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KNIŽNICE HORNOUHORSKÉHO MA ĎARSKÉHO VZDELÁVACIEHO SPOLKU 

(FELVIDÉKI MAGYAR KÖZM ŰVELŐDÉSI EGYESÜLET)  

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 

 
 

Kamila Fircáková 
 

 
Dejiny knižníc na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia svojím podielom 

spoluvytvárajú knižnice Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku. Hornouhorský 

maďarský vzdelávací spolok (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület – FMKE) vošiel 

do dejín ako neslávne známy maďarizačný spolok.1 Podnet na jeho založenie vyšiel z kruhov 

protislovensky orientovanej inteligencie a jeho poslaním bolo pôsobiť proti rozvíjajúcemu sa 

slovenskému národnému hnutiu, tzv. panslavizmu, eliminovať jeho vplyv medzi 

obyvateľstvom a podporovať asimilačnú politiku uhorskej vlády. Spolok bol založený 

v novembri 1882 v Nitre, ktorá sa stala aj jeho sídlom; stanovy spolku schválila uhorská 

vláda v januári 1883. Mal pôsobiť najmä na územiach s nemaďarským obyvateľstvom. 

História spolku a jeho činnosť sa v širokom meradle odráža v jeho výročných správach 

(vydávaných od roku 1886/1887),2 ktoré sa neskôr (v spolkovom roku 1895 – 1896) 

pretransformovali na obsiahlejšie ročenky.3 Spolok pôsobil až do rozpadu Rakúsko-Uhorska, 

resp. do jari roku 1919.     

Z piatich žúp rozkladajúcich sa na teritóriu východného Slovenska (Šarišskej, 

Zemplínskej, Abovsko-turnianskej, Gemerskej a Spišskej) sa Hornouhorský maďarský 

vzdelávací spolok etabloval iba na území Spišskej župy.  Ani opakované snahy vedúcich 

predstaviteľov spolku o rozšírenie jeho základne na ďalšie župy nenašli odozvu u tamojších 

mocenských štruktúr. (Konštatovalo sa to napr. pri bilancovaní dvadsaťpäťročnej činnosti 

spolku).4 V Gemerskej župe vznikol v 80. rokoch samostatný Maďarský vzdelávací spolok 

                                                 
1 Podrobnejšie o FMKE pozri Encyklopédia Slovenska. Zv. 2. E-J. Bratislava : Veda, 1978. Heslo 
Felsőmagyarországi Magyar közművelődési Egyesület, s. 78. SMIDÁK, D. Niektoré problémy Hornouhorského 
maďarského vzdelávacieho spolku (1882 – 1919). In: Kapitoly z dejín Nitry : sborník štúdií k 1100. výročiu 
príchodu Cyrila a Metoda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963. (Cit. podľa Encyklopédia 
Slovenska. Zv. 2. E – J, s. 78.) SMIDÁK, D. Vplyv maďarizačného spolku FEMKE na vývoj slovenskej 
spoločnosti (1882 – 1919). In: Zborník Pedagogickej fakulty v Nitre. 9. 1963. (Cit. podľa Encyklopédia 
Slovenska. Zv. 2. E – J, s. 78.)  PASIAR, Š. Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1977, s. 266-268.  
2 Jelentés az .... évi műkődésről [1886/7 až 1892-93], resp. Jelentés a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület.... évi működéséről [1893-94, 1894-95]. 
3 A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve .... [1895-96 až 1916-17]. Pri citovaní ročenky v tejto 
štúdii sa používa skratka FMKEÉ.  
4 1882 – 1907 : (a FMKE huszonötéves története). In: FMKEÉ 1906–1907, s. 16. 
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Gemerskej župy (Gömörmegyei Magyar Közművelődési Egyesület), ktorého pôsobnosť sa 

neskôr rozšírila aj na Malohontskú župu. (Zápisnice, výročné správy a ročenky tohto spolku 

sa nachádzajú v knižnici Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a v Štátnom 

archíve v Rožňave; o knižniciach sa v nich však prakticky nehovorí). 

Pri napĺňaní poslania FMKE sa významná úloha pripisovala knižniciam. Mali 

napomáhať osvojovanie si maďarského jazyka medzi nemaďarským obyvateľstvom, 

poznávanie a vnútorné prijatie maďarskej kultúry, mali vychovávať k uhorskému 

vlastenectvu v maďarskom duchu. Spolu s celkovým zvyšovaním vzdelanostnej a kultúrnej 

úrovne obyvateľstva v načrtnutom zameraní mali vplývať aj na zvyšovanie jeho mravnej 

úrovne (napr. odvádzať od vysedávania v krčme k čítaniu).5   

Aj keď sa s využívaním knižníc pri napĺňaní cieľov FMKE uvažovalo od začiatku, 

v praxi sa problematika knižníc dostávala do popredia pozornosti až  v 1. polovici 90. rokov, 

v súvislosti so zriadením Krajinskej komisie pre múzeá a knižnice (Országos Muzeum- és 

Könyvtár-bizottság). V intenciách tejto komisie sa všeobecne predpokladalo budovať 

v knižniciach oddelenia literatúry pre deti a mládež, oddelenia tzv. ľudového čítania a 

zábavnej literatúry, umeleckej literatúry, vedeckej a popularizačnej literatúry.6 V praxi 

FMKE sa však v takomto širokom zameraní budovali iba verejné knižnice (közkönyvtár) vo 

väčších obciach a mestách. Vo vidieckych obciach sa v širokom meradle zriaďovali tzv. 

ľudové knižnice alebo požičovne kníh  (népkönyvtár), ktoré mohli využívať aj menej nároční 

čitatelia. Mali im  poskytovať zábavné čítanie, populárne diela maďarských spisovateľov 

a knihy ľudovýchovného – osvetového zamerania. Ďalej sa zakladali knižnice pre mládež 

(ifjúsági könyvtár): ich poslaním bolo napomáhať osvojovanie si maďarčiny u školákov  

a udržiavanie kontaktu s maďarčinou u mládeže po ukončení školskej dochádzky. Vznikali 

a fungovali samostatne, prípadne ako súčasť ľudových knižníc, alebo pri školách a plnili aj 

funkciu školských knižníc. A napokon to boli tzv. knižnice pre honvédov (honvédkönyvtár): 

ich fond sa mal budovať so zreteľom na výchovu dobrovoľníkov – budúcich (i súčasných) 

príslušníkov uhorskej domobrany. Popri stabilných knižniciach sa spočiatku uvažovalo aj o 

putovných knižniciach  (vándorkönyvtárok). Zostalo však pravdepodobne iba pri zámere; vo 

výročných správach  a ročenkách FMKE sa tieto knižnice nespomínajú. 

Ako prvá z knižníc FMKE sa vo výročných správach spomína požičovňa maďarskej 

umeleckej literatúry v Nitre; bola zriadená niekedy v roku 1893 alebo 1894.7  V spolkovom 

                                                 
5 Az ügyvezetőség évi jelentése. In: FMKEÉ 1895/96, s. 37-38. 
6 Az ügyvezetőség évi jelentése. In: FMKEÉ 1896/97, s. 116-117.  
7 Magyar szépirodalmi kölcsönző könyvtárak. In: Jelentés a FMKE 1893 – 1894. évi működéséről , s. 21-22.   
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roku  1912–1913 sa vykazovalo 221 knižníc,8 čo bol najvyšší počet za celé obdobie 

existencie spolku. V poslednej (nateraz známej) ročenke spolku, za spolkový rok 1916–1917, 

sa ako konečný počet uvádza 216 knižníc. Do rozpočtu na rok 1918 sa pre knižnice 

navrhovala čiastka 5 tis. korún.9 

*** 

Na území Spišskej župy bolo založených spolu 17 knižníc FMKE. Vznikali 

v niekoľkých etapách: do konca 19. storočia vznikla iba jedna, knižnica v Gelnici (1897), 

ktorá až dokonca zostala jedinou verejnou knižnicou FMKE v spišskom regióne. V rokoch 

1901–1902 boli zriadené knižnice v Kamienke (1901), Smolníku (1901), Krompachoch 

(1902), Spišských Vlachoch (1902) a Spišskej Belej (1902).  Po zhruba šesťročnom odstupe 

vznikali postupne ďalšie knižnice: v Matejovciach (1908), Levoči (1909 a 1912), Spišskej 

Novej vsi (1909), Hniezdnom (1911), Majerke – Ihľanoch (1911), Smižanoch (1912), 

Žakovciach (1912), Poprade (1913), Veľkej Lomnici (1913) a Batizovciach (1914). Išlo 

napospol o ľudové  knižnice (népkönyvtár), ktoré plnili aj funkciu knižníc pre mládež a vo 

väčšine prípadov aj školských knižníc. Osobitné knižnice pre mládež a knižnice pre 

honvédov sa na Spiši neobjavili. 

V ročenkách FMKE sa spomínali aj ďalšie mestečká a obce, kde mali byť zriadené 

knižnice: Švedlár (Svedlér), Nálepkovo (Merény), Spišská Sobota (Szepesszombat), Spišské 

Podhradie (Szepesváralja), Stráže pod Tatrami (Strázsa), Veľká (Felka).10 Tieto zámery sa 

však neuskutočnili. 

Knižnice FMKE boli umiestňované v školách, na obecných úradoch, na farách, 

priestory pre ne poskytovali miestne spolky a združenia. Činnosť knižníc bola dotovaná 

z rozpočtu FMKE, finančnými čiastkami prispievali a knihy darovali aj ďalšie korporácie – 

miestne, regionálne i celoštátne, prípadne jednotlivci. Funkciu správcov knižníc 

a knihovníkov vykonávali zväčša učitelia, úradníci či ďalší predstavitelia miestnej 

inteligencie. Spolu so starostlivosťou o knihy a ich požičiavaním k povinnostiam 

knihovníkov patrilo zostavovanie ročných  správ o činnosti, ktoré slúžili ako podklady pre 

širšie vykazovacie a hodnotiace materiály spolku. Spočiatku – až do roku 1910 sa správy za 

jednotlivé knižnice uverejňovali aj v ročenke spolku (ako súčasť celkovej správy o činnosti 

FMKE, v kapitole pre knižnice), sprvu nepodpísané a  potom už aj s menami knihovníkov.  

                                                 
8 A FMKE elnökségének jelentése az 1912 – 1913 egyesületi évről. In: FMKEÉ 1912–1913, s. 33. 
9 A F.M.K.E. elnökségének jelentése az 1916 – 1917 egyesületi évról. In: FMKEÉ 1916–1917, s. 16. 
10 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky : (vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Veda, 1998, s. 
196, 233, 273, 293 (ďalej ako MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s.). O knižniciach pozri 
FMKEÉ 1900–1901, s. 135, 136, 137 a 143; 1901/2, s. 168; 1905/6, s. 69. 
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Pravidelne sa začínali odpočtom, aké konkrétne výsledky dosiahla knižnica na úseku šírenia 

maďarčiny a jej používania ako komunikačného jazyka vo verejnom živote a medzi 

obyvateľmi obce, na úseku vlasteneckej výchovy a pod.  Súvahy a hodnotenia v tomto smere 

boli napospol pozitívne a vyznievali optimisticky. Ako najväčšmi žiadaná literatúra sa 

zhodne uvádzali diela spisovateľov Móra Jókaiho, Kalmána Mikszátha, príp. ďalších 

maďarských autorov (Gereben Vas, Elek Benedek, Viktor Rákosi, Mózes Gaál a i.); 

z nemaďarských autorov sa uvádzal iba Jules Verne. V správach sa uvádzali komentované 

základné údaje o knižnici (stav fondu, počet čitateľov, návštevníkov, výpožičiek ), ev. o jej 

ďalších aktivitách smerom k verejnosti. Len skromné boli, resp. celkom absentovali údaje 

o odborných knihovníckych činnostiach. Počnúc ročenkou za spolkový rok 1910–1911 sa 

správy o činnosti jednotlivých knižníc prestali uverejňovať, v súhrnnom tabuľkovom 

prehľade sa uvádzali len základné štatistické údaje o knižniciach (počet zväzkov vo fonde, 

počet čitateľov a výpožičiek), informácie o ich umiestnení  a mená knihovníkov. V poslednej 

známej ročenke (za spolkový rok 1916–1917) absentoval už aj tento prehľad; v rámci správy 

o činnosti FMKE sa knižniciam celkove venoval iba jeden odsek. 

*** 

Najstaršia knižnica FMKE na Spiši – verejná knižnica v Gelnici  (Göllniczbánya)11– 

bola založená 12. novembra 1897 v súčinnosti s tamojším živnostenským kruhom 

(Gölniczbányai iparosok társasköre), ktorý poskytol aj priestory na jej umiestnenie a ktorý 

pravdepodobne tiež dotoval (alebo spolufinancoval)  jej činnosť. Po prvýkrát sa knižnica 

spomína v ročenke FMKE za spolkový rok 1899/1900; v tom čase mala 60 knižných titulov 

v 117 zväzkoch. Už o dva roky, v spolkovom roku 1901/1902, jej fond vzrástol na 607 zv.; 

z toho bolo 150 zv. beletrie, 340 zv. kníh pre deti a mládež a 117 zv. inej literatúry. 

Sedemdesiatim čitateľom alebo návštevníkom knižnice v tomto roku sa poskytlo 570 

výpožičiek. Knižnicu viedol Štefan (István) Longauer, dielenský učiteľ na  priemyselnej 

škole železiarskej (hutníckej). 

V nasledujúcom období fond knižnice rástol pomalšie; jeho ročné prírastky sa 

pohybovali od nulových hodnôt po dve desiatky, výnimočne tri desiatky dokumentov, 

nadobúdaných sčasti ako dary. Darcami boli napr. Spišský dejepisný spolok, Krajinská 

komisia pre múzeá a knižnice, Maďarská akadémia vied, vedenie gelnických železiarní,  

                                                 
11 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 83. O knižnici pozri FMKEÉ 1899–1900, s. 138 a 140; 
1900–1901, s. 136, 137 a 138; 1901/2, s. 165 a 169; 1902/3, s. 162 a 168; 1903/4, s. 96, 98 a 103; 1904/5, s. 90 
a 92; 1905/6, s. 70 a 81; 1906–1907, s. 136 a 146-147; 1907–1908, s. 62 a 74; 1908–1909, s. 56 a 71; 1909–
1910, s. 40 a 54; 1910–1911, s. 32 a 36; 1911–1912, s. 60; 1912–1913, s. 40; 1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 
38. 
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a samozrejme vedenie FMKE. Vyše 600-zväzkový fond knižnice v rokoch 1903 – 1904 

knihovník Š. Longauer usporiadal systematicky (t. j. na druhovo-žánrovom  alebo odborovom 

princípe) a vyhotovil jeho súpis, resp. katalóg. Možno predpokladať, že v tomto usporiadaní 

sa fond knižnice budoval aj v ďalších rokoch.   

Komu a ako verejná knižnica FMKE v Gelnici slúžila? Počet jej čitateľov, resp. 

návštevníkov v jednotlivých rokoch značne kolísal a pohyboval sa od 20 do 83; výnimkou 

bol spolkový rok 1913/1914, kedy sa zaznamenalo 143 čitateľov. Vzhľadom na základné 

poslanie knižnice – priťahovať k čítaniu maďarskej literatúry nemaďarské obyvateľstvo – 

sledovali sa osobitne čitatelia nemeckej národnosti. Tak napr. v správe za spolkový rok 

1902–1903 sa konštatovalo, že nemeckej národnosti boli všetci 29 čitatelia knižnice; 

v niektorých iných  rokoch (1905 – 1906, 1906 – 1907) zasa, že tvorili väčšinu čitateľov. 

Konštatoval sa tiež slabý záujem starších obyvateľov o využívanie knižnice a nezáujem 

miestnej inteligencie (duchovenstva, mestských radných a statkárov)s výnimkou učiteľov; 

učitelia naopak knižnicu propagovali. Čo do vekovej a sociálnej skladby čitateľov významnú 

skupinu tvorili študenti a učni železiarskej (hutníckej) školy, ktorí napospol slabo ovládali 

maďarčinu; s cieľom pritiahnuť ich k čítaniu maďarskej literatúry bola časť knižnice 

umiestnená priamo v priemyselnej škole.       

Knihy z verejnej knižnice FMKE v Gelnici sa požičiavali aj do okolitých obcí. 

Knižnica bola otvorená tri až štyri dni v týždni a časť jej fondu bola prístupná vo voľnom 

výbere v čitárni Živnostenského kruhu. Počet výpožičiek v jednotlivých rokoch vykazoval 

taktiež – podobne ako počet čitateľov (návštevníkov) – značné výkyvy a pohyboval sa od 115 

do 585; rekordný počet – 748 výpožičiek – sa zaznamenal v roku 1910–1911. Najväčšmi 

žiadané boli diela umeleckej literatúry, a osobitne romány a poviedky s historickými 

námetmi.  

Celkove slabý bol záujem o populárno-náučnú literatúru. S cieľom upriamiť 

pozornosť čitateľov na takéto diela, začali sa tieto od roku 1906–1907 vystavovať taktiež  vo 

voľnom výbere v čitárni Živnostenského kruhu. O rok neskôr sa pri knižnici zriadil tzv. 

maďarský okrúhly stôl, kde sa prednášalo a diskutovalo iba po maďarsky. 

Až do spolkového roku 1907–1908 verejnú knižnicu FMKE v Gelnici viedol už 

spomínaný Štefan Longauer. Longauerovým nástupcom, a zrejme nielen vo funkcii 

knihovníka, ale aj dielenského učiteľa na priemyselnej škole, sa stal František (Ferencz) 

Klemballa. O jeho aktivitách a celkove o knižnici pod jeho vedením nachádzame v ročenke 

FMKE len málo informácií, keďže v nasledujúcom období sa namiesto správ o činnosti 

jednotlivých knižníc začali uverejňovať iba základné štatistické údaje o nich. Posledné takéto 
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údaje sú za spolkový rok 1914–1915: vtedy sa vo fonde knižnice nachádzalo 755 zv.  Pre 83 

čitateľov sa z neho poskytlo 373 výpožičiek.  

*** 

Históriu ľudových knižníc FMKE (népkönyvtár) v Spišskej župe začali písať 

knižnice v Kamienke a Smolníku. Obidve boli založené roku 1901 a svojím fondom patrili 

k menším knižniciam. Podľa  správ o činnosti obidve začínali s 94 zväzkami literatúry 

(mohol to byť vstupný „vklad“ zriaďovateľa – FMKE) a na konci sledovaného obdobia (do 

roku 1914–1915) veľkosť ich fondu nedosiahla 300 zväzkov (v Kamienke to bolo 219 zv., 

v Smolníku 281 zv.). 

*** 

Knižnica v Kamienke (Kamionka, Kövesfalva)12 bola umiestnená v cirkevnej škole; 

v niektorých ročných správach sa uvádzalo, že išlo o školu evanjelickú (1905–1906), 

a neskôr (od roku 1906–1907), že to bola gréckokatolícka ľudová škola. Knihovníkom bol po 

celý čas učiteľ Mikuláš (Miklós) Kizák; v desiatom roku existencie knižnice obdržal  za túto 

svoju činnosť od vedenia FMKE čestný diplom a finančnú odmenu. Jeho správy, 

uverejňované v ročenke FMKE, vyznievali napospol optimisticky, tak čo do plnenia 

maďarizačného poslania knižnice, ako aj jej celkového pôsobenia medzi obyvateľstvom a jej 

využívania. Konštatovalo sa v nich, že knižnicu využíva aj početné slovenské obyvateľstvo. 

Pokiaľ ide o skladbu čitateľov a návštevníkov knižnice, zastúpené sú azda všetky sociálne 

skupiny : miestna inteligencia, roľnícke obyvateľstvo i mládež. Knižnica je otvorená dvakrát 

týždenne. Najväčší záujem je o diela umeleckej literatúry, no žiadané sú aj knihy s (poľno) 

hospodárskou tematikou a literatúra pre deti a mládež. Počet čitateľov uvádzaný v správach 

sa pohyboval ročne od 24 do 102, počet výpožičiek od 80 do 180; výnimočný bol aj pre túto 

knižnicu spolkový rok 1913–1914, v ktorom sa vykazovalo rekordných 430 výpožičiek. Pri 

knižnici vznikol mládežnícky spolok. V súvislosti so správami o knižnici v Kamienke 

zasluhuje pozornosť aj uvádzanie samotného názvu tejto obce v ročenkách FMKE. V starších 

ročenkách sa uvádzal v zaužívanej goralskej podobe Kamionka; počnúc ročenkou za 

spolkový rok 1906–1907 uvádzal sa už len v maďarskom preklade – ako Kövesfalva.    

*** 

                                                 
12 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 127. O knižnici pozri FMKEÉ 1900–1901, s. 135, 138 
a 141; 1901/2, s. 165 a 170; 1902/3, s. 162 a 170; 1903/4, s. 96, 98 106; 1904/5, s. 90, 94 a 103; 1905/6, s. 72 
a 91; 1906–1907, s. 138, 146 a 155; 1907–1908, s. 62 a 83-84; 1908–1909, s. 56 a 74; 1909–1910, s. 40 a 60-61; 
1910–1911, s. 32, 33 a 38; 1911–1912, s. 62; 1912–1913, s. 42; 1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38.    
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Knižnica v Smolníku (Szomolnok)13 bola zriadená za aktívnej podpory predstavenstva 

tohto mestečka: mestská rada sa zápisnične poďakovala vedeniu FMKE za zriadenie 

knižnice, poskytla priestory na radnici na jej umiestnenie a prispievala na nákup literatúry. 

Knižnica začínala svoju činnosť s už spomínaným „vstupným“ knižným darom vedenia 

FMKE, v ktorom sa nachádzali o.i. diela Sándora Petőfiho a s darom mestskej rady (diela 

predsedu Maďarskej akadémie vied Józsefa Eötvösa). V nasledujúcich rokoch jej darovali 

knihy  o.i. ministerstvo poľnohospodárstva, Uhorský karpatský spolok, opakovane vedenie 

FMKE  a i. Kulminačným rokom v budovaní fondu knižnice bol spolkový rok 1902/1903, 

kedy fond dosiahol 301 zv. V nasledujúcom období klesol opäť pod túto hranicu a už nikdy 

ju nedosiahol. (Rekordný troj- až štvornásobný nárast fondu, vykazovaný v ročenke 1909-

1910 (982 zv.), pokladáme skôr za redakčnú alebo tlačovú chybu). Pri  požiari, ktorý 

v Smolníku vypukol v auguste roku 1905 alebo 1906,  sa zničilo 57 vypožičaných kníh.  

V ročných správach sa konštatoval záujem obyvateľov, najmä školskej mládeže  

o knižnicu. Knižnica bola otvorená raz až dva razy v týždni. Ročne ju navštívilo od 6 do  92 

čitateľov (výnimočne 192 v spolkovom roku 1901–1902 a 431 v roku 1910/1911). 

Výpožičky kulminovali počtami 453 (v roku 1901–1902), 458 (v roku 1905–1906) a 546 

(1910/1911). V iných rokoch kolísali medzi 45 až 226. Viacerí čitatelia si knihy aj vzájomne 

vymieňali alebo ich požičiavali členom svojej rodiny. Školská mládež si požičiavala najmä 

rozprávky a cestopisy, ostatní čitatelia romány. Pri knižnici pôsobil maďarský spevokol. 

Funkciu knihovníka vykonávali učitelia. Prvým knihovníkom bol Ján (János) Oraftsik, 

v spolkovom roku 1905–1906 vedenie knižnice prevzal Jozef (József) Traum a v spolkovom 

roku 1913–1914 Ervín Buchalla. Z tohto roka sú aj posledné údaje o knižnici FMKE 

v Smolníku (281 zv. vo fonde, 92 čitateľov, 226 výpožičiek).          

*** 

Knižnica v Krompachoch (Korompa)14 sa po prvýkrát spomína v ročenke za spolkový 

rok 1902–1903. Spočiatku bola umiestnená na radnici a funkciu jej knihovníkov vykonávali 

podnotári Karol Turner a Róbert (Rezső) Martinidesz. V spolkovom roku 1906–1907 bola 

knižnica natrvalo premiestnená do priestorov štátnej ľudovej školy a knihovníkom sa stal 

                                                 
13 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky.., s. 269. O knižnici pozri FMKEÉ 1900–1901, s. 135, 138 
a 141; 1901/2, s. 164, 165, 172; 1902/3, s. 162 a 170; 1903/4, s. 96, 98 a 106-107; 1904/5, s. 90, 94 a 103; 
1905/6, s. 72 a 96; 1906–1907, s. 138 a 163; 1907–1908, s. 62 a 92; 1908–1909, s. 80-81; 1909–1910, s. 40 
a 66-67; 1910–1911, s. 32 a 46; 1911–1912, s. 70; 1912–1913, s. 48; 1913–1914, s. 71; 1914–1915, s. 39.   
14 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 150. O knižnici pozri FMKEÉ 1902/3, s. 165 a 173; 
1903/4, s. 96 a 100; 1904/5, s. 90 a 96; 1905/6, s. 76 a 92; 1906–1907, s. 142 a 156; 1907–1908, s. 66 a 83; 
1908–1909, s. 60 a 74; 1909–1910, s. 44 a 61; 1910–1911, s. 32 a 38; 1911–1912, s. 64; 1912–1913, s. 42; 
1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38.  
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učiteľ Ján Hofielder (Hoffelder); ročné správy o činnosti knižnice podpisoval riaditeľ školy 

Karol Lója. Za prvé dva roky existencie knižnice jej fond vzrástol na 396 zv.; v nasledujúcich 

rokoch však vykazoval úbytky (klesol až na 354 zv. v roku 1908–1909); v nasledujúcom roku 

však opäť dosiahol hranicu 400 zv., na ktorej jeho rast zastal. Knižnica bola otvorená 1 – 2 

krát týždenne, navštevovali ju miestni obyvatelia a robotníci pracujúci v hutách. V niektorých 

správach sa konštatovalo, že počet čitateľov a návštevníkov knižnice je pomerne malý, 

pretože v meste jestvuje niekoľko združení, ktoré majú vlastné knižnice (meštiansky 

spoločenský kruh, katolícky čitateľský kruh, kasíno úradníkov železiarní). Konkrétne údaje 

o počte čitateľov a výpožičiek sa v správach a neskorších štatistických prehľadoch zväčša 

neuvádzali. Známe sú iba z rokov 1905–1906 (50 čitateľov, 560 výpožičiek), 1911–1912 

(113 čitateľov, 509 výpožičiek) a 1912–1913 (207 čitateľov, 864 výpožičiek). Týmto rokom 

sa aj končia informácie o knižnici v ročenkách FMKE. 

*** 

Knižnica v Spišských Vlachoch (Szepesolaszi)15  plnila kumulovanú funkciu ľudovej 

a školskej knižnice. Od svojho vzniku bola trvale umiestnená v priestoroch tamojšieho 

Poľnohospodárskeho kruhu (Mezőgazdasági kör) a jej knihovníkom bol po celý čas riaditeľ 

školy Ľudovít (Lajos) Benne. Podobne ako v prípade knižnice v Krompachoch, aj fond tejto 

knižnice spočiatku rýchlo narástol (v roku 1904–1905 až na 437 zv.), v nasledujúcom 

sedemročnom období však kolísal a vykazoval značné úbytky. Hranicu 400 zv. dosiahol, 

resp. mierne presiahol (402 zv.) opätovne až v roku 1912–1913. Počet čitateľov sa pohyboval 

od 26 do 62 ročne a počet výpožičiek medzi 123 až 252 (výnimočne pod hranicou sto (85) 

v roku 1909–1910 a nad hranicou tristo (349) v roku 1904/1905). Knižnica bola otvorená 

denne, a to vo večerných hodinách. Skladba čitateľov a ich požiadavky na literatúru boli 

podobné ako vo vyššie uvedených knižniciach. V správach sa tiež konštatovalo, že postoj 

miestnej inteligencie (kňaz, notár, učitelia, statkári) voči knižnici je ústretový. Pri knižnici 

pôsobil spevokol a ochotnícky krúžok. Posledné údaje o tejto knižnici sú za spolkový rok 

1914/1915: mala vtedy 468 zv., 49 čitateľov a realizovaných 233 výpožičiek.  

*** 

                                                 
15 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 273. O knižnici pozri FMKEÉ 1902/3, s. 164 a 171; 
1903/4, s. 96, 100 a 110; 1904/5, s. 90, 96 a 106; 1905/6, s. 74 a 95-96; 1906–1907, s. 140 a 162-163; 1907–
1908, s. 64 a 91; 1908–1909, s. 58 a 81; 1909–1910, s. 42 a 46; 1910–1911, s. 32 a 46; 1911–1912, s. 70; 1912–
1913, s. 48; 1913–1914, s. 71 a 73; 1914–1915, s. 39.   
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Kumulovanú funkciu ľudovej a školskej knižnice plnila aj knižnica v Spišskej Belej 

(Szepesbéla).16 Bola umiestnená v štátnej ľudovej škole, ktorá sa v rokoch 1905 – 1908 so 

zreteľom na jej potreby rekonštruovala. Knižnicu viedol riaditeľ školy Michal Neubauer 

(Neupauer), od roku 1911–1912 učiteľ Samuel (Samu) Gömöri. V ročenke FMKE za 

spolkový rok 1905–1906 sa uvádza, že štátna ľudová škola získala pre žiacku knižnicu knihy 

v hodnote 517 korún; táto zbierka sa pravdepodobne integrovala do knižnice FMKE, tvorila 

však autonómnu časť jej fondu. V predmetnej ročenke sa spomína aj staršia ľudová knižnica 

(z rokov 1898 – 1900) s rekordnými počtami výpožičiek (presahujúcimi tisícku). Pomerne 

veľký počet výpožičiek  (550, 188, 375, 593, 563, 894),  a to pri pomerne neveľkom počte 

čitateľov (21 až 67 ročne), vykazovala ľudová a školská knižnica FMKE v Spišskej Belej aj 

v nasledujúcich rokoch, avšak značne nepravidelne (1905/1906, 1907/1908, 1908/1909, 

1911/1912 – 1913/1914). Pritom čo do veľkosti fondu, ktorý dosiahol vrchol počtom 438 zv. 

(1912/1913), patrila medzi menšie knižnice. Pre čitateľov bola otvorená raz až dva razy 

v týždni. – Knihovník viedol aj mužský spevokol.                 

*** 

Poslednú, tretiu etapu zriaďovania knižníc FMKE v Spišskej župe otvára knižnica 

v Matejovciach (Mateócz).17 Bola založená v roku 1908 a nachádzala sa v kasíne tamojšieho 

Hospodárskeho kruhu  (Gazdasági kör). Funkciu knihovníka vykonával učiteľ Viliam Gy. 

Polsz, neskôr, od roku 1914 továrenský úradník Fridrich Absolon. Už  v prvom roku 

existencie knižnice jej fond obsahoval vyše sto (132) zv., do roku 1915 vzrástol na 336 zv. 

Obec každoročne prispievala na nákup kníh 10 korunami. Čitateľmi boli najmä žiaci, mládež, 

ale i  továrenskí robotníci. Počet čitateľov sa pohyboval v rozmedzí 54 až 14 ročne a mal 

skôr klesajúcu tendenciu. Rekordný počet výpožičiek – 684 – sa vykázal  v druhom roku 

existencie knižnice (1908–1909); v nasledujúcich rokoch výpožičky oscilovali v rozpätí 

od 203 po 436. Tvorili ich najmä diela maďarských autorov – romány, poviedky a cestopisy. 

Knižnica bola otvorená raz v týždni. 

*** 

Roku 1909 vznikla prvá z dvoch knižníc FMKE v Levoči a knižnica v Spišskej Novej 

Vsi. V ročenke FMKE za spolkový rok 1909–1910 sa však spomína len založenie týchto 

                                                 
16 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 272. O knižnici pozri FMKEÉ 1902/3, s. 165; 1903/4, s. 
96 a 100; 1904/5, s. 90 a 96; 1905/6, s. 76 a 95; 1906–1907, s. 142; 1907–1908, s. 66 a 91; 1908–1909, s. 60 
a 81; 1909–1910, s. 44; 1910–1911, s. 32 a 46; 1911–1912, s. 70; 1912–1913, s. 48; 1913–1914, s. 71; 1914–
1915, s. 39.   
17 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 185. O knižnici pozri FMKEÉ 1907–1908, s. 61 a 68; 
1908–1909, s. 62 a 76; 1909–1910, s. 46 a 62; 1910–1911, s. 32 a 40; 1911–1912, s. 66; 1912–1913, s. 44; 
1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38. 
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knižníc, bez ďalších informácií o nich. V nasledujúcich ročenkách sa prestali uverejňovať 

podrobnejšie správy o jednotlivých knižniciach, preto informácie o týchto dvoch knižniciach,  

a rovnako aj o knižniciach ktoré vznikali v ďalších rokoch, sú v ročenkách FMKE veľmi 

skúpe. 

Vznik a činnosť prvej knižnice FMKE v Levoči (Lőcse)18 sa spája s menom Mikuláša 

(Miklósa) Fedora, učiteľa a verejného činiteľa. M. Fedor (1874 – 1948) sa spočiatku venoval 

výchove učňovskej mládeže a v roku 1909 založil v Levoči Učňovský domov. V tomto 

domove bola umiestnená aj novozaložená knižnica FMKE. Keď sa M. Fedor neskôr stal 

učiteľom a riaditeľom mestskej (katolíckej) ľudovej školy, bola knižnica premiestnená do 

tejto školy. Rýchlym rastom fondu (z 360 zv. v roku 1910/1911 na 1028 v roku 1913/1914) 

a jeho veľkosťou, počtom čitateľov (61 – 239) a výpožičiek (200 – 1730) patrila  medzi 

väčšie knižnice FMKE na Spiši. V osobnom hesle M. Fedora v Slovenskom biografickom 

slovníku sa pravdepodobne táto knižnica prezentuje ako „jeho (osobná) knižnica, (ktorá) bola 

prvou verejnou knižnicou v meste.“19 Plnila zrejme aj funkciu školskej a mládežníckej 

knižnice. 

Funkciu školskej knižnice plnila so všetkou pravdepodobnosťou aj druhá knižnica 

FMKE v Levoči (Lőcse),20 založená roku 1912. Vznikla na židovskej škole a viedol ju 

riaditeľ tejto školy Albert Kelemen. Aj keď o skladbe jej fondu nevieme nič bližšie, možno 

predpokladať, že ho využívali učitelia a žiaci tejto školy i širšia židovská komunita v meste. 

Veľkosť fondu sa vykazovala ako stabilná (325 – 326 zv.), čitatelia v počte 52 – 64, údaje 

o výpožičkách poznáme len z rokov 1913–1914 a 1914–1915 a sú veľmi rozdielne (1342 

a 216 výpožičiek).  

Knižnica FMKE v Spišskej Novej Vsi (Igló)21 sídlila spočiatku v redakcii novín 

Szepesi Lapok  a funkciu knihovníkov vykonávali pracovníci redakcie Július (Gyula) Telléry, 

Arthur Kárpáthy a Margita Zimannová. V spolkovom roku 1914–1915 bola knižnica 

premiestnená do budovy štátnej školy a knihovníčkou sa stala učiteľka tejto školy Malvína 

Reichová. Fond knižnice vzrástol zo 126 zv. (v roku 1909–1910) na 473 zv. (v roku 1914–

1915). Nepravidelne vykazovaný počet čitateľov kolísal od 122 po 508, počet výpožičiek 

                                                 
18 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 161. O knižnici pozri FMKEÉ 1905/6, s. 69; 1909–1910, 
s. 38; 1910–1911, s. 32 a 40; 1911–1912, s. 45 a 66; 1912–1913, s. 34 a 44; 1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38. 
19 Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). Zv. 2., E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 
Heslo Fedor, Mikuláš, s. 61. 
20 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 161; O knižnici pozri FMKEÉ 1912–1913, s. 33 a 44; 
1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38. 
21 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s 272. O knižnici pozri FMKEÉ 1905/6, s. 69; 1909–1910, 
s. 38 a 48; 1910–1911, s. 32 a 38; 1911–1912, s. 62; 1912–1913, s. 42; 1913–1914, s. 70 a 73; 1914–1915, s. 38. 
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medzi 582 a 1567. Knižnica plnila so všetkou pravdepodobnosťou kumulovanú funkciu 

ľudovej a školskej knižnice. 

*** 

To isté možno predpokladať aj o knižniciach , ktoré na Spiši vznikli v nasledujúcich 

rokoch: sídlili totiž takmer všetky v školách a viedli ich učitelia. O knižnici v Hniezdnom 

(Gnézda),22 založenej roku 1911, to exaktne potvrdzuje aj ročenka FMKE za spolkový rok 

1911–1912, v ktorej sa uvádza, že vedenie FMKE darovalo do školskej knižnice súbor kníh. 

Knižnica sa nachádzala v rímskokatolíckej škole a viedol ju Alexander (Sándor) Kolbay. 

Veľkosťou fondu (238 – 566 zv.), počtom čitateľov (71 – 80) a výpožičiek (711 – 3200) sa 

zaraďuje medzi väčšie knižnice. 

V rímskokatolíckych školách boli umiestnené aj knižnica v Majerke (Majorka, dnes 

Ihľany)23 (založená r. 1911, knihovník Róbert Sármány, fond 277 – 335 zv., 6 – 25 čitateľov 

a 83 – 201 výpožičiek za rok); knižnica v Smižanoch (Szepessümeg)24 (založená roku 1912, 

knihovník Jozef Mikolaj (1893 – 1970),25 fond stabilne 232 zv., 90 – 100 čitateľov a 150 – 

159 výpožičiek za rok), knižnica v Poprade (Poprád)26  (založená roku 1913, knihovníčka 

Alžbeta Orosyová, fond 242 zv., 30 čitateľov a 240 výpožičiek v roku 1913–1914) a knižnica 

v Batizovciach (Batizfalva)27 (založená 1914, knihovníčka Ilona Schürgerová, fond 241 – 244 

zv., 40 čitateľov a 200 výpožičiek v roku 1914–1915).        

V evanjelickej škole sídlila knižnica vo Veľkej Lomnici (Kakaslomnicz)28 (založená 

roku 1913, knihovník Július Kalix, fond 242 – 340 zv., 46 čitateľov, 214 výpožičiek v roku 

1914–1915). Knižnica v Žakovciach (Izsákfalva)29 bola umiestnená na evanjelickej fare 

a viedol ju sprvu učiteľ Ján Renner, neskôr farár Teodor Lipták (rok vzniku: 1913, fond 233 – 

300 zv., 15 – 28 čitateľov a 30 – 120 výpožičiek ročne).      

*** 

                                                 
22 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 91. O knižnici pozri FMKEÉ 1911–1912, s. 28 a 62; 
1912–1913, s. 34 a 40; 1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38. 
23 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 113. O knižnici pozri FMKEÉ 1911–1912, s. 66; 1912–
1913, s. 44; 1913–1914, s. 70; 1914–1915, s. 38. 
24 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 269. O knižnici pozri FMKEÉ 1912–1913, s. 33 a 50; 
1913–1914, s. 71; 1914–1915, s. 39. 
25 Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). Zv. 4., M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. 
Heslo Mikolaj, Jozef, s. 176.   
26 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky.., s. 233. O knižnici pozri FMKEÉ 1905/6, s. 63; 1913–1914, 
s. 71; 1914–1915, s. 39. 
27 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 28. O knižnici pozri FMKEÉ 1913–1914, s. 70; 1914–
1915, s. 38.  
28 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky..., s. 317. O knižnici pozri FMKEÉ 1913–1914, s. 70; 1914–
1915, s. 38. 
29 MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky.., s. 348. O knižnici pozri FMKEÉ 1912–1913, s. 42; 1913–
1914, s. 70; 1914–1915, s. 38.  
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Takýto je teda pohľad na knižnice FMKE v spišskom regióne cez optiku  ročenky 

tohto spolku. Konštatovali sme už, že tento pohľad je značne nevyvážený v zameraní 

na jednotlivé knižnice, ale i v časovom horizonte jednej knižnice. Navyše, uvádzané 

štatistické údaje navodzujú niekedy pochybnosti z hľadiska vierohodnosti (napr. značné 

výkyvy a extrémne vysoké jednorazové čísla o fonde, návštevnosti, výpožičkách). Pri 

bilancovaní a hodnotení činnosti knižníc, osobitne čo do plnenia ich maďarizačného poslania, 

zasa treba mať na zreteli možný subjektívny prístup knihovníkov a snahu predstaviť knižnicu 

z tohto hľadiska v čo najlepšom svetle. 

Napriek týmto nedostatkom je prezentácia knižníc v ročenke FMKE veľmi významná. 

V prvom rade preto, že informuje o samotnej existencii týchto knižníc – jednotlivo i súhrnne. 

A ďalej, vďaka uvedeným údajom a informáciám vytvára východiská pre ďalší výskum – pre 

verifikáciu, prípadne korekciu týchto údajov a informácií, pre získavanie ďalších, pre tvorbu 

nových poznatkov. Ročenka je dôležitým, nie však jediným prameňom k výskumu knižníc 

FMKE na Spiši.30 V kategórii všeobecne zverejnených, publikovaných prameňov medzi 

ďalšie pramene nepochybne patrí oficiálne periodikum FMKE Felvidéki Nemzetör a rozličné 

vydania FMKE, ďalej regionálna tlač a literatúra, ale i celoslovenské, prípadne celouhorské 

periodiká. Druhú kategóriu tvoria dokumenty archívneho charakteru vzťahujúce sa k činnosti 

vedenia a regionálnych štruktúr FMKE, regionálnej a miestnej samosprávy, ale aj rozličných 

korporácií pôsobiacich v regióne, škôl a pod. Mimoriadne produktívne by v tomto smere 

mohli byť aj kroniky miest a obcí, v ktorých  knižnice FMKE jestvovali. 

Výsledky z týchto výskumov by nepochybne rozšírili poznatky o knižniciach FMKE a 

prispeli k objektívnemu zhodnoteniu ich pôsobenia i celkove ich zástoja v dejinách knižníc 

na Slovensku. Práve toto hodnotenie je úloha neľahká. Nazdávam sa (a prezentujem tu svoj 

osobný názor), že nemôže byť (ani) jednoznačné.  

Vo viacerých obciach knižnice založené FMKE boli vôbec prvými a po dlhší (alebo) 

dlhý čas aj jedinými knižnicami. V elementárnej rovine bolo ich poslanie pozitívne – mali 

napomáhať rast vzdelanosti, zvyšovanie kultúrnej i mravnej úrovne obyvateľstva. Toto 

poslanie však nenapĺňali využívaním duchovného, literárneho a kultúrneho potenciálu etník 

žijúcich v regióne (slovenského, nemeckého, goralského), v duchu tradícií týchto etník a 

v ich jazykoch, ale jednoznačným prezentovaním a propagovaním maďarskej 

literatúry, kultúry a jazyka, s cieľom napomáhať postupné odcudzovanie sa čitateľov, 

                                                 
30 Bibliografické spracovanie ročenky v súpisnej i analytickej rovine (rozpis článkov) je dostupné 
v elektronickej podobe na: www.retrobib.ulib.sk/azr.htm. 
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návštevníkov, obyvateľstva vlastnému etniku a ich pomaďarčovanie. Tento  aspekt už 

nemožno hodnotiť ako pozitívny. Navyše nemožno vylúčiť, že v prezentovanej literatúre a 

aktivitách knižníc nešlo len o obchádzanie, ignorovanie kultúrneho dedičstva etník žijúcich 

v regióne, ale niekedy aj o jeho znevažovanie, resp. útoky proti nemu. 

V úvode príspevku som spomenula, že informácie o knižniciach FMKE na Spiši sa 

končia v ročenke za spolkový rok 1914–1915. Nepoznáme teda ich osudy v nasledujúcom 

období; je pravdepodobné že, fungovali aj v nasledujúcich, aj keď svetovou vojnou 

sťažených rokoch, až do zániku spolku. Je otázne, čo sa stalo s ich fondmi potom. Mohli sa, 

aspoň sčasti, dostať do knižníc zakladaných po vzniku Československej republiky, resp. po 

prijatí zákona o verejných knižniciach obecných z roku 1919, ktorý na Slovensku vstúpil do 

platnosti v roku 1925. To však je už predmetom ďalších výskumov.  

 

 

Príl. 1. Súpis ročníkov výročnej správy a ročenky Hornouhorského maďarského vzdelávacieho 

spolku 

 

[Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület :]  Jelentés az ... évi műkodésről. 

   ... 1886/7. Nyitrán : Nyom. Schempek és Huszárnál, [1887]. 29 s. 

   ... 1887-88. Nyitrán: Nyomatott Schempek és Huszárnál, 1888. 47 s. 

   ... 1890-91. Nyitra : Huszár István Könyvnyomdája, 1891. 79 s. 

   ... 1891-92. Nyitra : Huszár István Könyvnyomdája, 1892. 97, [1] s. 

   ... 1892-93. Nyitra : Huszár István Könyvnyomdája, 1893. 108, [1] s. 

Jelentés a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület  ... évi működéséről. 

   ... 1893-94. Nyitra : Huszár István Könyvnyomdája, [1894]. 32 s. 

   ... 1894-95. Nyitrán : Neugebauer Nándor Könyvnyomdája, 1895. 91 s.  

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve ... 

   ...  1895/96-ról. Nyitrán : Neugebauer Nándor Könyvnyomdája, 1896. 118 s. 

   ...  1896/97-ről. Nyitrán : Neugebauer Nándor Könyvnyomdája, 1897. 159 s. 

   ... 1898/99. Nitrán : Neugebauer Nándor Könyvnyomdája, 1899, 146, [1] s. 

   ... 1899-1900. Budapest : Pesti Könyvnyomda - részvény-társaság, 1900.  

       169, [2] s. 

   ... 1900-1901. Nyitra : Huszár István Könyvnyomdája, 1901. 179 s. 

   ... 1901/2. Budapest : „Patria“ irodalmi vállalat és nyomdai részvény- 

        társaság, 1902. 185 s. 

   ...  1902/3. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai részvény-  
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        társaság, 1903. 185, [14] s. 

   ...  1903/4. Budapest : „Pátria“  irodalmi vállalat és nyomdai részvény- 

         társaság, 1904. 150, [4] s. 

   ... 1904/5. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai  

         részvénytársaság, 1905. 164, [4] s. 

   ... 1905/6. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai részvény –  

         társaság, 1906. 153, [3] s. 

   ...  az 1906-1907 évről. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai 

         részvény-társaság, 1907. 177, [5] s.  

   ... az 1907-1908. évről. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai 

          részvény-társaság, 1908. 109, [1] s. 

   ... az 1908-1909. évről. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai 

          részvény-társaság, 1909. 99, [1] s. 

   ... az 1909-1910. évről. Budapest : „Pátria“ Irodalmi Vállalat és Nyomdai 

          Részvény-társaság, 1910. 87, [7] s. 

   ... az 1910-1911. évről. Nyitra : „Hermes“-nyomdavállalat, 1911. 79, [1] s. 

   ... az 1911-1912. évről. Budapest : „Pátria“ irod. vall. és nyomdai r-t., 

           [1912]. 88, [4] s. 

   ... az 1912-1913-ik évről. Budapest : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai 

            részv.-társ., [1913]. 82, [6] s. 

   ... az 1913-1914-ik évről. [Budapest] : „Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai  

            részvénytársaság, [1914]. 95, [5] s. 

   ... az 1914-1915-ik évről. Budapest : „Pátria“ irod. vállalat és nyomdai r.-t., 

            [1915].  49, [1] s. 

   ... az 1915-1916-ik évről. Budapest : „Pátria“ irod. váll. és r-t., [1916].  

            39, [1] s. 

   ... az 1916-1917-ik évről. Budapest : „Pátria“ irod. váll. és nyomdai r-t.,  

             [1917]. 27 s.  

              

 
 
Zoznam bibliografických odkazov 
 
Literatúra 
 
Encyklopédia Slovenska. Zv. 2. E – J. Bratislava : Veda, 1978. 536 s.    
MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky : (vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Veda, 

1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. 
PASIAR, Štefan. Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1977. 476 s.  



 52 

Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). Zv. 2., E – J. Martin : Matica slovenská, 
1987. 392, [36] s. 

 Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). Zv. 4., M – Q. Martin : Matica 
slovenská, 1990. 568, [40] s. ISBN 80-7090-070-9. 

SMIDÁK, D. Niektoré problémy Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku (1882 – 1919). 
In: Kapitoly z dejín Nitry : sborník štúdií k 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda. Bratislava : 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963. 323, [2] s.  (Cit. podľa Encyklopédia Slovenska. Zv. 
2. E-J. Bratislava : Veda, 1978, s. 78). 

SMIDÁK, D. Vplyv maďarizačného spolku FEMKE na vývoj slovenskej spoločnosti (1882 – 1919). 
In: Zborník Pedagogickej fakulty v Nitre. 9. 1963. (Cit. podľa Encyklopédia Slovenska. Zv. 2. E-J. 
Bratislava : Veda, 1978, s. 78). 

 
 
Summary 
Libraries of Upper Hungarian education community (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület) in 
eastern Slovakia 
 
Libraries of Upper Hungarian education community (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület) in eastern 
Slovakia Upper-Hungarian Educational Association (FMKE, 1882 – 1919) is known as Magyarization 
association which mission and purpose was to count the evolving Slovak national movement and encourage and 
the assimilation policy of the Hungarian government. In pursuing of this mission, the important role attributed 
libraries. In eastern Slovakia, the Association established itself only in Spis county, in the years 1897-1914 were 
established 17 libraries FMKE. One had the character of urban public libraries with complex Fund (Library in 
Gelnica), had more the character of folk libraries or card books, and sometimes perform the function of school 
libraries and libraries for youth. Libraries were placed at schools, municipal offices, parishes, not provide 
facilities for local clubs and associations. Operation of libraries was subsidized by FMKE, financing amount 
contributed and books donated by local, regional and national corporations and individuals. The function 
performed mostly librarians, teachers, officials and other representatives of the local intelligence. An important 
source of information in these libraries, annual reports and yearbooks FMKE. On the basis of these sources 
contribution represents libraries in different locations. In conclusion, the author considers the evaluation of 
libraries FMKE that had not been clear, since its cultural and educational mission of these libraries implement 
unilateral presenting Hungarian literature and culture, while deliberately ignoring the spiritual, literary and 
cultural richness of ethnic groups. 
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