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K ZAKLADANIU ĽUDOVÝCHOVNÝCH KNIŽNÍC V GEMERI – MALOHONTE 

V PRVEJ POLOVICI 19. STOROČIA
1
 

 

Libuša FRANKOVÁ 

 

 

V období európskeho spoločenského vývinu od konca 18. storočia, súvisiaceho 

s formovaním moderných európskych národných štátov, dochádzalo aj v slovenskom 

národnom vývine k výrazným zmenám oblasti  nacionality, v porovnaní so 

slovenskou feudálnou etnicitou. V čase absencie spoločenskej podnikateľskej vrstvy 

v modernizačných premenách uhorskej spoločnosti, ktorej úlohu suplovala liberálnejšia, 

demokratizujúca sa časť šľachty s jej nedôsledným riešením sociálno-ekonomickej otázky vo 

vzťahu k roľníkom, aj k národnostnej otázke vo vzťahu k nemaďarským etnikám, preberali 

úlohu modernizačného činiteľa v slovenskom národnom vývine slovenskí vzdelanci. 

Centrami ich snažení sa stávali mestá, mestečká aj obce, v ktorých pôsobili a rozvíjali 

pronárodné aktivity v osvetovej a ľudovýchovnej, národnozjednocovacej, národno-

obrannej, národnopolitickej aj sociálno-ekonomickej oblasti.
2
  

 Napriek geografickej rozdrobenosti slovenského územia so značne uzavretými 

hospodárskymi a politicko-administratívnymi celkami – stolicami, ktorá koncom 18. storočia 

priniesla do slovenského života jav súvisiaci s regionálnym patriotizmom, s identitou  

vzťahujúcou sa spravidla na región – na menšie územné jednotky než bolo územie obývané 

Slovákmi a ktoré z hľadiska vzťahu k štátnej moci mohli byť len ťažko základňou národnej 

identity, sa niektoré z uvedených územných jednotiek stávali v dôsledku činnosti národne 

orientovaných vzdelancov zázemím postupného formovania národného vedomia Slovákov. 

Nachádzame medzi nimi aj gemersko-malohontské mestá a mestečká
3
 s remeselníckym 

                                                 
1
 Štúdia je výstupom z projektu VEGA, č. 1/0004/15 Prínos osobností slovenského národného života do rozvoja 

východoslovenského regiónu. 
2
 FRANKOVÁ, Libuša. Slováci v novom veku národov (1780 – 1848). Prešov: Universum, 2006, s. 11-19.  

3
 Gemersko-malohontská stolica začala pôsobiť 15. júla 1786 (do 14. apríla 1790) v súvislosti s celoštátnou 

územnou a správnou reformou Jozefa II. 15. júla 1786. Sídlom stolice bola Rimavská Sobota a riadená bola 

centrálnou správnou byrokraciou. 1. januára 1803 vznikla druhá Gemersko-malohontská stolica pripojením 
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charakterom,
4
 ale aj obce, z ktorých pochádzali alebo v nich pôsobili slovenskí národní 

dejatelia
5
 a v ktorých sa živší národný život rozvíjal aj zásluhou gemersko-malohontskej 

evanjelickej cirkvi a. v. a mládeže, študujúcej na evanjelických stredných školách, napríklad v 

Bratislave, Levoči a Prešove.  

Najmä dedinské sídla ako základná spoločenská komunita boli v Gemeri-Malohonte 

v prvej polovici 19. storočia prostredím, v ktorom žila najpočetnejšia sociálna vrstva – 

poddaní (roľníci), pričom z etnického hľadiska boli obce viac-menej národnostne homogénne 

a tri pätiny obyvateľstva stolice boli slovenskej národnosti. V južnej časti žilo maďarské 

obyvateľstvo a v mestách Jelšava, Rožňava, Revúca a Štítnik nemeckí kolonisti, s početnou 

prevahou v Dobšinej. Úradnými mestskými sídlami, v pozícii priamej či nepriamej 

poddanskej závislosti, boli Rimavská Sobota, Rožňava, Dobšiná, Revúca a Jelšava, ktoré sa 

viac-menej podriaďovali politike uhorskej štátnej moci. Niektoré z nich, napríklad Rimavská 

Sobota a Rožňava,
6
 sa angažovali v maďarskom národnom hnutí, najmä od začiatku 30. 

                                                                                                                                                         
Malohontu ako piateho okresu. Sídlo mala v Plešivci a trvala do roku 1850. Vtedy bola samospráva stolice 

zrušená a nahradená štátnym úradníctvom. Oficiálne bola premenovaná na gemerskú a zaradená do Košického 

dištriktu. Administratívnym strediskom stolice bola opäť Rimavská Sobota. Bližšie SOKOLOVSKÝ, Leon. 

Gemer – Malohont v premenách verejnej správy. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 23, 1992, č. 2, s. 39-40; 

SOKOLOVSKÝ, Leon. Spojenie Malohontu s Gemerom. In: Obzor Gemera. Roč. 7, 1976,  č. 4, s. 190.  
4
 V 19. storočí išlo o poddanské mestá so zriadeným magistrátom, ktoré boli strediskami remeselnej výroby 

a obchodu a podliehali priamo župe – Rimavská Sobota, Dobšiná, Jelšava, Rožňava, Revúca a mestečká 

Tisovec, Plešivec, Ratková, Štítnik, Rimavská Seč, Kokava nad Rimavicou, Klenovec atď. Na území 

gemersko-malohontských miest žila v sledovanom období nielen mestská komunita – mešťania, roľníci, 

remeselníci, živnostníci, ale aj privilegované obyvateľstvo, ktoré sa nepodieľalo na verejno-spoločenských 

povinnostiach mesta. V Gemeri -Malohonte neboli kráľovské mestá, napriek snahám Rožňavy získať tento 

post. Ich absenciu, ako upozornil Július Alberty, však slovenské národné hnutie nepociťovalo, keďže na 

slovenskom území nereprezentovali širšie vrstvy a priamo sa nezapájali do národného života Slovákov. 

GALLO, Ján. Gemer a Revúca v národnoobrodeneckom hnutí. In: Obzor Gemera. Roč. 19, 1988, č. 3, s. 145; 

ALBERTY, Július. Rimavská Sobota v roku meruôsmom a deviatom (K 200. výročiu francúzskej revolúcie). 

In: Obzor Gemera. Roč. 20, 1989, č. 2, s. 79; LEHOTSKÁ, Darina. Základné črty mestského vývinu v Gemeri. 

In: Obzor Gemera. Roč. 14,  1983, č. 3, s. 176-177.  
5
 Týkalo sa to vyše 200 malých obcí, medzi ktorými nachádzame napríklad Hnúšťu s Jánom Franciscim; 

Pondelok, Kameňany a Kokavu nad Rimavicou s Michalom Miloslavom Bakulínym; Klenovec s Jánom 

Prostoslavom Moravčíkom; Pondelok, Rimavské Brezovo a Rimavskú Baňu s Matejom Holkom st. aj 

Matejom Holkom ml.; Hačavu s Matejom Hrebendom; Jelšavskú Teplicu so Samom Chalupkom; Čiernu 

Lehotu a Muráň s Bohuslavom Nosákom-Nezabudovom; Gemerskú Polomu s Petrom Kellnerom-Hostinským; 

Chyžné so Samuelom Tomášikom; Ochtinú s Danielom Lichardom a Ladislavom Bartholomeidesom; 

Rimavskú Pílu s Imrichom Laučekom a s prof. Jurajom Palkovičom; Nižný Skálnik s Matejom Holkom st. a s 

Jánom Feješom; Ochtinú s Ladislavom Bartholomeidesom atď. – pozn. L. F.  
6
 Národnokultúrne a národnopolitické aktivity vnímali predstavitelia Rimavskej Soboty ako panslavistické 

nebezpečenstvo a v aktivitách voči nim sa snažili postupovať spolu s Rožňavou, Lučencom a Miškolcom. 
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rokov, pričom finančné, fyzické aj materiálne požiadavky zo strany štátu, najmä 

v revolučných rokoch 1848 – 1849, ich vyčerpávali a postupne sa oslabovali aj ich politické 

aktivity.  

Strediskami národného života Slovákov sa stali najmä mestečká Tisovec, Ratková 

a Revúca, v ktorých pôsobila národne uvedomelá, najmä dedinská inteligencia a drobní 

remeselníci – v Revúcej Samuel Reuss a jeho štyria synovia Július Gustáv, Gustáv, Ľudovít 

Adolf a Adolf Titus,
7
 tiež Janko Tomes, Karol Hrenčík, Rudolf Homola, Samuel Ormis, 

Matej Nandrássy a niektorí  revúcki mešťania.
8
 Patrili k nim aj do Revúcej často 

prichádzajúci národovci z okolia, najmä Štefan Marko Daxner z Tisovca a Ján Francisci 

z Hnúšte, Štefan Homola evanjelický farár v Rybníku a iní. V Tisovci sa do národných snáh  

zapojilo niekoľkých dejateľov z radov zemanov – Ján, Juraj
9
 a Štefan Marko Daxnerovci, 

                                                                                                                                                         
Z geografického hľadiska sa Gemersko-malohontská stolica nachádzala na slovensko-maďarskom pomedzí. 

Mestá Revúca a Rožňava boli v tom čase považované za slovenské mestá a v roku 1848 sa o štatút mesta 

uchádzali mestečká Ratková a Štítnik. ALBERTY, Július. Politické a spoločenské pomery v Gemeri – 

Malohonte v prvej polovici 19. storočia. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 23, 1992, č. 4, s. 137-140; 
GALLO, Ján. Gemer a Revúca v národnoobrodeneckom hnutí. In: Obzor Gemera. Roč. 19, 1988, č. 3, s. 145. 

7
 Samuel Reuss (8. september 1783 Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica – 22. december 1852 Revúca, okr. 

Rožňava), etnograf, historik, evanjelický kňaz, významný zberateľ slovenských ľudových rozprávok, 

podporovateľ štúrovského národného programu. Július Gustáv Reuss (7. jún 1816 Revúca, okr. Rožňava – 21. 

apríl 1872 Revúca, okr. Rožňava), národopisec, inžinier, zberateľ a upravovateľ slovenských ľudových 

rozprávok. Aktívne sa zapájal do osvetovej činnosti Vzájomnej pomocnice a Potravného spolku v Revúcej. 

Gustáv Reuss (4. január 1818 Revúca, okr. Rožňava – 12. január 1861 Revúca, okr. Rožňava), botanik, 

historik, etnograf a lekár. Súčasťou jeho národopisných záujmov bola zberateľská činnosť folkloristického 

materiálu, najmä ľudových rozprávok. Ľudovít Adolf Reuss (18. apríl 1822 Revúca, okr. Rožňava – 19. 

september 1905 Revúca, okr. Rožňava), hudobný teoretik, evanjelický kňaz, zberateľ ľudových rozprávok. 

Výrazne sa aktivizoval pri založení revúckeho patronátneho vyššieho evanjelického gymnázia v roku 1862. 

Člen Matice slovenskej. Adolf Titus Reuss (6. december 1823 Revúca, okr. Rozňava – 1902), národopisec, 

ekonóm, zberateľ slovenských  ľudových rozprávok. Bližšie HRABOVEC, Ivan. MUDr. Gustáv Reuss, život 

a dielo. In: Obzor Gemera. Roč. 19, 1988, č. 3, s. 147-148; GOČÁK, Emil. 120. Výročie úmrtia Dr. G. M. 

Reussa. In: Obzor Gemera. Roč. 12, 1981, č. 3, s. 182-187; Slovenský biografický slovník 5. Zodp. red. 

Augustín Maťovčík. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 71-72. 
8
 Karol Hrenčík (3. október 1822 Revúca, okr. Rožňava – 10. október 1907 Banská Štiavnica). Pronárodne sa 

aktivizoval už počas stredoškolských štúdií v Kežmarku, Banskej Štiavnici, Bratislave a Levoči. Evanjelický 

kaplán, neskôr farár, od roku 1861 profesor na banskoštiavnickom evanjelickom lýceu. GALLO, Ján. Gemer 

a Revúca v národnoobrodeneckom hnutí. In: Obzor Gemera. Roč. 19, 1988, č. 3, s. 147. 
9
 Ján Daxner (1780 – 1847), otec Štefana Marka Daxnera, stoličný diplomovaný advokát, úradník Gemersko-

malohontskej župy, inšpektor evanjelickej cirkvi a. v. v Tisovci a podporovateľ národnokultúrnych úsilí 

superintendenta Pavla Jozeffyho. Podobne Štefanov brat Juraj (1811 – 1880), hlavný slúžny v Malohonte a 

advokát v Tisovci, presadzujúci používanie materinského jazyka v administratíve a školstve. Angažoval sa na 

príprave Memoranda národa slovenského (1861) ako zástupca Tisovca. Patril k zakladateľom Matice 

slovenskej (1863) a podporovateľom slovenského patronátneho vyššieho evanjelického gymnázia v Revúcej 

(1862 – 1875). Od roku 1832 aj inšpektor evanjelickej cirkvi a. v. v Tisovci a spoluzakladateľ a predseda 
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Jonatán Dobroslav Čipka,
10

 príslušník tisovského rodu Ján Čipkay
11

 a priemyselní 

podnikatelia Štermanovci a Latiňákovci. V poľnohospodársko-pastierskej obci Kokava nad 

Rimavicou a v jej okolí so sklárňami a papiernickými mlynmi sa rozvinul národnokultúrny 

život zásluhou Michala Miloslava Bakulínyho
12

 a Ľudovíta Gábera (Lovinského).
13

 V 30. 

a začiatkom 40. rokov sa postupne aj mešťania, drobní remeselníci, kupci a nádenníci 

v závodoch – hutách v Tisovci, Hnúšti, Jelšave, Rožňave, v sklárňach v Utekáči, Zlatne atď. 

začali aktivizovať v národnom živote Slovákov, uvedomujúc si svoj slovenský pôvod.  

Gemer-Malohont patril v sledovanom období k centrám slovenského národného 

hnutia, najmä v národnokultúrnych snaženiach, a tiež v oblasti spolkového života.
14

 Národné 

aktivity slovenských vzdelancov v gemersko-malohontskom regióne boli prítomné už od 

osvietenstva a od konca 18. storočia sa sústreďovali popri vedeckých záujmoch aj na osvetovú 

                                                                                                                                                         
Vzájomnej pomocnice a Meštianskeho čitateľského spolku v Tisovci. Porovnaj Slovenský biografický slovník I. 

Výk. red. Štefan Valentovič. Martin: Matica slovenská, 1986, s. 451-453.   
10

 Jonatán Dobroslav Čipkay (14. jún 1819 Tisovec, okr. Rimavská Sobota – 14. február 1861 Drienčany, okr. 

Rimavská Sobota), učiteľ, evanjelický kňaz, folklorista, spisovateľ. Biografický lexikón Slovenska 2. Zost. 

Augustín Maťovčík. Martin: Slovenská národná knižnica ; Národný biografický ústav, 2004, s. 164-165.   
11

 Ján Čipkay (8. december 1823 Brezno, okr. Banská Bystrica – 29. január 1902 Brezno, okr. Banská Bystrica),  

brezniansky advokát, verejný činiteľ, statkár a podnikateľ. V období silnejúcich maďarizačných snáh 

v prospech maďarského národa a uhorskej politickej štátnosti rozvíjal v Brezne popri advokátskej praxi 

pronárodné aktivity v duchu rovnoprávneho postavenia slovenského národa v mnohonárodnom Uhorsku. 

Bližšie FRANKOVÁ, Libuša. Národnokultúrny dejateľ Ján Čipka a moderné slovenské národné hnutie v 19. 

storočí/Volkskultureller Sachwalter Ján Čipka und die moderne slowakische Volksbewegung im 19. 

Jahrhundert. Prešovské kolegiálne gymnázium v historickom kontexte rokov 1804 – 1918. História, osobnosti, 

konfesionálny, spoločenský a kultúrny aspekt II./Prešover kollegiales Gymnasium im historischen kontext der 

Jahre 1804 – 1918. Geschichte, Persönlichkeiten, konfecioneller gesellschaftlicher und kultureller Aspekt. 

Zborník elektronických verzií príspevkov na DVD II./Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge 

auf DVD II. Ed. Darina Vasiľová. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011, s. 86-96.  
12

 Michal Miloslav Bakulíny (16. júl 1819 Pondelok, okr. Rimavská Sobota – 18. január 1892 Kameňany, okr. 

Revúca), učiteľ, priateľ Jána Francisciho z Hnúšte a Štefana Marka Daxnera z Tisovca. V roku 1848 sa 

v Gemeri – Malohonte zapojil aj do organizovania národných gárd na „ochranu verejného poriadku“, v roku 

1849 do slovenských dobrovoľníckych výprav ako dobrovoľnícky kapitán. V porevolučnom období pôsobil 

v štátnej službe ako úradník v Štítniku a v Jelšave, od roku 1854 v Szántóve v Abovskej župe, od konca roka 

1861 v Revúcej a od roku 1867 ako penzionovaný žil v Kameňanoch. Bližšie CHLEBUŠ, Pavel. Michal 

Miloslav Bakulíny. In: Obzor Gemera. Roč. 13, 1982, č. 4, s. 218-225.  
13

 Ľudovít Gáber (19. november 1824 Lovinobaňa, okr. Lučenec – 6. september 1890 Kokava nad Rimavicou, 

okr. Lučenec), evanjelický farár, člen spolku Tatrín, zakladajúci člen Matice slovenskej. Slovenský biografický 

slovník 2.  Zodp. red. Štefan Valentovič. Martin: Matica slovenská, 1987, s. 147. 
14

Pronárodné aktivity štúrovcov našli podporovateľov napríklad u Štefana Marka Daxnera a Petra Kellnera-

Hostinského, rodáka z Veľkej Polomy a redaktora Štúrových Slovenských národných novín. BOLFÍK, Július. 

Gemer a jeho úloha pri formovaní a konštituovaní slovenského národa. In: Obzor Gemera. Roč. 4, 1973, č. 4, 

s. 105-106; REPČÁK, Štefan – SPIŠIAK, Pavel. Politické pomery v Kokave nad Rimavicou za kapitalizmu. 

In: Obzor Gemera. Roč. 10, 1979, č. 3, s. 138-143.  
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a ľudovýchovnú činnosť, s kultúrnovzdelávacím zameraním predovšetkým na roľnícke, ale aj 

na nižšie vrstvy mestského obyvateľstva, s cieľom zlepšiť ich hospodársky a mravný život.
15

 

V osvetovo-ľudovýchovných snahách išlo vzdelancom v sledovanom období najmä o 

prekonávanie dobových povier a predsudkov a o rozvíjanie zdravotníckej a hospodárskej 

osvety. Formami ich realizácie boli napríklad kázne a iné formy ústnych prejavov, ako aj 

pôvodné či prekladové osvetové práce, s čím súvisel tiež proces zakladania ľudových 

čitateľských spoločností a knižníc. V sledovanom regióne boli už v 17. – 18. storočí 

zakladané tzv. historické knižnice – súkromné, kláštorné, hradné, kaštieľne, farské, 

cirkevných rádov, školské atď. V druhej polovici 19. storočia, po vydaní nariadenia 

Ministerstvom kultu a osvety v roku 1877 sa začali zakladať aj obecné knižnice.
16

 

V počiatočnom období osvetovej a ľudovýchovnej práce v slovenskom národnom 

hnutí sa uvedené aktivity realizovali najmä v záujme prispieť k zlepšeniu vzdelanosti 

ľudových vrstiev, teda aj ich každodenného života. Postupne boli zamerané na zvýšenie 

kultúrnej úrovne ľudí a vzdelanosti staršej mládeže, ale aj dospelého – najmä roľníckeho 

obyvateľstva. V 30. a najmä v 40. rokoch dostávali širšiu organizačnú a inštitucionálnu 

základňu.
17

 

Aj v Gemeri-Malohonte dochádzalo k zakladaniu ľudovýchovných knižníc – 

slovenských, rozvíjajúcich sa na svojpomocnej báze alebo s finančným či materiálnym 

prispením obyvateľov. Ich súčasťou boli často čitateľské spolky. Zakladanie knižníc 

nepodliehalo žiadnej ústrednej organizácii a ich existencia závisela od schopností a ochoty 

jednotlivých organizátorov, a tiež od záujmu čitateľskej obce. Do vedomia širších ľudových 

                                                 
15

 Postupne sa ich snahy zameriavali aj na národno-obranné, národno-politické aj sociálne aktivity. 

FRANKOVÁ, Libuša. Národné aktivity Slovákov v mestách a mestečkách Gemersko-malohontskej stolice 

v kontexte formovania moderného slovenského národa (prvá polovica 19. storočia. In: Príspevok k starším 

dejinám slovenských miest a mestečiek. Ed. Miloslava Bodnárová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, 2013, s. 77-86;  MANNOVÁ, Elena. Spolky a demokratizácia spoločenského života 

v Gemeri-Malohonte v 19. storočí. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 23, 1992, č. 4, s. 173. 
16

 FRÁK, Gustáv. Historické knižnice v Gemeri-Malohonte. Prehľad do roku 1918. In: Kniha 93-94. Zborník 

o problémoch knižnej kultúry. Ed. Miroslava Domová. Martin: Matica slovenská, 1996, s. 152.  
17

 ROZINAJOVÁ, Helena. Nedeľné školy na Slovensku. In: Jednotná škola. Roč. 21, 1969, č. 2, s. 148-162; 

PASIAR, Štefan – PAŠKA, Pavel. Osveta na Slovensku. Jej vznik, počiatky, vývoj. Bratislava: Osveta, 1964.  

349 s.  
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vrstiev prinášali poznanie, že čítanie kníh nie je nepotrebné a že knihy nie sú určené iba 

učencom.
18

  

Spolkové knižné aktivity nadviazali na osvietenské knižničné a čitateľské snahy 

v regióne, napríklad už v roku 1767 sa Matej Holko st. pokúsil založiť v Nižnom Skálniku 

čitateľskú spoločnosť – prvú učenú spoločnosť v Rimavskej doline podľa zahraničných 

vzorov a k jej založeniu vyzval Jána Lahu, kazateľa v Ožďanoch, Jána Kollára v Pondelku a 

Samuela File de Eör v Hrachove. Na otcove snahy nadviazal v roku 1791 Matej Holko ml. 

založením Čitateľskej spoločnosti.
19

 V roku 1792 bola v Štítniku založená Societas Lectoria – 

malohontská seniorálna knižnica s čitateľskou spoločnosťou, s dvanástimi členmi z radov 

evanjelických kňazov, učiteľov, notárov, zemanov a remeselníkov. Zakladateľom a autorom 

jej stanov, aj organizátorom činnosti spoločnosti bol evanjelický farár v Ochtinej a 

vlastivedný bádateľ Ladislav Bartholomaides. Zrušená bola 28. októbra 1798
 

úradným 

rozhodnutím na základe negatívnych informácií od tajnej polície.
20

     

Významným predchodcom osvetovo-ľudovýchovných knižníc v gemersko-

malohontskom regióne bola menej početná Societas Lectoria, založená z podnetu 

evanjelického farára Mateja Holka ml. v Rimavskej Bani, ktorú na odporúčanie Samuela 

Kuzmányho viedol samotný Holko. Prvý návrh na jej založenie predniesol Holko na 

seniorálnom konvente v Tisovci v roku 1795 bezúspešne, druhý aj so stanovami predložil 

seniorálnemu konventu v Tisovci 13. septembra 1808 už s pozitívnym výsledkom, na základe 

ktorého bola v Nižnom Skálniku založená Malohontská seniorálna knižnica.
21

 Zohrávala 

významnú kultúrno-vzdelávaciu úlohu nielen vzdelancov – členov knižnice, ale aj obyvateľov 

regiónu a najmä mládeži, ktorým poskytovala knihy na vzdelanie. Fondy knižnice sa 

rozširovali z darov a pozostalosti jej členov. Zhromažďovala a popularizovala najmä knihy 

z oblasti poľnohospodárstva a zdravotníckej osvety. Činnosť seniorálnej knižnice mal na 

                                                 
18

 Čitateľské spolky vznikali na slovenskom území nielen pri knižniciach, ale aj pri nedeľných školách a iných 

osvetových zariadeniach – pozn. L. F.  
19

 DUBOVSKÝ, Dušan. Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla. Banská Bystrica: Esprint, s. r. o., 1996, s. 

27. 
20

 Slovenská národná knižnica (SNK) – Archív literatúry a umenia (ALU), sign. 56/V9. Založenie malohontskej 

seniorálnej knižnice; DOBRÍKOVÁ, Iveta. Čitateľské spoločnosti na území historického Malohontu a Gemera. 

In: Obzor Gemera. Roč. 20, 1989, č. 1, s. 26-31. 
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starosti jej riaditeľ Ján Feješ, kráľovský radca a inšpektor malohontského seniorátu, po 

ktorom prevzal riadenie knižnice od 7. októbra 1823 kráľovský radca a inšpektor 

malohontského seniorátu Peter Kubínyi. Prvé dva roky bol knihovníkom evanjelický farár zo 

Skálnika Michal Szabó, ktorý od roku 1791 pôsobil ako rektor ľudovej školy v Ratkovej, od 

roku 1892 ako farár v Rimavskom Brezove, od roku 1793 v Arnotíne v Borsódskej župe a 

od roku 1803 bol uvedený do kňazského úradu vo Vyšnom Skálniku. Knižnicu pomáhal 

riadiť Samuel Reuss, učiteľ v Tisovci, neskôr evanjelický farár v Kraskove a v rokoch 1812 – 

1852 v Revúcej, majúc na starosti účtovnú knihu a knihu návštev. Od roku 1819 bol 

knihovníkom malohontskej knižnice Ján Laurentzy, učiteľ a evanjelický farár, pôsobiaci od 

roku 1811 v Nižnom Skálniku. V rokoch 1819 – 1838 funkciu knihovníka zastával skálnický 

evanjelický farár Andreas Czener. K zakladajúcim členom tejto kultúrnej inštitúcie, ktorí 

počas celého obdobia jej činnosti prispievali k jej rozvoju, patrili okrem vyššie uvedených 

vzdelancov aj konsenior Ján Kortsek a evanjelický farár z Čerenčian Samuel Kollár. V roku 

1810 sa do činnosti knižnice zapojili zemania Imrich Rakschányi, Karol a Jozef de Nolten, 

Alexander Kende de Költse, Joannes Kovats, evanjelickí kňazi Matej Honeczy, Juraj 

Teschlak a učitelia Štefan Urbanec, Ján Majba, Juraj Krizsiny, Andrej Czenek atď. Knižnica 

udržiavala kontakty s Bohuslavom Tablicom a jeho Učenou spoločnosťou banského okolia, 

ktorej členmi z Gemera – Malohontu boli Ján Feješ, Matej Holko ml., Pavol Šramko a Michal 

Staigel. Seniorálna knižnica spolupracovala s Pavlom Jozefom Šafárikom, profesorom 

Jurajom Palkovičom, Jánom Kollárom a Vavrincom Čaplovičom. Jej činnosť zasahovala 

širšie územie Malohontu, napriek sťaženým komunikačným možnostiam medzi mestami 

a obcami, ktoré negatívne ovplyvňovali rýchlejšie rozširovanie kníh. Knihy sa napriek tejto 

skutočnosti dostávali do malých aj vzdialenejších obcí. Svojou činnosťou ovplyvnila 

zakladanie ďalších, aj knižníc v gemersko-malohontskom regióne, napríklad v roku 1811 bola 

založená Knižnica malohontských učiteľov v Betliari.
22

 

V roku 1822 učiteľ Jozef Schulek a Ján Majba založili s dvadsiatimi dvoma  mešťanmi 

mesta Revúca s ich účastinným kapitálom 30 zlatých a 6 grajciarov a za podpory vyššie 

uvedeného Samuela Reussa, zakladateľa slovenského národopisu, Slovenskú knižnicu. 
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Napriek školskému charakteru plnila osvetové poslanie aj smerom k širšej verejnosti. 

Knihovníkom sa stal Jozef Samuel Schulek a zástupcom Martin Šebök. Knižnými aj 

finančnými darmi pre knižnicu prispeli Samuel Reuss, Jozef Samuel Schulek, evanjelický 

farár z Mokrej Lúky Samuel Koritšánsky, riaditeľ Muránskej únie založenej v roku 1808 Ján 

Antalík, Ján Gajan, Samuel Herman, Ondrej Hobkaj, Samuel Ambrózy, Ján Šesták, Ján 

Štefančok, Michal Ormis, Ján Majlak a iní. Niektorí zo zakladateľov darovali knižnici okrem 

peňazí aj knihy, napríklad 55 kníh Samuel Šulek a 7 kníh Samuel Reuss. V roku 1828 mala 

knižnica 227 zväzkov.
23

 V roku 1841 bol za knihovníka vymenovaný obchodník Matej 

Nandrássy a knižnica bola premenovaná na Knihovňu slovenskú ev. aug. v. Revúcku. Do 

popredia sa dostával najmä nákup slovenských kníh.
24

 

Od roku 1832 pôsobila v mestečku Ratková Ratkovská slovenská knihoveň, ktorú 

založil a riadil ratkovský učiteľ a ľudovýchovný pracovník Ondrej Chotváč. Spolu s 

ratkovským učiteľom Jakobeim zabezpečovali pre knižnicu v záujme vzdelávania a kultúrno-

osvetového pôsobenia na národné uvedomovanie širších ľudových vrstiev „vhodné knihy“ – 

slovenské, české, zábavné, hospodárske aj populárne. Výpožičkami kolovali po celom regióne 

– Ratkovskej doline a po susedných dedinách, napríklad v Nándraši a Kameňanoch. Ako 

uviedli Slovenské národné noviny, záujem o knižnicu bol pozitívny, konštatujúc, že „ľud náš 

ich so srdečnou radosťou prijíma a číta“. Spolku finančne pomáhal ratkovský kupecký 

spolok – Hospodársky spolok („Oršák“), založený v roku 1814 a združujúci drobných 

remeselníkov – súkenníkov, obuvníkov (krpčiarov) aj iných z Muránskej doliny: „Tunajší 

daktorí mešťania, presvedčiac sa, že v spoločnosti viacej vykonajú, poskladali sa...  po 20 z. 

str. na kupčenie so súknami. Postupne začali kupčiť so všetkým, čo pod ruku prišlo“.
25
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 V 30. rokoch pre nezhody Samuela Reussa  s inšpektorom evanjelickej cirkvi a. v. Samuelom Piscatorisom 
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Činnosť knižnice v Ratkovej bola tak systematicky zameriavaná aj smerom k 

mestským remeselníckym vrstvám a prispievala k rozvoju vzdelanosti v meste a jeho okolí. 

V roku 1845 mala vyše 300 zväzkov, medzi ktorými sa nachádzali, slovami Samuela Hojča, 

„aj daktoré znamenitejšie diela“. Uložené boli v kostole „vo zvláštnom k tomu zhotovenom 

náradí“.
26

 V uvedenom období sa do národnokultúrnych snáh v Ratkovej začal zapájať aj 

Augustín Samuel Šulek
27

, ktorý bol v rokoch 1845 – 1847 dopisovateľom a mecénom 

Štúrových Slovenských národných novín.
28

 

 V Tisovci, v dôležitom centre národného života v Gemeri-Malohonte, začala v roku 

1842 na podnet superintendenta Pavla Jozeffyho a kaplána Augusta Horislava Škultétyho 

činnosť evanjelická Slovenská knižnica, a to „nielen k zábave a rozveseleniu, ale aj k 

mravnému vzdelávaniu ľudí“. Založili ju dvadsiati šiesti obyvatelia mestečka a okolia – 

evanjelickí kňazi a učitelia Pavol Jozeffy, Ondrej Čipkay, Ondrej Gál, August Horislav 

Škultéty, Daniel Lojko, Emerich Lauček a dvadsiati remeselníci a mešťania Tisovca.
29

 

Knihovníkmi sa stali August Horislav Škultéty a Ondrej Gál, dozorcom právnik Gašpar Čech. 

Zakladatelia prispeli do knižnice knihami alebo peňažnými darmi, z ktorých bolo zakúpených 

cez 250 kníh. Darcami kníh, aj v nasledujúcich rokoch, boli najmä Tisovčania Pavol Jozeffy, 

Ondrej Gál, August Horislav Škultéty, Daniel Lojko, Ján Wiest, Michal Daniška, kníhkupec 
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 HRABOVSKÝ, Jonatan. Ratkovská slovenská knihoveň. Z Gemera. Ďenňík Domáci. In: Slovenskje národňje 

novini. Roč. 3, 1847, č. 170, s. 679; GAŠPAREC, Ignác. Čitateľské spolky na území Gemera a Malého Hontu. 
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Pospíšil z Prahy, a tiež obyvatelia Kokavy nad Rimavicou. Tisovská knižnica rozvíjala 

činnosť sedemdesiat rokov a v sledovanom období spolupracovala s miestnym spolkom 

miernosti a divadelnými ochotníkmi.
30

 Knihami ako študent prispieval do knižnice napríklad 

Ján Francisci a ľudový spisovateľ a kolportér Matej Hrebenda,
31

 rozširovateľ slovenských 

a českých kníh na slovenskom území, ktorý ako kolportér prešiel aj Prahu, Viedeň, Pešť a 

Debrecín. Vydavatelia mu predávali knihy, ktoré on sám nielen predával, ale ich 

prostredníctvom šíril aj kultúru a osvetu. Presviedčal ľudí, že čítanie nie je výsadou bohatých 

a vzdelaných ľudí. Na svojich cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením, či 

zneškodnením a ich získaním sa podieľal na rozširovaní knižničných fondov na školách 

a v spolkových inštitúciách alebo ich poskytoval súkromným knižniciam národných dejateľov 

– Štefanovi Markovi Daxnerovi v Tisovci, učiteľovi Pavlovi Lacovi v Jelšave, Ľudovítovi 

Reusovi v Revúcej, Matejovi Šulekovi v Tisovci, Matejovi Holkovi v Rimavskej Bani, 

Samuelovi Kollárovi v Čerenčanoch atď.
32

 Nevidomý, ale rozdávajúci svetlo, zohral 

významnú úlohu pri zvyšovaní vzdelanostnej  úrovne širších slovenských ľudových vrstiev – 

slovami Karola Kuzmányho: „Nemôže slepý slepého viesť, tento slepý však dobrým by 

vodcom bol mnohého vidomého“.
33

  

 V roku 1842 bola založená Slovenská knihovňa v Kameňanoch so základinou 200 

zlatých, ktorými prispeli tunajší farár, učiteľ a miestni obyvatelia. V roku 1847 bola založená 

Slovenská knižnica v Dobšinej. Význam knižníc ako prostriedku zapájania širších vrstiev 

obyvateľstva do národnospoločenských aktivít bol kultúrny, vzdelanostný, hospodársky 
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okr. Rimavská Sobota), kníhkupec, zberateľ ľudových piesní a rozprávok. Od narodenia mal zrakovú chybu, 

napriek tomu veľmi rád čítal knihy a keď stratil zrak v pätnástich rokoch, chodieval od domu k domu, niekedy 

prešiel aj štyri – päť dedín, prosiac ľudí, aby mu čítali. Slovenský biografický slovník 2.  Zodp. red. Štefan 

Valentovič. Martin: Matica slovenská, 1987, s. 405. 
32

 FRÁK, Gustáv. Historické knižnice v Gemeri – Malohonte. Prehľad do roku 1918. In: Kniha 93-94. Zborník 

o problémoch knižnej kultúry. Ed. Miroslava Domová. Martin: Matica slovenská, 1996, s. 151-152.    
33

 Zápis Karola Kuzmányho v Hrebendovom  pamätníku z 3. júla 1838. DUBOVSKÝ, Dušan. Z histórie Revúcej 

a ochotníckeho divadla. Banská Bystrica: Esprint, s. r. o., 1996, s. 28. 



 

 

 58 

a národno-emancipačný. Postupne ich činnosť prispievala aj k národnému formovaniu 

mestských a miestnych podnikateľských vrstiev.
34

 V porevolučnom období vznikli napríklad 

ľudové knižnice v Kameňanoch v roku 1852 a v Dobšinej v roku 1857.   

Spravidla pri knižniciach boli zakladané aj ľudovýchovné inštitúcie – čitateľské 

spolky, podieľajúce sa na zvyšovaní vzdelanosti slovenského obyvateľstva. V roku 1830 bola 

napríklad v Štítniku založená nová Čitateľská spoločnosť s 36 členmi z radov remeselníkov a 

obchodníkov mestečka a jeho okolia a vyvíjala činnosť až do roku 1919,
35

 v roku 1832  

Čitateľský spolok Ratkovskej doliny v Ratkovej, založený v roku 1832 nandražským 

evanjelickým farárom Karlom Jakobeim pri Ústrednej knižnici. V roku 1832 založil Ján 

Maróthy v Rimavskom Brezove Čitateľský spolok a v Tisovci pri knižnici založili Čitateľský 

spolok s nedeľnou školou Štefan Marko Daxner, August Horislav Škultéty a Jonatán 

Dobroslav Čipkay. V čase zvýšeného rozvoja spolkových aktivít v 30. a 40. rokoch bol 

založený Čitateľský spolok aj v Ožďanoch
36

 a v roku 1846 Čitateľský spolok  v Jelšave, kde  

sa do spolkových aktivít zapájali aj remeselnícke a roľnícke vrstvy.
37

  

Strediská národného života v Gemeri-Malohonte v prvej polovici 19. storočia – 

mestečká Tisovec, Ratková a Revúca, si významné postavenie v národno-kultúrnom živote 

Slovákov udržali aj v porevolučných udalostiach rokov 1848 – 1849, najmä 

v memorandovom a matičnom období. 
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Summary 

 

The establishment of folk educational libraries in Gemer - Malohont area in the first hlaf of the 19th 

century 
 

During the formation of the modern Slovak nation from the late 18th century on the geographically fragmented 

Slovak territory, with smaller territorial units the the territory inhabited by the Slovaks and with sings of regional 

patriotism, cities, towns and villages became centers of national efforts, from which or in which Slovak national 

personalities interacted and developed pro-national activities. Among them we can find Gemer-Malohont cities, 

towns and villages - Tisovec, Ratková a Revúca, Hnúšťa, Jelšava, Kokava nad Rimavicou etc., where the 

patriots concentrated in the first half of the 19th century mainly to raise awarness and educational activites, with 

a focus on cultural education of the peasants, but also lower class of the urban population. Edifying-folk 

educational activities in Gemer-Malohont started in the libraries. In addition to the so called historical libraries, 

Slovak folk educational libraries existed since the first half of the 19th century in Revúca, Ratková, Tisovec, 

Kameňany, Dobšiná, part of which were often reading clubs.  Centers of national life in Gemer-Malohont in the 

first half of the 19th century, towns of Tisovec, Ratková and Revúca mantained a significant position in national-

cultural life of Slovaks also in the post-revolutionary events of 1848-1849, especially in the Memorandum and 

Matica slovenská’s times. 
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