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4. JOZEF PUKY A JEHO DAR KOŠICKÉMU MÚZEU  

 

Devätnáste storočie predstavuje v mnohých smeroch zaujímavé obdobie, v rámci 

ktorého dochádza k množstvu zmien nielen v politickom či hospodárskom živote. V rýchlom 

slede sa menia pomery tiež v kultúre, spoločenskom a náboženskom dianí, ale 

i v každodennom živote obyvateľstva. Doslova každá spoločenská vrstva, každá skupina 

obyvateľstva na území habsburskej monarchie a osobitne v Uhorsku pristupovala 

k jednotlivým udalostiam a tiež ich dôsledkom svojím spôsobom. Špecifickú a pomerne 

početnú skupinu v rámci Uhorska tvorila drobná šľachta, zemania. Táto spoločenská vrstva 

predstavovala nielen veľkú časť vidieckych statkárov, ale tiež dôležitú súčasť dôstojníckeho 

zboru v armáde, duchovenstva či štátnej i stoličnej správy. Zmeny objavujúce sa najmä v tzv. 

„dlhom“ 19. storočí zásadným spôsobom ovplyvnili túto skupinu obyvateľstva. V literárnych 

dielach, ale často i v odbornej literatúre sa v súvislosti s príslušníkmi zemianstva v tomto 

období spája predstava úpadku, neznalosti, materiálnej  i duchovnej chudoby, nachádzajúcej 

odraz v tzv. džentríctve. Rovnako častá a v mnohých prípadoch i pravdivá, pričom zreteľná je 

najmä na často uplatňovanej protekcii a príbuzenských vzťahoch pri obsadzovaní miest 

v miestnej, stoličnej správe, čím sa vytvárali základné existenčné podmienky pre príslušníkov 

zemianstva, neraz i bez ohľadu na ich schopnosti či kvalifikáciu.
1
   

Tento obraz je v mnohom pravdivý, keďže zmenšujúce sa výnosy z vidieckych 

statkov často nedokázali pokrývať finančné nároky svojich vlastníkov. Tí následne boli 

nútení, ešte vo väčšej miere ako dovtedy, hľadať nové zdroje obživy. V tomto smere 

najčastejším východiskom z komplikovanej situácie bolo „získanie úradu“, ktorý okrem 

pravidelného, hoci často pomerne skromného, príjmu zaručoval svojmu držiteľovi 

i primerané spoločenské postavenie.
2
  

Obrazu nevzdelaného, z prekonaných tradícií žijúceho a bezprácny majetkový 

prospech hľadajúceho „džentríka“, však napriek tomu nezodpovedá veľká časť príslušníkov 

drobnej šľachty, ktorej príslušníci sa napriek často komplikovaným materiálnym 

podmienkam dokázali úspešne presadiť nielen v štátnej správe či hospodárskom živote 

krajiny, ale tiež v kultúrnej či vedeckej oblasti. O výskum v tejto oblasti nebol až do konca 

                                                 
1
 O tejto problematike sa v poslednom období objavilo viacero zaujímavých prác, spomenúť možno napríklad 

HOLEC, Roman – PÁL, Judit. Aristokrat v službách štátu. Gróf Emanuel Péchy. Bratislava : Kalligram, 

2006. s. 208.   
2
 Viaceré zaujímavé príklady, ale i charakteristiku k vývoju postavenia  uhorskej šľachty v rôznych obdobiach 

ponúka príklad publikácia  FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. 

Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. 380 s.  
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osemdesiatych rokov minulého storočia zo známych dôvodov výraznejší záujem. Množstvo 

zaujímavých osobností patriacich  k drobnej šľachte sa v odborných i vedeckých prácach 

znovu objavuje až v posledných desaťročiach.
3
 Okrem ich činnosti sa v rôznych oblastiach 

v rámci skúmania každodenného života obyvateľstva objavuje množstvo informácií, 

dopĺňajúce naše informácie i v takej špecifickej oblasti akou bolo vzdelávanie, vydávanie 

a zbieranie publikácií, knižný obchod či budovanie rozsiahlejších knižných zbierok. Práve 

šľachtické knižnice bývali nielen umiestňované v rodových sídlach a pomáhali tak sledovať 

záujmy i profesnú orientáciu jednotlivých členov rodu, ale neraz sa, najmä po smrti 

niektorých členov stali v podobe odkazov a darov súčasťou knižníc verejných či vzdelávacích 

inštitúcií.  

Jednou zo zaujímavých zemianskych rodín, ktorých príslušníci boli súčasťou 

uhorských dejín od 13. storočia až do roku 1918, je rodina Puky, používajúca prídomok de 

Bizáky. Rod Pók, od ktorého odvodzovala svoj pôvod, pochádzal pôvodne z Rábskej stolice. 

Odtiaľ sa následne rozšíril i do ďalších častí Uhorska, resp. habsburskej monarchie. V rámci 

dnešného východného Slovenska, predovšetkým na území Abova, resp. Abovsko-turnianskej 

stolice sa jednotliví členovia rodu objavujú od 17. storočia. Postupne sa stali súčasťou 

miestnej statkárskej komunity, pričom sa tiež na rôznych pozíciách a funkciách zapájajú aj do 

riadenia stolice. V priebehu 19. a na začiatku 20. storočia sa celkovo v rôznych oblastiach 

Uhorska objavuje viacero príslušníkov tohto rodu, ktorým sa podarilo dosiahnuť 

významnejšie postavenie. Spomenúť možno napríklad Gyulu Puky de Bizáky, ktorý v rokoch 

1902 – 1903 zavŕšil svoju kariéru ako župan stolice Hajdu alebo Miklós Puky de Bizáky, 

podžupan Hevešskej stolice, v revolučných rokoch 1848/1849, poverený jej spravovaním.
4
   

V rámci Abovsko-turnianskej stolice a predovšetkým samotných Košíc si osobitnú 

pozornosť zaslúžia najmä dvaja členovia rodu Puky. Známejší a z hľadiska spracovania 

regionálnych dejín je dr. Endre Puky, právnik a župný funkcionár, pôsobiaci v Košiciach od 

začiatku 20. storočia.
5
 Druhým, dnes už menej známym príslušníkom rodu Puky, ktorý 

                                                 
3
 Vysoká i drobná šľachta žijúca v Uhorsku sa stala predmetom množstva zaujímavých publikácií, štúdií 

i článkov. Spomenúť v tomto smere možno napríklad HOLEC, Roman. Coburgovcia Slovensko. Bratislava : 

Kalligram, 2010. 465 s., či DERFIŇÁK, Patrik. Teodor Duka. In Osobnosti Šariša I. Zost. Martin Pekár. 

Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 51-53.  
4
 Obaja boli súčasne tiež statkármi, o ich schopnostiach okrem vysokých miest v stoličnej správe svedčí 

skutočnosť, že napríklad Miklós Puky, počas vynúteného obdobia, keď bol po potlačení revolúcie v emigrácii, 

spoluzakladal v zahraničí úspešnú tlačiareň. Bližšie Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990.  Dostupné na 

internete http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC11587/12484.htm 
5
 Dr. Ondrej (Endre) Puky (1871 – 1941), v roku 1901 bol tento absolvent Právnickej akadémie v Košiciach už 

hlavným notárom Abovsko-turnianskej stolice, od roku 1906 zastával úrad podžupana. Aktívne pôsobil aj 

v množstve kultúrnych a spoločenských organizácií, väčšinou až do svojho odchodu v roku 1919 do 

Maďarska. Bližšie MIHOKOVÁ, Mária. Slovník košických osobností 1848 – 1918. Košice : Štátne vedecká 
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v Košiciach zanechal v rovnakom období zaujímavú stopu je dr. Jozef Puky de Bizáky. Jeho 

životné osudy a aktivity vieme aspoň sčasti rekonštruovať iba na základe drobných zmienok 

v dobovej tlači, prípadne zo zachovanej korešpondencie.
6
 Na prvý pohľad sa do veľkej miery 

podobajú osudom na desiatky ďalších príslušníkov drobnej vidieckej šľachty. Dr. Jozef Puky 

sa narodil 30. januára 1854 v obci Gagybátor v Abovsko-turnianskej stolici, ako v poradí 

šieste dieťa Jána Pukyho a Márie, rodenej Székely. Keďže sa nemohol spoliehať na väčšie 

dedičstvo, vcelku prirodzene sa orientoval na získanie tradičného právnického vzdelania. 

Preto po ukončení gymnaziálnych štúdií v Miškolci, nastúpil na právnickú fakultu univerzity 

v Pešti. Všetky potrebné skúšky i povinnú prax úspešne absolvoval v najkratšom možnom 

čase. V roku 1876, keď úspešne ukončil svoju prípravu získaním advokátskeho diplomu, sa 

rozhodovalo o tom, akým smerom sa bude ďalej uberať jeho ďalšia kariéra. Možností bolo 

viac, vrátane vlastnej advokátskej kancelárie. Pri konečnom rozhodovaní nakoniec okrem 

materiálnej stránky zohrala úlohu nepochybne i pomoc príbuzných. Ešte v roku 1876 tak 

nastúpil na ministerstvo dopravy a verejných prác, kam ho ako praktikanta prijal Tomáš 

Péchy, zastávajúci v tom čase úrad ministra. Skromné miesto znamenalo spravidla prvý 

krôčik pri snahe získať neskôr významnejšie a lepšie platené miesto v štátnej správe. Súčasne 

relatívny dostatok času využil Jozef Puky na získanie doktorátu z práva.  

Napriek tomu, že majetkové pomery mladého právnika neboli spočiatku najlepšie, 

rozhodol sa pre ďalšie pôsobenie na ministerstve v pozícii koncipienta, pričom 

v nasledujúcich rokoch pravidelne postupoval v služobnom rebríčku k vyšším úradom 

a platovým triedam. Jeho postup nebol v žiadnom prípade rýchly ani prekvapujúci. V roku 

1882 sa stal ministerským tajomníkom. Jeho miesto, ako spoľahlivého a lojálneho pracovníka 

však neohrozila ani reorganizácia štátnej správy v závere osemdesiatych rokov 19. storočia. 

I keď ministerstvo dopravy a verejných prác, na ktorom pôsobil bolo zrušené, dr. Jozef Puky 

bez väčších ťažkostí prešiel na ministerstvo obchodu, kde ho v roku 1891 možno nájsť 

v pozícii ministerského radcu. Dlhoročná spoľahlivá práca bola postupne ocenená viacerými 

postami. On sám si najviac cenil udelenie titulu cisársko-kráľovského komorníka v roku 

1894. Zaujímavé z materiálneho hľadiska sa za verné služby stalo jeho menovanie zástupcom 

riaditeľa Poštovej sporiteľne v Budapešti na roky 1896 – 1902. Kariéru ministerského 

                                                                                                                                                        
knižnica, 1995, s. 333. Slovenský biografický slovník uvádza dvoch členov rodu Puky. Okrem už 

spomínaného dr. Ondreja Pukyho, v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia významného maďarského 

politika, poslanca, župana maďarskej časti Abova a ministra zahraničných vecí, zaznamenáva i pôsobenie dr. 

Ákoša Pukyho, syna statkára Juraja Pukyho z Kukovej na Šariši. Dr. Ákoš Puky pracoval ako lekár najmä 

v Budapešti.       
6
 Stručný záznam o ňom nájdeme v publikácii SZINNYEI József. Magyar írók élete és munkái.   Dostupné 

online: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/p/p20766.htm. 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/p/p20766.htm
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úradníka ukončilo jeho penzionovanie na jar roku 1902, po ktorom odišiel z hlavného mesta 

na vidiek. Nové bydlisko našiel v mestečku Kiskunfelegyháza, kde mal menší majetok, ktorý 

získal vďaka manželstvu s Teréziou Hofferovou.
7
  

V tomto bode by bolo možné ukončiť sledovanie životných osudov dr. Jozefa Pukyho 

s tým, že išlo v tom čase o pomerne úspešného, v konečnom dôsledku však z hľadiska nami 

sledovanej problematiky nijako zvlášť zaujímavého človeka. Opak je však pravdou. Náhodná 

zmienka, ktorá ho spomína medzi pravidelnými návštevníkmi budapeštianskych 

antikvariátov a neskôr zmienka o hodnotnom dare kníh, cenných rukopisov a ďalších 

historických predmetov košickému múzeu z neho urobili objekt záujmu.
8
  

Hľadanie ďalších, podrobnejších informácií v tomto smere ukázalo ďalšiu, neznámu, 

no veľmi zaujímavú stránku osobnosti dr. Jozefa Pukyho. Ten sa už od mladosti, ešte ako 

študent gymnázia začal venovať literatúre. To nepredstavovalo nič mimoriadne, písanie básní 

bolo častou súčasťou života dospievajúcich mužov. U Jozefa Pukyho však viedlo k vydaniu 

zbierok básní, keď prvá mu vyšla pod názvom Kegylet hangok už v roku 1870. Postupne sa 

venoval aj prekladom divadelných hier či vlastnej literárnej práci. Vzťah k literatúre nestratil 

ani ako zamestnanec ministerstva, zostala jeho celoživotnou záľubou, ku ktorej neskôr pridal 

aj intenzívny záujem o históriu. Menšie literárne útvary, ale i rozsiahlejšie štúdie z histórie 

počas života publikoval v novinách a časopisoch. Z historických prác sú zaujímavé napríklad 

štúdie venované genealógii rodu Puky.  

Väčší význam, ako vlastné ambície v oblasti literatúry mala však dosť špecifická 

záľuba, spočívajúca v zbieraní rukopisov významných osobností. V tomto prípade celé 

desaťročia zhromažďoval cennú zbierku, neraz bez ohľadu na oblasť, v ktorej autori 

jednotlivých materiálov pôsobili. Vďaka dlhoročnej snahe sa mu podarilo získať viacero 

cenných rukopisov domácich i zahraničných osobností. Svojimi rozsiahlymi znalosťami 

v tomto smere si získal uznanie odbornej verejnosti, čo dobre dokumentuje jeho 

korešpondencia a spolupráca s predstaviteľmi Uhorskej akadémie vied.  

Po odchode do dôchodku sa síce ďalej venoval rozširovaniu a spracovávaniu svojej 

zbierky, postupne sa však pred ním vynárala otázka, čo sa s ňou stane po jeho smrti. Tak ako 

každý skutočný zberateľ, ktorý zasvätil svojej záľube desaťročia života, i on sa usiloval nájsť 

vhodnú formu, ktorou by zabezpečil predovšetkým zachovanie aspoň najdôležitejšej časti 

                                                 
7
 Informácie o jeho pozemkovom majetku nezaznamenávajú žiadne z uhorských štatistík, nevlastnil teda žiadnu 

poľnohospodársku pôdu. Magyar korona országainak gazdaczímtára. Budapest : Magyar kir. központi 

statistikai hivatal, 1897. 
8
 O otvorení múzea informovali pomerne skromnými príspevkami miestne noviny. Napríklad článkom 

Megnyitás a Kassai Muzeumban. In Felsőmagyarország, 22, 1906, č. 122, s. 3.  
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získaných rukopisov, kníh a predmetov. Najlepším riešením sa zdalo byť vytvorenie 

osobitnej muzeálnej zbierky, ktorú by prípadne bolo možné ďalšej rozširovať. V tomto 

zmysle preto začal jednania s vedením mestečka, kam sa uchýlil na odpočinok. Rokovania 

a prípravné práce prebiehali najmä počas roku 1902. Ešte v letných mesiacoch v zachovaných 

zlomkoch korešpondencie vyjadril samotný dr. Jozef Puky nádej, že celú záležitosť sa 

čoskoro podarí úspešne doriešiť.  

 

 

Obr.  1 

Ukážka rukopisu dr. Jozefa Pukyho (1902) 

 

V rámci prípravných prác boli zostavené aj potrebné dokumenty, ako napríklad 

stanovy budúceho múzea či štruktúra pripravovanej muzeálnej výstavy. Dobudovanie 

a otvorenie múzea v Kiskunfelegyháze sa považovalo za jasnú záležitosť, dokonca o ňom už 

podrobne informovala miestna tlač.
9
  

Napriek tomu, že nové múzeum získalo pomerne silnú podporu miestnych úradov, 

nakoniec otvorené nebolo. Zachované záznamy bližšie nešpecifikujú prečo nakoniec 

zakladatelia a najmä samotný dr. Jozef Puky od svojho zámeru ustúpili, mnohé naznačuje 

zmienka z roku 1907. V rámci nej sa starosta mestečka Kiskúnfelegyháza, Károly 

Szerelemhegy, zmieňuje o finančných problémoch s dobudovaním miestneho múzea. Opäť 

však vyjadril nádej, že aspoň časť predmetov od miestnych nadšencov, i samotného dr. 

                                                 
9
 Z viacerých článkov a zmienok je najzaujímavejšia tá, ktorá bola uverejnená v auguste 1902, pod názvom 

Városi múzeum. In Felegyházi Hirlap. 20, 1902, č. 69, s. 1-2. Podrobne informovala o tom, ako bude múzeum 

vyzerať, kto sa angažoval pri jeho vzniku i o tom, komu je určené.   



 105 

 

Jozefa Pukyho sa neskôr, keď zhromaždia dostatok financií podarí znovu získať a vytvoriť 

tak kultúrnu inštitúciu v Kiskúnfelegyháze.
10

    

 

 

Obr. 2 

Správa o mestskom múzeu (1902) 

 

Po neúspechu v mestečku, kam sa dr. Jozef Puky uchýlil na odpočinok, obrátil sa 

neskôr k metropole Abova, Košiciam. Tu našiel veľmi dôležitú oporu najmä v osobe riaditeľa 

Hornouhorského Rákociho múzea, Jozefovi Mihalikovi. Práve vďaka kontaktom tohto veľmi 

aktívneho múzejníka sa na začiatku 20. storočia stalo súčasťou muzeálnych zbierok viacero 

zaujímavých súkromných zbierok, okrem kolekcie dr. Jozefa Pukyho možno spomenúť 

napríklad aj zbierku J. Dessewffyho. Napriek tomu, že záujem o umiestnenie hodnotnej 

zbierky dr. Jozefa Pukyho v Košiciach bol obojstranný, postup oboch strán bol pomalý 

a veľmi opatrný. Najmä darca, poučený predošlým pokusom o vytvorenie muzeálnej zbierky 

dôsledne trval na doriešení technických, odborných i právnych záležitostí spojených 

s umiestnením svojej zbierky. Celý proces sa začal v druhej polovici roku 1904 a vyvrcholil 

vytvorením osobitnej Pukyho sály v košickom múzeu začiatkom roku 1906. Je veľmi 

zaujímavé sledovať tento proces, napriek tomu, že pre jeho poznanie sú k dispozícii 

                                                 
10

 MV SR, Štátny archív Košice (ďalej ŠA KE). Fond: Pozostalosť Jozefa Pukyho, inv. č. 117, kr. č. 2. 

A kiskunfelegyházi muzeum részére vonatkozó iratok. List z 8. Februára 1907.  
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predovšetkým zlomky korešpondencie J. Mihalika s dr. Jozefom Pukym. Práve na jej základe 

sa môžeme dozvedieť, že niektoré predmety venoval tomuto múzeu dr. Jozef Puky už v roku 

1903, keď mu riaditeľ múzea ďakuje za súbor „21 starožitných predmetov, 12 kusov starých 

tlačí a jednu starú knihu.“
11

 Takýmto spôsobom začal a skúšal darca prípadnú spoluprácu 

s múzeom, o tom, že postupne získaval dôveru najmä voči J. Mihalikovi svedčia nielen 

ďalšie menšie zásielky, ako napríklad v máji 1904 daroval múzeu „päť kusov starých tlačí 

a osem listín“, ktorých prijatie spolu s poďakovaním potvrdil J. Mihalik osobitným listom.
12

  

O postupnom zlepšovaní vzájomných vzťahov a rastúcom rešpekte svedčí aj zmena 

vzájomného oslovenia, keď sa v rámci korešpondencie prechádza od oslovenia veľkomožný 

pane či pane, k dôvernejšiemu „drahý priateľu“. Pozitívna skúsenosť viedla dr. Jozefa 

Pukyho k rozhodnutiu, ktoré oficiálne oznámil listom starostovi Košíc T. Münsterovi: „... 

zbierku, ktorú som od mladosti so záujmom i hrdosťou po jednotlivých častiach 

zhromažďoval a ktorá rástla aj vďaka veľkej podpore mojej zosnulej ženy, odvažujem sa ako 

večný dar ponúknuť košickému múzeu, ako súčasne múzeu mojej rodnej stolice.“
13

 Od 

októbra 1904 až do začiatku roku 1906 sa nielen prostredníctvom korešpondencie s J. 

Mihalikom, ale tiež počas osobných návštev usiloval vytvoriť, čo najlepšie podmienky pre 

uloženie a vystavenie predmetov zo svojej zbierky. Rovnako veľmi dôsledne sledoval aj 

právne záležitosti, súvisiace s vytvorením „večného depozitu“, resp. daru múzeu. Nešlo mu 

pritom iba o bezpečné uloženie kníh a rukopisov, ktoré zhromažďoval celý život. Múzeu 

poskytol aj peniaze, vďaka ktorým sa mala jeho zbierka ďalej dopĺňať. O tomto jeho zámere 

svedčí viacero zmienok v rámci korešpondencie s J. Mihalikom. V liste, ktorý mu riaditeľ 

múzea napísal začiatkom januára 1905 konzultuje nielen otázky okolo zaslaných tlačí, 

rukopisov či listín a erbov rodiny Szabó, ale informuje dr. Jozefa Pukyho o možnosti zakúpiť 

zdobenú skriňu patriacu rodine Klobušických z roku 1688. Tú pôvodne ponúkal na predaj 

Jozef Forgáč za 800 zlatých, ako však konštatoval riaditeľ múzea, vzhľadom na poškodenie 

skrine predpokladal, že sa tento cenný artefakt podarí kúpiť za 300 zlatých. 

Zbierka Jozefa Pukyho prichádzala do košického múzea postupne. V apríli 1905 

napríklad riaditeľ J. Mihalik napísal: „Vážený pane ! Milý priateľ ! Mám to šťastie dať Vám 

na vedomie, že z 21 debien pozostávajúca zásielka šťastne dorazila včera dopoludnia na 

stanicu, následne bola odvezená do múzea. S osobitným dôrazom musím povedať, že spolu 
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s ňou vyslaný človek – sluha, sa o ňu dobre postaral. Bol som presvedčený že sa to dobre 

skončí, preto som celkom spokojný prepustil sluhu späť domov a veľmi ďakujem, že náš 

srdečný list zobral so sebou ..“
14

  

O tom, že spolupráca dr. Jozefa Pukyho s múzeom nespočívala iba v odovzdaní 

vlastnej zbierky, ale i v odbornej práci, dokazujú informácie o ďalších doplnkových 

nákupoch. Vzhľadom na existujúce artefakty z porcelánu a keramiky, zakúpil a múzeum 

daroval aj publikáciu: „potrebnú pre poznanie keramiky z roku 1762 od Jaennickeho, 

s názvom Grundriss der Keramik. Ide o peknú 1021 stranovú knihu, kúpenú 

v budapeštianskom antikvariáte G. Ranschluga za dvadsať korún“
15

 

 

Obr. 3  

Ukážka návrhov tabuliek a textov, ktoré mali byť súčasťou expozície 
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Výsledkom pomerne dlho prebiehajúcich prác bolo nakoniec vytvorenie tzv. Puky 

sály v priestoroch košického múzea, uskutočnené 5. mája 1906. O jej zriadení informovalo 

darcu osobitným listom samotné múzeum, ale pozornosť mu venovala aj miestna tlač. I keď 

samotný dr. Jozef Puky sa po smrti manželky odsťahoval z Kiskunfelegyházy a po kratších 

pobytoch na iných miestach sa usadil v roku 1911 v Košiciach, v kultúrnych a spoločenských 

aktivitách miestnej spoločnosti už zdá sa nezohral významnejšiu úlohu. Ani jeho úmrtiu 19. 

augusta 1914 sa vzhľadom na udalosti prvej svetovej vojny nevenovala väčšia pozornosť.
16

  

Zbierka, ktorá sa stala súčasťou fondu košického múzea, bola v nasledujúcich rokoch 

spravovaná podľa dohody, uzavretej pri jej odovzdaní. Evidovaná bola osobitne, ale 

jednotlivé jej predmety boli vystavované v expozíciách múzea. Rovnako knihy, ktoré dr. 

Jozef Puky venoval múzeu zaradili do knižnice, i keď bola evidovaná osobitným spôsobom. 

I na základe údajov z tridsiatych a prvej polovice štyridsiatych rokov môžeme konštatovať, 

že z tejto knižnice a jej jednotlivých častí, medzi ktoré patrila aj Pukyho knižná zbierka, sa 

požičiavali knihy jednotlivým bádateľom.  

V súčasnosti sa zatiaľ na území východného Slovenska nepodarilo nájsť dostatok 

podkladov, ktoré by umožnili presnejšie rekonštruovať počet, obsahovú, prípadne jazykovú 

skladbu kníh, ktoré dr. Jozef Puky daroval košickému múzeu. V toto smere sa môžeme oprieť 

iba o niektoré informácie, ktoré však naznačujú, že rozhodujúca časť knižnej zbierky rovnako 

ako v prípade zbierky rukopisov skončila nakoniec v Košiciach. Základnú predstavu o tom, 

koľko kníh dr. Jozef Puky mal, je možné získať zo štatistického prehľadu, ktorý mapoval stav 

verejných a súkromných knižníc na území Uhorska k roku 1885. I napriek tomu, že samotný 

dr. Jozef Puky poskytol zostavovateľom pomerne málo informácií, k uvedenému roku 

uviedol, že vlastnil 1 028 kusov kníh, 100 rukopisov a 39 plánov. Z jazykového hľadiska 

dominovali publikácie v maďarčine (763 kusov), nasledovali nemecké (113), francúzske (92), 

anglické (39) a latinské (21) knihy.
17

 V tejto súvislosti môžeme konštatovať, aj na základe 

zachovanej korešpondencie, že svoju knižnicu postupne ďalej rozširoval. V tejto súvislosti 

možno spomenúť záznam, odvolávajúci sa na informáciu z roku 1905, ktorý v súvislosti 

s Pukyho zbierkou kníh uvádza po realizovaných nákupoch  počet zväzkov 2 645.
18
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 Iba stručné zmienky informujúce o jeho úmrtí, no bez bližšieho hodnotenia jeho aktivít sa objavili okrem 

celouhorských Vasárnapi Ujság či v regionálnej tlači, konkrétne Halálozás. In Felsőmagyarország, 30, 1914, 

č. 229, s. 3. Nekrológy pritom v iných obdobiach bývajú spravidla dobrým informačným zdrojom, v tomto 
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Ďalšia informácia, z roku 1907 podáva správu o  Pukyho sále a vystavených knihách. 

Vychádza pri tom z katalógu kníh Pukyho knižnice. V rámci neho sa uvádzajú, žiaľ bez 

bližšieho spresnenia údaje spôsobom: Jánosi (č. knihy 974), Pázmán (č. 1 129), Hogedus (č. 1 

762), Pulszky (č. 982) či Széchenyi-Hitel (č. 1 123). Doplňujúca poznámka konštatuje, že „ ... 

ďalšie zatiaľ nevystavené knihy nie je možné vystaviť, pretože na to nie je dostatok miesta. 

Hľadajú sa možnosti ako ich vystaviť, ale môže ísť najviac ak o desiatky kusov.“ Rovnako 

autor textu musel konštatovať, že nedostatok miesta znemožňuje vystaviť aj viac cenných 

rukopisov.
19

 I na základe tohto môžeme považovať za reálne, že knižnica dr. Jozefa Pukyho 

mohla mať uvedených približne dve a pol tisíca zväzkov. V priebehu druhej polovice 30. 

a 40. rokov 20. storočia však prebehlo viacero zmien, ktoré mali v konečnom dôsledku 

negatívny dopad na stav knižnice dr. Jozefa Pukyho, ale tiež na možnosť získať o nej 

konkrétnejšie informácie. 

Prvou z udalostí bola snaha spojiť veľké knižnice v Košiciach pod správu jednej 

inštitúcie. Išlo o technicky i odborne pomerne komplikovanú záležitosť, ktorej výsledkom 

malo byť zabezpečenie nielen správy, ale tiež spracovanie a rozširovanie existujúcich 

zbierok. Rovnako dôležité malo byť i  jednoduchšie sprístupňovanie najmä starších tlačí 

bádateľom a rôznym inštitúciám. Z hľadiska Pukyho zbierky, ktorá bola hlavným predmetom 

nášho výskumu sa ukázalo ako rozhodujúce jej prenesenie, spolu s celou knižnicou košického 

múzea, do fondov Verejnej knižnice mesta Košíc. Tento proces popisuje niekoľko 

dokumentov, pričom pôvodne odhadovaný počet kníh prenášaných z múzea (45 000 kusov), 

pri konečnej predbežnej inventarizácii stúpol na 47 655 kusov. Jednou z častí tejto muzeálnej 

knižnice bola i Pukyho zbierka, pri ktorej ako konštatovali predstavitelia knižnice nehrozí jej 

premiešanie s inými knihami, pretože každá kniha je označená exlibrisom rodiny Puky. Bez 

spresnenia počtu pritom konštatujú, že ide o publikácie zo 16. – 19. storočia.
20

 Ako sa však 

vzápätí ukázalo, ľudské ani materiálne zdroje, ktoré mala košická knižnica k dispozícii na 

náročnú úlohu, akou bolo vybudovanie veľkej vedeckej inštitúcie v období druhej svetovej 

vojny nestačili. Nedostatok priestorov, potreba spracovať obrovské množstvo zväzkov kníh 

a rôznych tlačí, keď okrem knižnice niekdajšieho Rákociho múzea bolo potrebné spracovať 

aj napríklad rozsiahlu knižnicu bývalej právnickej akadémie v Košiciach a ďalšie menšie 

knižnice, bolo časovo, ale i odborne mimoriadne náročné. Navyše bolo potrebné uspokojovať 
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požiadavky čitateľov, rovnako ako pripravovať rôzne kultúrne akcie a výstavy, kde boli 

spravidla vyberané najkrajšie a najvzácnejšie tlače.
21

  

 

 

Obr. 4 

Exlibris dr. Jozefa Pukyho 

 

O tom, že pri preberaní jednotlivých knižných zbierok sa začiatkom štyridsiatych 

rokov podcenilo množstvo práce, ktoré si zabezpečenia celkového značného počtu (120 000 – 

140 000 kusov) kníh vyžadovalo, svedčí nielen množstvo postupne realizovaných stavebných 

úprav či presunov. Knihy pritom sa prevážali nielen v rámci samotných Košíc, ale pred 

príchodom frontu a oslobodením mesta boli najvzácnejšie kusy naložené do debien 

a odvezené. V apríli roku 1945 muselo dočasné vedenie knižnice riešiť množstvo problémov. 

Okrem iného odpovedať na žiadosti čitateľov či pôvodných darcov kníh do rôznych knižníc, 

o sprístupnenie konkrétnych publikácií. Ako sa následne konštatuje v jednom z dokumentov: 

„.. toho času vám žiadanú knihu bohužiaľ vypožičať nemôžeme, lebo pre nedostatok 

pracovných síl veľká čiastka muzeálneho knižničného materiálu ešte nie je prepracovaná.“
22

  

Ako vyzerala knižnica a rukopisná zbierka dr. Jozefa Pukyho nie je v súčasnosti 

možné zatiaľ presne rekonštruovať. Dôvodov je viacero. Okrem tých vyššie uvedených je to 

opätovné presunutie časti kníh späť do zbierok múzea, prístup k týmto zbierkam počas 
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päťdesiatych rokov, ale i požičiavanie vybraných titulov pre účely výskumu alebo na 

výstavy. Keď v závere osemdesiatych rokov 20. storočia spracovával pozostalosť dr. Jozefa 

Pukyho košický archivár L. Andráši, musel pri viacerých dokumentoch konštatovať, že sú 

neúplné. V súčasnosti je bádateľom k dispozícii iba neúplný zoznam rukopisov Pukyho 

zbierky. 

 

 

Obr. 5  

Záznam vytvorený L. Andrášim 

 

O tom, že ani uložením zbierky do verejne inštitúcie sa nepodarilo nielen dr. Jozefovi 

Pukymu, ale ani mnohým ďalším zberateľom ochrániť svoje zbierky pred stratami či dokonca 

zničením, dnes v súčasnosti niet pochýb. Priestor strednej Európy je žiaľ v tomto smere 

oblasťou, ktorú výrazne postihli komplikované udalosti 20. storočia.                               

 

 

 

 

 

 

 

 


