1594
57

 

 

Titul „Aphtonii Progymnasmata Franckfurt 1591,“ t. j. Aphthonii Sophistae 

Progymnasmata: Partim á Rodolpho Agricola; partim á Ioanne Maria Catanaeo latinitate 

                                                 
56

 Ev. kol., sign. L 691/I. Prív. doplnené podľa publikácie Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia..., 

s. 159.  
57

 Ev. kol., sign. L 828 Kol. 
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donata... je evidovaný aj v katalógu a aj fyzicky, no vydanie je až z roku 1594 a obsahuje 2 

príväzky (z rokov 1594 a 1596).
58

 Na tomto mieste však možno dedukovať chybu spôsobenú  

pravdepodobne nepozornosťou pri evidencii Bánóovej knižnice, pretože na titule (zadné 

prídoštie) sa nachádza aj exlibris – rkp. poznámka Imricha Bánóa: „Emericus Bano“. Počet 

titulov zo 16. storočia vieme navýšiť aj pri tlači Martin Luther – Colloqvia Meditationes, 

Consolationes, Consilia, Ivdicia, Sententiae, Narrationes, Responsa, Facetiae, D. Mart. Luth. 

piae & sanctae memoriae...., pretože s dokumentom je zviazaný navyše 2. diel (prív. 1) 

Colloqvia Meditationes, Consolationes, Responsa..., Frankfurt  am Main, 1571.
59

  

 

Tab. 2. Tlače 16. storočia – ukážka evidencie a konfrontovanie terajšej fyzickej 

existencie dokumentov  

Č. Pôvodný záznam Počet 

zv.  

Identifikovaný titul Počet 

zv. 

Miesto 

a rok 

vydania 

Doloženie 

vo fonde 

Ev. 

kolégia 

1 Sleidani Joan. 

Com(m)entatio des statu 

religionis argentorati 1555 

1 Johannes Sleidan: 

Commentariorvm De Statv 

Religionis & 

Reipublicae... 

- - N 

2 Novum testamentum, das 

neve testament Dr. Mart. 

Luther 1560 Wittenberg 

1 - - - N 

3 Martini Lutheri operum 

Tom 1. Jena 1564 

1 - - - N 

4 Lutheri Colloquia & 

meditationes &c. Franco 

1571 

1 Martin Luther: Colloqvia 

Meditationes, 

Consolationes, Consilia... 

1 Frankfurt 

am Main 

1571 

+ 1 prív. 

E 213 

5 Clusii Caroli rariores 

stirpes Antwerpen 1583
60

 

1 L´ Ecluse, Charles de: 

Rariorum aliquot 

Stirpium, per 

Pannoniam... 

1 Antwerpen 

1583-1584 

K 226 

6 Ambrosii Calepini 

Dictionarium 8 lingvarum 

Basilae 1584 

1 Ambrogio Calepino: 

Dictionarivm Octo 

Lingvarvm... 

1 Bazilej 1584 Lf15 

7 Aphtonii Progymnasmata 

Franckfurt 1591 

1 Aphthonius 

Progymnasmata... 

1 Franckfurt L 828 

                                                 
58

 Ev. kol., sign. L 828 Kol. + priv. Bližšie Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia..., s. 30-31.  
59

 Ev. kol., sign. E 213, sign. E 167.   
60

  Ev. kol., sign. R f 18, s. 3. 
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1594 

+ prív. 

8 Philippi Melanchtonis 

Gram(m)atica Pragae 1599 

1 Philipp Melanthon: 

Grammatica...  

1 

 

Praha 1599 

+ 3 prív. 

L 691/I 

9 T. Livii Patavini Historiae, 

Frankfurt am Main 1600 

2 Titus Livius: Historiarvm 

ab vrbe condita decadis 

quintae... 

- - N 

 

Niektoré tituly však dnes reálne (fyzicky) vo fonde Kolegiálnej knižnice Prešove 

nenachádzame. Ide napr. o titul „T. Livii Patavini Historiae, Frankfurt am Main 1600,“
61

 

alebo Commentariorvm De Statv Religionis & Reipublicae..., ktorej aurorom bol historik  

Johannes Sleidan (1506 – 1556) a ktorá by podľa poznámky mala vyjsť v Strasbourgu v roku 

1555. V Prešove však evidujeme iné vydania, a to z rokov 1558 a 1568.
62

 Bánó mal vlastniť 

viacero prác od Martina Luthera, no dnes ich nenachádzame – ide napr. o titul  „Martini 

Lutheri operum Tom 1. Jena 1564“
63

 a „Novum testamentum, das neve testament Dr. Mart. 

Luther 1560 Wittenberg.“
64

  

Na druhej strane v tlači francúzskeho botanika, lekára, zaoberajúceho sa tvorbou 

(botanických) záhrad i mykológiou Charlesa de L´ Ecluse – Caroli Clvsii Atrebatis Rariorum 

aliquot Stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam Prouincias obseruatarum 

Historia ... 1584
65

 nachádzame aj exlibris, a to na titulnej strane v podobe rukopisnej 

poznámky „Jure emptionis possidet Gabriel Báno de Lutska. 1822. 7. Nov.“  Rukopisné 

vlastnícke poznámky v spojení s osobou Imricha Bánóa (Bano de Lucska) k roku 1740 

a Gabriela Bánóa (Bano de Lucska) k roku 1823 nachádzame na viacjazyčnom slovníku 

Ambrosii Calepini Dictionarivm Octo Lingvarvm, Iam Postremo Accurata Emendatione... 

Bazilej 1584. Jeho autorom je známy taliansky lexikograf Ambrogio Calepino.
66

 Aj tieto 

skutočnosti naznačujú širšie zberateľské aktivity Bánóovcov, kúpu zaujímavých titulov alebo 

aj ich nadobudnutie od príbuzenstva.  

Aj obdobie 17. storočia si zasluhuje pozornosť – hoci len v krátkom exkurze. Nateraz 

z tohto obdobia evidujeme zaznamenaných 14 titulov v 14 zväzkoch. Pochádzajú 

z francúzskych (Strasbourg), holandských (Amsterdam), nemeckých (Frankfurt am Main, 

                                                 
61

 Podobný titul evidujeme vo fonde ŠVK PO, sign. 4253. 
62

 Ev. kol., sign. N 5 Kol.;  L VII. 10 Sz (tento titul spadá do Szirmayovskej knižnice). Pozri Tlače 16. storočia 

v knižnici Evanjelického kolégia..., s. 205. 
63

 Ev. kol., sign. R f 18, s. 36. Našli sme ale titul: Tomvs Primvs Omnivm Opervm Reuerendi Patris D. M. L. ..., 

Jena 1556. Ev.kol., sign. Gq 45/I. 
64

 Ev. kol., sign. R f 18, s. 36. 
65

 Dnes Ev. kol., sign. K 226. 
66

 Ev. kol., sign. Lf 15.  
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Leipzig) oficín.
67

  Len dva z nich sú územné slovaciká.
68

  Ide už o spomenuté dielo Tripartiti 

Operis Ivrivm Consvetudinarium..., v dvoch exemplároch, ktoré pripravil Ján Okolicsnai 

(Bardejov 1636, Levoča 1648) a tematicky sa viažu na problematiku cirkevných dejín či 

polemík (Gašpar Schoppe, Wilhelm Stratemann), práva (Friedrich Schragius,  Hugo Grotius, 

Ján Okolicsnai) a dejín (Dominicus Baudius). Nie všetky tituly z tejto skupiny evidujeme 

zachované dodnes vo fonde Kolegiálnej knižnice.
69

 No ako bolo spomenuté vyššie 

v súvislosti s Aeliom Donatom (r. 1604, evidovaný ako príväzok), ich počet môže byť 

vyšší.
70

 Tento predpoklad by mohol potvrdiť ďalší výskum. 

Pre obsiahlosť problematiky sa nateraz nebudeme bližšie venovať obsahovej stránke, 

či jednotlivým titulom vo všetkých skupinách. Možno však poznamenať, že radenie 

záznamov (v katalógu z rokov 1845 – 1848) podľa obsahu korešponduje s tematickými 

skupinami a podskupinami.   

Z klasických, resp. starovekých autorov  vlastnil Bánó diela z oblasti poézie, prózy, 

histórie, filozofie, mnohokrát v podobe súborných diel.
71

 Sú to napríklad vydania Aesopa  

(Fabulae, Bassani 1734), Hoaratia (Opera, Nurmberg 1792; Poëmara, Halle 1794; Opera, 

Parisiis 1828), viac titulov od Vergilia (Opera, Nürnberg 1800), Ovidia (Opera Argentorati 

1807), Lucretia Cara (de reum Natura, Biponti 1794), Senecu (De Consolatione, 

Nagyszombat 1794; Opera omnia, Argentorati 1809), Ciceróna (Epistolae Tyrnaviae 1724; 

Opera omnia... Halle 1774 – 1779), Juvenala (Satyrae, Nürnberg 1792), Martiala 

(Epigrammata, Biponti 1784), G. P. Plinia ml. (Epistollae et Panegyricus, Biponti 1789; 

Historiae Naturalis, Biponti 1783 – 1784,) G. Sallustia Crispa (Opera Argentorati 1807), Q. 

Curtia Rufa (Opera, Argentorati 1801), ale aj Tacita (Opera, Biponti 1779 – 1780), Valleia 

Patercula, Livia Patavia
72

 z 18. – 19. storočia, ako aj ich preklady.   

V rámci skupiny dejiny je najrozsiahlejšou edíciou napr. „Neue Bibliothek der 

wichtigsten Reisebeschreibungen,“ Weimar 1815 – 1829, celkovo ide o 53 diel v 55 

zväzkoch alebo „Bibliothek der neuester a wechtigsten Reisebeschreibungen,“ Weimar 1800 

                                                 
67

 Nevieme nateraz určiť lokalitu Lamtropolis (Schoppe, G. Mysteria Patrum Jesuitarum, Lampropoli 1631). 

Dokument pod sign. L 724 je defektný.  
68

 Dokumenty uložené napr. pod Ev. kol. sign. C 470, C 475, L 724, G 350, U 326, U 377, U 475.  . 
69

 Hoci vieme doložiť ich existenciu ešte v 20. storočí, aktuálne sa evidujú napr. status – strata. 
70

 Bližšie ČENTÉŠOVÁ, Mariana. Selected 17
th

-Century Prints in the Szirmay Library Preserved in the Fund of 

Collegiate Historical Library in Prešov, rkp. v tlači (PL). 
71

 Tituly – prepisy ponechávame v podobe, ako boli uvedené na dokumente. 
72

 Na tomto mieste sa eviduje dielo Vellei Paterculi Historiae Romanaae, Nürnberg 1794 alebo Livii Patavini 

Historiae ... Frankfurt a. M. 1600, 2 zv. alebo v 7 zv. Biponti 1784 – 1786, t. j. neeviduje sa  v skupine dejiny, 

ale latinskí autori.  



 37 

– 1814, celkovo 50 zväzkov.
73

 Bánó vlastnil aj tituly, ktoré mapovali, dokumentovali životné 

osudy, činy významných osobností, ako napr. Atila Hún, Matej Korvín, Gabriel Betlen či 

Napoleon Bonaparte. Z oblasti práva či legislatívy sú zaujímavé tituly z oblasti cirkevného 

(napr. F. Schragius – Jus Canonicum Argentorati 1689), trestného, civilného i zvykového 

(viaceré vydania tripartita) práva. Nachádzame tu práce Gregora Berzevicziho, Antona 

Szirmaya, Imricha Kelemena, Štefana Szechényiho, Alexandra Kövyho, Huga Grotia.  Pri 

nich sa tematicky evidujú tlače prezentujúce spoločenské pomery nielen Uhorska, ale 

aj iných európskych krajín (Anglicko, Francúzsko, Nemecko).  

Krásna literatúra je zastúpená viacerými svetovými autormi – ako Walter Scott, 

Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Diego de Mandoza. V knižnici evidujeme 

i vlastníctvo schematizmov
74

 alebo praktických hospodárskych kalendárov.
75

 Encyklopedická 

spisba obsahuje popri encyklopédiách typu Algemeine Encyklopedie, viacero typov 

(náučných) slovníkov, lexikónov typu Conversations Lexicon. 

V Bánóovej knižnici nachádzame popri tlačiach aj rukopisy. Medzi tie vzácnejšie 

patrí „E. Kelemen – Institutiones juris civilis hung.“ z roku 1798, evidovaný v 1 zväzku 

(skupina č. V. Právo a politika – politológia) ako manuscript.
76

 Reálne sa zachoval dodnes. 

Text začína: Series Capitum Juris Kelemeniani... Obsahuje prepis práce profesora 

občianskeho práva Imricha Kelemena z Pešti a dokumentuje skutočnosť, že Gabriel Bánó 

z Lúčky študoval v rokoch 1797 a 1798 právo v Pešti.
77

 Iným rukopisom v tejto skupine je 

„Juris prudentia legum Hungariae Gombos Miklós,“ bez uvedenia roku a počtu zväzkov. 

Dielo datujeme cca do roku 1745, v 1 zv.
78

 

Periodiká v knižnici Gabriela Bánóa nachádzame rozptýlené vo viacerých skupinách. 

Z tých, ktoré sa vyskytli vo vyššom počte, možno uviesť Allgemeine Kirchenzeitung v. 

Zimmermann. Darmstadt 1825 – 1843 – 19 kusov.
79

 Početnú skupinu titulov evidujeme v 

oblasti hospodárskej literatúry, ako napr.: Landwirthschaftliche Zeitung. Halle 1811 – 1830 

(30 zv.), Allgemeine Frauendorfer Gartenzeitun 1823 – 1830. Passsau (8 zv.), rovnako roky 

1832 – 1843. Regensburg – Passau (12 zv.), Frauendorfer Obstbaumfreund 1829 – 1843. 

Passau (15 zv.), z maďarských napr. Mezei Gazdaságra vezető Kalauz, Buda 1841 (1 zv.).  

                                                 
73

 Ev. kol., sign. R f 18, s. 20-22 
74

 Napr. Schematismus 1809. 2 zv. Ev. kol., sign. R f 18, s. 48 
75

 Kalendariom – 11 zv. (v skupine Gazdasági Könyvek). 
76

 Rukopisný katalóg Ev. kol., sign.:  R f 18, s. 31. Ev. kol., sign. V. Q. 47. 
77

 „Calamo excipiebat  has Praelectiones Publicas Spectabili Domini Emerici Kelemen Professoris Publici, Juris 

Civilis Hungarici, in Universitate Pesthiensi, Gabriel Báno de T. Lutska. Anno 1797 & 1798. Pesthini Juris 

Studios.“ 
78

 Ev. kol., sign. Vf 30. 
79

 Ev. kol., sign. C 398, E 522.  



 38 

Niektoré tituly nateraz nevieme fyzicky doložiť.
80

 Viaceré z nich boli síce doručené do 

kolégia, ale ostali zviazané či uložené v balíkoch (ako csomó).  

Dokumenty z knižnice Gabriela Bánóa neboli pred dobou ich prevozu do Prešova 

špeciálne signované a ani označené exlibrisom Gabriela Bánóa alebo jeho rodiny.
81

 

Evidujeme len niekoľko typov rukopisných poznámok spojených s menom Bánó, Báno, 

Bano. Sám Gabriel používal predikát de Lucska alebo Lutska, na čo poukazujú aj jeho 

doložené rukopisné posesorské poznámky (obr. 6 – 7). Okrem neho sa stretávame napr.  

s menom Imrich Bánó (napr. Emericus Bano de Luscka), resp. jeho manželky, Jozef Bánó 

(napr. Josephus Bano de Lutska) z Lúčky i z Kukovej, ktorý sa zdržiaval aj v Kukovej. 

 

  

 

Obr.  6-7 

Ukážky posesorských poznámok
82

 

 

Na dokumentoch, ktoré v minulosti patrili Bánóovcom, evidujeme viacero 

vlastníckych poznámok iných právnických i fyzických osôb, ale hlavne niekoľko typov 

pečiatok Kolegiálnej knižnice, do ktorej sa postupne v 2. polovici 19. storočia včlenila.
83

 

Komplexný celok bol podľa problematiky či formátu knihovníkmi kolégia následne 

rozčlenený na základe vtedajších knihovníckych pravidiel medzi iné dokumenty podľa novej 

                                                 
80

 Napr. Magyar Gazda (1841, 1842),  Műipar (1841).
80

  
81

 Táto nedôsledná prax, resp. absencia exlibrisu, nám zhoršuje identifikáciu jednotlivých titulov Bánóovej 

knižnice najmä v kontexte duplikátov, multiplikátov.  
82

 Ev. kol., sign. S 718. 
83

 Nie však systematicky na všetkých. Doložiť vieme pečiatky v podobe: Ev. Egyház. Ker. Coll. Könyvtára 

Eperjesen, A Tiszaia  H. Ev. Egyház Ker. Coll. Könyvtára Eperjesen / A Tiszaia Á. H. Ev. Egyházker. Coll. 

Könyvtára Eperjesen, Kolegiálna Knižnica Prešov. 
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skladby, s pridelením priebežnej signatúry (písmeno abecedy a číslica) a je jej súčasťou 

dodnes. Dokumenty sú uložené v priestoroch dvorany kolégia.
84

 

 

Záver 

Hoci môžeme katalóg vyhotovený E. Sztrakom považovať za veľmi kvalitný, nie sú 

v ňom dôsledne zaevidované všetky podrobnosti – záznamy sú skrátené, nedatované, bez 

uvedenia miesta vydania, uvedenia zväzkov
85

 alebo uvedenia možnej pôvodnej (bánóovskej) 

signatúry, pridelenia novej signatúry už v Kolegiálnej knižnici. Napokon chýba uvedenie 

spoločného počtu kníh v jednotlivých skupinách ako aj uvedenie celkového  počtu zväzkov 

zaevidovaných dokumentov v prevzatej knižnici od Bánóa. Tieto skutočnosti nám 

neumožňujú vyvodiť všetky závery v plnej miere. Hoci sa nám podarilo priamou 

konfrontáciou zachovaných dokumentov, metódou „de visu“ zadatovať časť nedatovaných 

dokumentov (vrátane viaczväzkových diel, najmä z prelomu 18. – 19. storočia), komparovať 

dostupné katalógy (aj on-line) a následne určiť spravidla aj miesto vydania,  vyšpecifikovať – 

identifikovať časť povrchnejšie zaznamenaných/skrátených záznamov (cez incipity a pod.), 

doložiť, že malá časť dokumentov, zaevidovaných do roku 1848, sa dnes v Kolegiálnej 

knižnici fyzicky nenachádza, napr. aj tie najstaršie zo 16. storočia. Iným príkladom je možno 

chybná/nepresná evidencia.
86

 Počty zväzkov kníh – vyššie či nižšie ukazovatele však 

naznačujú predpoklad, že sa všetky dokumenty z Bánóovej knižnice nemuseli zaradiť do 

fondu Kolegiálnej knižnice. 

Knižnica statkára Gabriela Bánóa je definovaná ako malá kaštieľna knižnica, no 

prekvapuje nielen svojou skladbou, pestrosťou dokumentov, tematickým záberom (18 

skupín), ale naznačuje aj záujmy jej pôvodného vlastníka, resp. jeho rodiny, ktorí sledovali 

aktuálnu spisbu. Skladba knižnice odráža jeho profesijné záujmy, jazykové znalosti i osobné 

záujmy.  Ide teda naozaj o knižnicu budovanú dominantne v 18. – 19. storočí (do jej 1. 

polovice) jej majiteľom, v duchu racionalizmu a osvietenstva. Hoci obsahuje aj dokumenty 

spadajúce do 16. – 17. storočia, ktoré nadobudol od členov rodiny iných generácií alebo 

kúpou, t. j. reprezentuje aj jeho zberateľské aktivity, ktoré však boli v kontexte celkového 

výskumu len okrajové.  

Nateraz možno konštatovať, že knižnica Gabriela Bánóa mohla v rokoch  1845 – 

1848 obsahovať cca 3 061 zväzkov dokumentov, resp. viac, keďže  popri tlačiach sa v jeho 

                                                 
84

 Úložné priestory, skrine boli vyhotovené v 80. rokoch 19. storočia.  
85

 Pozri DOMENOVÁ, M. K rukopisnému katalógu knižnice..., s. 129-154. 
86

 Overovali sme aj záznamy, keď bol uvedený počet zväzkov korigovaný – prepísaný. 
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knižnici evidovali i periodiká, výnimočne rukopisy, tlačoviny iného – neknižničného 

charakteru, vária aj v podobe nezviazaných jednotlivín, ktoré môžu celkový počet 

dokumentov ešte navýšiť,
87

 a to aj v súvislosti s nezaevidovaním príväzkov. Na druhej strane 

práve tieto typovo iné  dokumenty sú charakteristické v obsahoch fondov šľachtických 

knižníc tohto obdobia.  

Ako súkromná šľachtická knižnica sa knižnica Gabriela Bánóa zachovala dodnes 

takmer vcelku, a to aj vďaka jej darovaniu a včleneniu do Kolegiálnej knižnice v Prešove. Jej 

pôvodnú podobu nám umožňuje rekonštruovať dobový katalóg vyhotovený už po smrti 

Gabriela Bánóa. Napriek tomu, že časť dokumentov z daru predstavovala už v rokoch 1845 – 

1848  duplikáty, boli zaradené pre svoj obsah a praktické potreby školy do tzv. Kolegiálnej 

knižnice. A hoci v kontexte jej celku predstavuje Bánóova knižnica približne len 5,3 % 

fondu, nemožno jej význam a hodnotu nijakým spôsobom spochybniť, ba naopak, treba 

poukázať na jej historicko-spoločenskú a kultúrnu hodnotu zachovanú v dnes už historickej 

a uzavretej knižnici, naznačujúcej ďalšie možnosti výskumu dejín knižnej kultúry, ale aj 

šľachty v Šariši. 
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 Tam, kde nebol uvedený počet zväzkov, navyšovali sme pri titule 1 exemplár, resp. viac, ak išlo o viacdielne 

diela, uvedenie ročníkov periodík. Vieme, že môže ísť o vyššie číslo, no nevieme odhadnúť počty 

dokumentov, ktoré boli zviazané šnúrkou či uložené v balíkoch – keďže časť z nich sa dodnes nezachovala. 


