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PODOBA KNIŽNICE TEODORA BERZEVICIHO Z BREZOVICE  

NA ZÁKLADE KATALÓGU Z POLOVICE 

 19. STOROČIA1
 

 

 

Marcela DOMENOVÁ 

 

 

 V súvislosti so šľachtickou, resp. statkárskou rodinou Berzevici, ako aj s pokusmi 

zmapovať a čiastočne rekonštruovať ich rodinnú knižnicu, sme sa stretli s viacerými 

zaujímavými a dodnes zachovanými prameňmi z 19. storočia, ktoré sú v porovnaní s inými 

šľachtickými rodinami početnejšie, ale aj obsahovo výpovednejšie.  

Rodinný archív sa nezachoval vcelku, rovnako ani knižnica, ktorej fragmenty 

evidujeme vo viacerých inštitúciách, najmä s dôrazom na územie východného Slovenska.
2
 

Napríklad sa zachoval súpis kníh Alberta Berzeviciho z roku 1818, ktorý obsahuje 235 

záznamov dokumentov,
3
 Jozefa (Rikolfa) Berzeviciho z roku 1820 a zoznamy kníh, ktoré sa 

pripisujú Teodorovi Berzevicimu z rokov 1861
4
 – obsahujúci 876 záznamov dokumentov 

a 1869 – obsahujúci 1 304 záznamov dokumentov.
5
 Sú odrazom nielen politických udalostí, 

spoločenského i kultúrneho diania, ale aj zberateľských aktivít a finančných možností 

Berzeviciovcov. Na ich základe môžeme sledovať budovanie a vnútorné usporiadanie tejto 

šľachtickej knižnice počas 19. storočia, ale aj mecénstvo rodiny v podobe darovania časti 

dokumentov z tejto knižnice. Menovite v súvislosti s podporou možno spomenúť súpis kníh, 

ktoré mali byť určené fare v Ľubotíne,
6
 obsahujúci približne 123 jd. v cca 132 zväzkoch,

7
 a to 

okolo roku 1861 alebo fare v Brezovici v roku 1862. Tento druhý súpis obsahoval 109 titulov 

                                                 
1
 Štúdia vznikla ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA, č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom 

Slovensku. 
2
 Výskum sme realizovali v štátnom archíve a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Časť rodinného archívu sa 

dnes eviduje aj v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. Podobu knižnice, ale aj katalógy knižníc 

členov rodiny z obdobia rokov 1896 – 1936 nateraz nepoznáme, je možné, že podklady nájdeme 

v zahraničných archívoch. 
3
 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 17, No. 16. Albert v roku 1818 vykúpil 

zadĺžené majetky, medzi nim aj majetok Jozefa Berzeviciho. V roku 2010 začala v MV SR, ŠAPO 

reinventarizáciou fondu „Rodina Berzeviczy,“ čo môže v budúcnosti poodhaliť ďalšie pramene. 
4
 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 322 (pôvod. inv. č. 238). 

5
 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943,  inv. č. 322. 

6
 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 322 „Consignatio librorum....“, nedatované. 

7
 DOMENOVÁ, Marcela. Teodor Berzevici a jeho knižný dar fare v Ľubotíne z 2. polovice 19. storočia. In 

Annales historici Presovienses, roč. 13, č. 2 (2013), s. 21-32, ISSN 1336-7528. 
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v 112 zväzkoch.
8
 Oba dary sa spájali s menom Teodora Berzeviciho (1817 – 1889),

9
 

zakladateľa rodinného komposesorátu, ktorý takto majetky spravoval až do svojej smrti 

v roku 1889.  

 Na súpisoch či zoznamoch kníh, ako aj jednotlivých dokumentoch – tlačiach, 

rukopisoch, periodikách a mapách evidujeme posesorské údaje. Dominuje exlibris v podobne 

nápisovej (obdĺžnikovej) pečiatky s dvojriadkovým textom: „BERZEVICZY ALBERT 

KÖNYVTÁRÁBÓL.“ Ide v podstate o posledného – menovite doloženého vlastníka rodinnej 

knižnice, politika, estetika, príslušníka šľachtického rodu Alberta Berzeviciho (1853 – 

1936),
10

 syna Teodora Berzeviciho. V jednom prípade sa na zaujímavom, bližšie 

nesignovanom a nedatovanom katalógu knižnice Berzeviciovcov (obr. 1.), nájdenom v roku 

2012,
11

 stretávame s exlibrisom Žofie Berzeviciovej, a to podobne vo forme nápisovej 

(obdĺžnikovej) pečiatky s trojriadkovým textom: „Knihovňa vd. Žófie Berzewiczy 

Brezovica.“
12

 Išlo o Žofiu, rod. Kuzmíkovú, manželku spomenutého Alberta Berzeviciho. 

Hoci sa katalóg z jej pozostalosti a knihy v ňom zachytené pôvodne pripisovali vlastníctvu 

Žofie alebo jej partnera Alberta Berzeviciho v 1. polovici 20. storočia, obsahovou analýzou 

katalógu a jeho komparáciou s archívnymi prameňmi sme sa pokúsili katalóg datovať 

a poukázať na fakt, že zostavovateľom katalógu a predchádzajúcim majiteľom kníh bol 

najskôr už ich predok – Teodor Berzevici.
13

 Následne sme zistili, že uvedený katalóg kníh 

pochádza už z polovice 19. storočia. 

 Preto sa dnes pokúsime podrobnejšie priblížiť podobu tejto knižnice Berzeviciovcov – 

resp. Teodora Berzeviciho na základe katalógu knižnice z „pozostalosti“ Žofie Berzevici. 

Dobový katalóg sa zachoval v origináli ako rukopis s rozmermi 19,5 x 13 cm. Text je 

štruktúrovaný v tzv. kolónkach (stĺpcoch), písaný hnedým atramentom jednou rukou. Väzba 

katalógu je pôvodná, z kartónu, hnedého plátna s ornamentálnou slepotlačou (na prednej aj 

zadnej obálke), na prednej obálke s úložným priestorom pre ceruzu. Svojím vzhľadom 

                                                 
8
 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 322 „Consignatio librorum....“ 

9
 Porovnaj aj PELLOVÁ, Daniela. Archívy šľachtických rodín a fragmenty ich knižníc vo fondoch Štátneho 

archívu v Prešove. In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : 

Univerzitná knižnica PU v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0933-4, s. 10. Dostupné na internete: 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1. Archívne pomôcky ako aj autorka štúdie 

spája knižnicu z roku 1861 s menom Alberta Berzeviciho. 
10

 Bližšie Slovenský biografický slovník. I. zv. A – D. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 233-234; Biografický 

lexikón Slovenska I. A – B. Martin : Slovenská národná Knižnica, 2002, ISBN 80-89023-16-9, s. 392. 
11

 DOMENOVÁ, Marcela. Historický knižničný fond ŠVK Prešov (k vyhláseniu 1. časti fondu za HKF v roku 

2013). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 

2013. ISBN 978-80-89614-04-2, s. 157. 
12

 Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK PO), sign. HA 142.   
13

 DOMENOVÁ, Marcela. The Library Catalogue from the estate of Sophia Berzevici, the widow of Albert 

Berzevici (a unique fragment of the family library from the mid-19th Century) – v tlači. 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1
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evokuje blok či diár (obr. 1.). Kolácia dokumentu predstavuje [2], 73 listov – a to na základe 

pôvodného rukopisného označenia ceruzou v pravom hornom rohu.
14

 Z nich listy 61-73 sú 

vakanty.  

Tematické členenie kníh z katalógu knižnice, ktorú sme najprv pripísali a našli 

v rámci  „pozostalosti“ po Žofii Berzeviciovej, pozostávalo z 8 skupín, čo je v podstate pre 

usporiadanie knižníc v tomto období typické. Identifikácia a zaradenie do jednotlivých 

tematických skupín bola však náročnejšia. Nami uvedený počet titulov je relatívny, nedá sa 

presne stanoviť, pretože dokumenty neboli evidované priebežne v rámci tematickej skupiny 

či žánru, ale sú aj dodatočne zapísané a preradené. Vyskytli sa aj prípady absencie uvedenia 

alebo preškrtnutia skupiny.
15

 Ojedinele evidujeme v niektorej kategórii aj dokument, ktorý 

možno podľa obsahu priradiť do inej skupiny. Možno teda uviesť len ich približný prehľad: 

A) Vállasi, erkölcsi és tankönyvek (Náboženské, mravné a vzdelávacie knihy – učebnice; 

cca 34 záznamov)
16

 

B)  Természeti tudományok és mathesin és Philosophia (Prírodné vedy, matematika 

a filozofia; cca 73 záznamov) 

C) Gazdasági munkák s házikézi könyvek (Hospodárske práce a domáce príručky; cca 66 

záznamov) 

D) Törvénytudomány, politikai munkák (Právna veda, politické práce; cca 120 

záznamov) 

E) Történettan (História; cca 77 záznamov) 

F) Geographia és statistika (Geografia a štatistika; cca 104 záznamov, obsahuje aj mapy) 

G) Encyklopedicus munkák (Encyklopedické práce; cca 58 záznamov) 

H) Phylologia s litteratura
17

 (Filológia a literatúra; cca 271 záznamov) 

 

 Ako vidieť, dominujú tlače z oblasti jazykovedy a najmä dobovej literatúry, práva, 

politológie, štatistiky a geografie, t. j. s dôrazom na záujmy a etablovanie sa majiteľa 

                                                 
14

 V podobe rkp. pozn. ceruzou. Naše sekundárne stránkovanie (podobne ceruzou) je v spodnom dolnom rohu 

každej strany a poukazuje celkovo na 149 s. dokument. 
15

 Chýba napr. aj uvedenie počtu zväzkov /dielov. Často sa stretávame s odkazom viď. iné poradové číslo, alebo 

skupina / téma, do ktorej dokument patrí, nie je vyznačená. Záznamy por. č. sa presunuli inam (za iné, 

spravidla vyššie poradové číslo), modifikovali nielen poradie, titul, ale aj tematické zaradenie. Napr. záznam 

č. 722 mal byť modifikovaný (s. 109), no toto následné modifikovanie – oprava záznamu už absentuje (s. 

123). 
16

 Evidujeme aj zmeny. Napr. záznam č. 21 je škrtnutý – s. 8 a presunutý za iný, č. 781, na s. 118. Zmenil sa aj 

autor a titul. T. j. August. de Rozkovány de primatu R[..]i Pontificis Vien 1834 na Thomae a Kempis de 

imitatione Christi Budae 1836. Rovnaké príklady nachádzame aj v iných skupinách. 
17

 Prepis sme ponechali v podobe uvedenom na prameni. Na zrkadlovej strane evidujeme rkp. pozn., evidujúce 

aj č. záznamov, ktoré by do tematickej skupiny mali patriť.  
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knižnice. Dnes napr. v MV SR, ŠA PO evidujeme len zlomky tlačí, hudobnín, periodík, máp, 

no úplne chýba beletria.
18

 Celkovo evidujeme v dokumente – skúmanom katalógu 

vyznačených 804 záznamov – titulov.
19

 Reálne spolu zaevidovaných je však 803.
20

 

Aplikovaný bol numerický princíp (t. j. nie chronologický či tematicko-numerický) 

s dôrazom na tematickú skupinu. 

 Štruktúra záznamov je definovaná len graficky (linky). Záznamy nie sú úplné ani 

presné. Každý „katalogizačný záznam“ obsahuje:  

 1. poradové číslo, 

 2. A – H, tematická kategória podľa schémy, 

 3. autor (nie je uvedený pri všetkých prácach); incipit názvu; resp. ich kombinácia 

(viď napr. tab. 4), 

 4. miesto (výnimočne tlačiar) a rok vydania; resp. s. l., s. a.
 21

 

 Na druhej – zrkadlovej strane je ponechaný priestor na poznámky, ktoré majú 

spravidla mladší pôvod, dnes ich však na základe komparácie s iným archívnym materiálom 

rodiny Berzevici vieme rekonštruovať: 

 5. miesto uloženia (?) – skriňa/polica, možno pôvodná signatúra.
22

 

Zaujímavá je typológia iných poznámok: 

 a) poradové číslo – zhoda záznamu/dokumentu s knižnicou [Teodora  Berzeviciho z r. 

1861]
23

 – t. j. informácia o pôvodnom vlastníkovi knihy a staršom katalógu/súpise, 

 b) poradové číslo – zhoda záznamu/dokumentu s knižnicou [Alberta (staršieho) 

Berzeviciho z r. 1818]
24

 – t. j. informácia o pôvodnom vlastníkovi knihy a staršom 

katalógu/súpise, 

 c) iné poznámky (o preradení dokumentu, jeho nezachovaní, požičaní a i.).
25

 

 

 V texte sa teda vyskytujú škrty ako aj sekundárne rukopisné poznámky (čierna ceruza, 

červená ceruza), hlavne v podobe „Albert“ či „Alb.“ Uvedené odkazy nás navigovali na 

                                                 
18

 Pozri BENKOVSKÁ, Melánia. Inventár rodiny Berzeviczy. Prešov : ŠOBA, 1971. 63 s. DOMENOVÁ, 

Marcela. Teodor Berzevici a jeho knižný dar fare v Ľubotíne z 2. polovice 19. storočia. In Annales historici 

Presovienses, roč. 13, č. 2 (2013), s. 22-23, ISSN 1336-7528. 
19

 Pozri záznam č. 804. ŠVK PO, sign. HA 142, s. 124. 
20

 Záznam č. 777 chýba. ŠVK PO, sign. HA 142, s. 116-117. 
21

 T. j.: bez uvedenia miesta a roku vydania.  
22

 Napr. záznam č. 1.: „I h“; Zázn. 793: „IV f.“, 
23

 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 322 (pôvod. inv. č. 238). 
24

 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 17, No. 16. 
25

 Preradenie, presun dokumentu: „Tulácsnak adtam ... lásf ... sz. után“ a i. Strata, nezachovanie 

dokumentu:„nincs“, „hianýzik“. Opakované radenie dokumentu pod rovnaký incipit: „Usque ad“. Dokument 

zachovaný v duplikáte: „in dupló.“ 



 73 

 

Alberta, no nie A. Berzeviciho (1853 – 1936), ale na jeho predka (nateraz pre potreby 

rozlíšenia v texte označeného ako Alberta „staršieho“) a na existenciu a zaradenie istých 

dokumentov v jeho staršej knižnici – viď pozn., typ a) a b). Tie sa nám podarilo identifikovať 

a konfrontovať.  

 Dokument obsahoval aj poznámky iného charakteru (pozn., typ. c). Tento posledný 

zaznamenaný typ poznámok nenaznačoval vlastníctvo, mal ale zaujímavú výpovednú 

hodnotu v súvislosti s počtom dokumentov, ich stratou, aktuálnym umiestnením – či dokonca 

požičiavaním, t. j. pohybom kníh mimo sídla, napr. do lokalít – Ľubotín a Prešov. Len časť 

z poznámok bola datovaná, a to cca z obdobia rokov 1848, 1853 – 1861. Pri výpožičkách išlo 

spravidla o uvedenie jednotlivcov, resp. viacerých príslušníkov šľachtických rodín. Vo 

viacerých prípadoch boli uvedené iba mená – mužov i žien, alebo meno s počiatočnou literou 

priezviska, napr. Arnold; D. Imre; Ödön; Péter(ne); Regine B.; Bertha; Aurora B.; ktoré sa 

dajú ťažšie identifikovať, alebo čiastočne prepojiť na iné poznámky s rozpisom priezviska. 

Pod literou B. sa možno skrývajú rodinní príslušníci Berzeviciovcov. Menovite boli uvedení 

napr. Imre Berzeviczy, viackrát Regina Berzeviczy, okrem nich Dežöfiovci (Gyula 

Dessewffy, D. Gyula, viac krát Béla Desseffy); alebo aj Gyula Kelcz; Emil Banovics (k r. 

1860); B. Arnol(d) Mikóháj (?); Vyskytol sa zápis v spojitosti s B. Stanczim; s menom 

Makay P., išlo aj o viacerých členov rodiny Péči (Péchy), Mariáši (Ág. Máriassy r. 1857), 

Darócz a i. Pri niektorých záznamoch evidujeme vyšší počet poznámok,  možno výpožičiek, 

pohybu kníh – vyše 10 – 20, napr. pri ed. Bulwér s werke (29. zv., zázn. č. 684 – 713), prác 

z rokov 1833 – 1853.   

 V analyzovanom katalógu evidujeme záznamy dokumentov s vročením do 17. – 19. 

storočia (tab. 1). Z uvedených záznamov sú najstaršie tlače zo 17. storočia – 2,2 % v počte 

18. Do knižnice sa dostali najskôr zbierkotvornou činnosťou. Následne je 18. storočie 

zastúpené 26,5 %, ale dominujú tituly z 19. storočia – 52,1 %.  

 

Tab. 1. Časové vymedzenie dokumentov podľa vročenia 

Storočie 17. stor. 18. stor.  19. stor.  s. a. 

Počet záznamov 18 213 418 154 

 

Nedatované tituly predstavujú vysoké percento – 19,2 %. Dedukujeme, že väčšinu 

z nich možno datovať do 19. storočia, na čo je však potrebný ďalší výskum.
26

 Najmladšie 

                                                 
26

 Hoci by dnes nebola vážnejším problémom presnejšia identifikácia, resp. popis starých tlačí, čo umožňujú 

rôzne databázy a bibliografické katalógy, bližšiemu popisu pre svoju obsiahlosť, ako aj potrebu komparovania 
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evidované tituly sú z roku 1857. Aj na tomto základe možno dedukovať, že katalóg sa viedol 

určite ešte koncom 50. rokov 19. storočia.  

Najstaršia zaevidovaná tlač v analyzovanom katalógu vo vlastníctve Berzeviciovcov 

sa datuje do roku 1609. Ide o „L. Aurei Senecae Philosophi et M. Annai Senecae Rhetori 

quae extant opera Rathelengi,“ (č. 552, skupina H), bez miesta vydania. Na základe mien 

autorov, možno poznamenať, že záznam je nepresný. Išlo o prácu L. Annaei Senecae 

philosophi et M. Annaei Senecae rhetoris quae extant opera.
27

 Na základe oficíny (najskôr 

Raphelengii) možno predpokladať, že tlač vyšla v Antverpách.
28

  

 

        

    obr. 1     obr. 2 

 Katalóg z „pozostalosti“ Žofie Berzevici  Titulný list Salomon Hvngaricvs... 1611 

 

 Najstaršia slovacikálna tlač v analyzovanom katalógu vo vlastníctve Berzeviciovcov 

sa datuje do roku 1611, pod záznamom č. 346, v skupine E – knihy z oblasti dejín „Bocatii 

Salomon hungarus vel de Mathiae Corv.factis Cassoviae 1611“. Titul však predstavuje 

skrátené vydanie práce talianskeho humanistu, historika, astronóma a knihovníka Marzia 

Galeottiho vydané Jánom Bocatiom (1569 – 1621) s titulným listom Salomon Hvngaricvs vel 

de Matthiae Corvini… Hungariae regis sapienter, egregie, fortiter et jocose dictis ac factis 

libellus Galeoti Martii, Maximiliano II. imp. Rom. et Hung. Bohemiaeque regi opt. et 

laudatiss. a Sigismundo Gelenio, aliter Torda olim, nunc autem Matthiae II. Hung. et Bohem. 

                                                                                                                                                        
s inými knižnými katalógmi Berzeviciovcov možno venovať pozornosť v samostatnej štúdii. Resp. ideálnym 

by bola práca priamo so zachovanými tlačami, pokiaľ by boli fyzicky dostupné. 
27

 Tu sa miesto a tlačiar neurčil. http://www.worldcat.org/title/l-annaei-senecae-philosophi-et-m-annaei-senecae-

rhetoris-quae-extant-opera/oclc/433686314 
28

 Pozri http://www.biodiversitylibrary.org/creator/6183#   

http://www.worldcat.org/title/l-annaei-senecae-philosophi-et-m-annaei-senecae-rhetoris-quae-extant-opera/oclc/433686314
http://www.worldcat.org/title/l-annaei-senecae-philosophi-et-m-annaei-senecae-rhetoris-quae-extant-opera/oclc/433686314
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regi… ab Ioanne Bocatio c. Cassovie(n)s. ejusdemque opera ac studio correctior priore 

denuo in lucem editus… Cassoviae MDCXI [= 1611] Fischerus. Tlač vyšla v Košiciach 

u Jána Fischera (obr. 2),
29

 ktorý tam pôsobil v rokoch 1610 – 1614.
30

 

 Jazykovú skladbu odhadujeme na základe incipitov, poznámok. Dominujú tlače 

maďarské – cca 40 %, potom nemecké – 34,8 %, následne dokumenty v latinčine – 15 % 

(tab. 2). Zastúpenie majú aj tituly vo francúzštine – cca 2,4 %. Pri viacjazyčných tituloch – 

cca 4,4 %, no môže ich byť aj viac (v súvislosti s jazykovými učebnicami, so slovníkmi, 

edíciami, vydaním klasikov, komentárov a pod.). Tu evidujeme kombináciu nemčiny 

a taliančiny (č. 501, Deutsch-italienisches wörterbuch Wien 1785), nemčiny a francúzštiny 

(č. 507), latinčiny a nemčiny (č. 511), nemčiny a maďarčiny (č. 514, 519-521), latinčiny 

a maďarčiny (č. 527, Pariz Pápai. Dictionarium... Trnava 1742), francúzštiny a angličtiny.  

 

Tab. 2. Jazykové zastúpenie titulov 

Jazyk Počet Jazyk Počet 

Latinčina 121 Francúzština  19 

Nemčina 280 Taliančina 2 

Maďarčina  321 Viacjazyčné tlače 35 

Šarišské nárečie 1 Neidentifikovaný jazyk 25 

 

 Výnimočný je záznam „Šenk palenčeny“ – bez miesta vydania, roku a autora (zápis č. 

207). Ide najskôr o preklad pôvodnej veršovanej divadelnej hry od Jána Andraščíka (1799 – 

1853) Šenk palenčeni (1844) v šarišskom nárečí. Titul do štúrovskej slovenčiny preložil 

Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870). Tento preklad vyšiel v „B. Bistřica : Filip Machold, 

1845. 31 s.“
 31

 Tlačiar je známy ako Filip Machold II. (pôsobil v rokoch 1838 – 1864).
32

 

Tituly majú zaujímavú provenienciu. Dominujú maďarské, rakúske a nemecké 

oficíny. Menovite ide o tlače z Budapešti (resp. Pest, Buda, Ofen), Debrecen, Esztergom, 

zastúpený je výnimočne i Györ (ako Jaurini, r. 1784, č. 2), Sárospatak a Veszprém. 

Z nemeckých tlačiarní sú zastúpené Leipzig,
33

 Frankfurt, Stuttgard, Berlin.
34

 Výnimočne sú 

zastúpené tlače z miest München, Göttingen, menej Zwickau, Nürnberg, Halle, ojedinele 

                                                 
29

 Pozri http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g06273.htm; Titul identifikovaný a obr. – titulný list prevzatý 

http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f/3fdb/408e#JD_RMNY1016.   
30

 BREZA,  Vojtech. Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996. Bratislava : Zväz polygrafie na Slovensku, UK 

Bratislava, Matica slovenská, 1997. ISBN 80-85170-25-6, s. 74.  
31

 Údaje doplnené podľa http://www.ssv.sk/kniznica.php 
32

 BREZA, Vojtech. Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996. Bratislava : Zväz polygrafie na Slovensku, UK 

Bratislava, Matica slovenská, 1997. ISBN 80-85170-25-6, s. 31. 
33

 Výnimočne v spolupráci s Frankfurtom; menej Štrasburgom, c. 438; so švajčiarskym Lucernom, č. 75. 
34

 Výnimočne v spolupráci s Hamburgom, č. 439. 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g06273.htm
http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f/3fdb/408e#JD_RMNY1016
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Weimar, Köln, Hamburg, Wittenberg, Karlsruhe, Danzig, Jena, Braunschweig, Mannheim, 

Tübingen, Augsburg či Mainz. Rakúske tlače možno doložiť z oficín z lokalít Wien, Graz, 

zriedkavo Salzburg a Linz. Vyskytla sa aj kombinácia rakúskych miest Wien a Eisenstadt (č. 

629) alebo rakúsko-nemeckých tlačiarní – Wien a Halle (č. 356) a i. Tlače z iných 

európskych krajín tiež majú svoje zastúpenie. Ide o Holandsko – Amsterdam, Den Haag; 

Taliansko – Venezia, Bassani (Venezia), Milano; Francúzsko – Paris,
35

 Strasbourg; Belgicko 

– Liège; Švajčiarsko – Berne; Fínsko – Hermanstad (Helsinki); Rusko – Kaliningrad;
36

 

Rumunsko – ClujNapoca, Micloşvara; Poľsko – Głogów; Chorvátsko – Zagreb, alebo 

z Čiech – Praha.  

 Zaujímavý je v rámci celku pohľad na slovaciká. Zo slovenských oficín evidujeme 

v prezentovanom katalógu cca 27,6 % dokumentov. Celkovo sme identifikovali oficíny v 7 

slovenských mestách (tab. 3). Ide najmä o tlačiarne v meste Košice – 40 dokumentov, čo je 

cca 5 %. Datujú sa v rozhraní 1611, 1727 – 1836 (2 x, s. a.). Dominuje 19. storočie. 

Z jazykového hľadiska sú zastúpené maďarské (19), potom latinské (14) a nemecké tlače (7). 

Len ojedinele sa pri meste vyskytovala spomenutá tlačiareň, tlačiar či vydavateľ. Išlo 

spravidla o Karola Werfera st. (k rokom 1834 – 1836), Wiganda (1835)
37

 či Jezuitskú 

tlačiareň (ako Typis soc. Jesu, 1764). Stretli sme sa pri tlačiach aj s kombináciou – 

spoluprácou tlačiarní Košice a Leipzig. Išlo o dva tituly v skupine C, v nemeckom jazyku 

Der erprobte Rathgeber für Hausväter und Hausmütter ... 1.- 2. Band. 1825. Vydal ich 

Wigand, tlač sa realizovala v Leipzigu (Druck Worfer).
38

 

 
Tab. 3. Zastúpenie slovacík v katalógu 

 
Miesto tlače Počet 

záznamov 

Košice 40 

Košice – Leipzig  2 

Bratislava 20 

Bratislava – Košice 1 

Bratislava – Komárno  1 

Trnava  13 

Prešov  5 

Levoča  3 

Banská Bystrica 1 

 

                                                 
35

 Resp. v kombinácii Paris a Strasbourg, č. 506, 507, 593. 
36

 Ako Köningsberg, č. 355. 
37

 Wigand – najskôr K. F. Wigand, ktorý ale pôsobil v Bratislave. Porovnaj BREZA, Vojtech. Tlačiarne na 

Slovensku 1477 – 1996. Bratislava : Zväz polygrafie na Slovensku, UK Bratislava, Matica slovenská, 1997. 

ISBN 80-85170-25-6, s. 51. 
38

 Údaje doplnené podľa http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3147846 
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 Druhou lokalitou je Bratislava. Z jej oficín pochádza 20 titulov – cca 2,5 % z obdobia 

rokov 1669, 1771 – 1844 (2x s. a.). Rovnako prevládajú tlače z 19. storočia. Menovite bol 

z tlačiarov uvedený Schmid (r. 1848) či Belnay (1848).
39

 Z jazykového hľadiska evidujeme 

dokumenty v maďarčine (8), nemčine (7) a latinčine (5). Stretli sme sa aj s kombináciou tlače 

Bratislava – Košice. Šlo o titul v maďarčine (č. 1, skupina A) spojený s [Jánom Michalom] 

Landererom. Keresztény catechismus... Pozsony – Kassa, 1786;
40

 alebo Bratislava a Komárno 

v roku 1791. Išlo o bližšie neidentifikovanú  tlač v maďarčine (č. 17, skupina A) Fülep 

Gábor nyomorúságban levők... Počtom na treťom mieste je v rámci tlačí z dnešného územia 

Slovenska zastúpená Trnava. Celkovo ide o 13 titulov – cca 1,6 % z rokov 1696, 1707 – 

1768. Z pohľadu jazyka je zastúpená latinčina (8) a maďarčina (4), resp. kombinácia 

maďarčiny a latinčiny (1) v podobe slovníka (Dictionarium...) od Ferenca Páriz-Pápaia z roku 

1742. K slovacikám patria aj tituly vydané v Levoči – nateraz identifikované v počte 3, 

z rokov 1802 – 1804, v nemeckom (2) a latinskom (1) jazyku, išlo o Supplementum od Jána 

Bárdošiho. 

 Napokon možno uviesť mesto Prešov. Ide o 5 záznamov z 19. storočia s vročením do 

rokov 1822 – 1847. Z jazykového hľadiska ide o tituly v maďarčine (3), latinčine (1), 

nemčine (1). Niektoré tituly napriek uvedenému incipitu nevieme presne rozpísať.
41

 Z tých 

tlačí, ktoré vyšli v Prešove, je zastúpená práca spojená s Alexandrom Duchnovičom (1803 – 

1865), a to Corpus Juris ... Eperjessini 1847. Pars I. Eperiessini : Typis Eduardi Redlitz, 

caes. Reg. priv. Typographi, 1847,
42

 pod č. 188, skupina B.
43

 Pod č. 325, skupina E sa 

eviduje tlač András Farkas (1770 – 1832) A három béke fejedelem. Eperjes 1822
44

 a napokon 

pod č. 409, skupina F je titul od hlavého župného lekára, rodáka zo Sabinova Ede Bartscha 

(1796 – 1871) Sárosmegye helyirata. Eperjes 1846.
45

 

                                                 
39

 Schmid, t. j. A. B. Schmid a spol. (1833 – 1848) alebo František Schmid (1848 – 1549). Pri Belnayovi 

evidujeme nezrovnalosť. BREZA, Vojtech. Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996. Bratislava : Zväz polygrafie 

na Slovensku, UK Bratislava, Matica slovenská, 1997. ISBN 80-85170-25-6, s. 51. 
40

 Podnázov možno modifikovať na: Catechizmus, az az: A keresztényi hitnek ágazatira kérdések és feleletek 

által való rövid tanítás… Pozri http://axioart.com/tetel/kereszteny-catechismus,-az-az-a-keresztenyi-hitnek-

agazatir_1256835 
41

 Č. 108, skupina C: Vélemény a burgovya állapotjárol 1847 bártiektol. Eperjes 1847; Č. 628, skupina H: Ernst 

Thomas Theodor Krieger  „Taaste bei der jag zu Dobra.“ Eperjes 1844. Potrebný je ďalší výskum. 
42

 Celý titulný list: Corpus Juris : Corpus Juris, In Compendio Exhibens: Jus Canonicum, Seu Summam 

Sacrorum Canonum, Constitutionum, & Decretorum, Juxta Materias Redactorum, Pro Usu Venerabilis Cleri, 

Maxime Vero Consistorialium Praesidum, Assessorum, Notariorum, Ac Advocatorum, & Confessariorum 

Modernis Temporibus Accomode Deductum per Alexandrum Duchnovits, Cath. Eccl. Eperjessiensis 

Custodem, et Canonicum, una ad S. Sedem Consistorialem Eperjessiensem Matrimonii, ac Religiosae 

Professionis Defensorem, nec non Ord. Pauperum Advocatum. etc. Eperjessini 1847. Pars I. Údaje doplnené 

podľa http://sclib.svkk.sk/his01/Record/000001094.   
43

 V katalógu ako: Alexander Duchnovics Jus Canonicum Eperjes 1847. 
44

 V katalógu ako: Szinyei Farkas A háron béke Fejedelen Eperjes 1822.  
45

 V katalógu ako Bartsch Ed. Sárosmegye helyirata Eperjes 1846. 

http://sclib.svkk.sk/his01/Record/000001094
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 K týmto menovite uvedeným lokalitám možno na záver priradiť aj Banskú Bystricu 

a jeden vyššie spomenutý titul „Šenk palenčeny“ z roku 1845. Aj na základe tohto zistenia 

môžeme predpokladať, že počet slovacík v katalógu môže byť vyšší, no prameň viac 

neuvádza.  

Z obsahového hľadiska nie je možné venovať sa problematike v úplnosti. Pozornosť 

možno upriamiť napr. k najstarším tlačiam zo 17. storočia, vrátane zastúpenia slovacík, čo 

predstavuje spomenutých 18 titulov z roku 1609 – 1700.  

 

Tab. 4. Pôvodná evidencia tlačí zo 17. storočia v katalógu 

Por. č. Skupina  Autor/ incipit Miesto 

vydania 

Rok 

vydania 

4 A  Das la/ebnn unfurn harren und haylua/nd Jesu christi 

durch P. Georgium Heserum   

München 1658 

7 A  Baróthy a béccsiárol s.l. 1659 

41 B  Weber Ars Corversandi s.l. 1682 

51 B  Erasmi Roterodami Colloquia s.l. 1684 

189 D Campus Martius sive Institutiones Castrenses Posonii 1669 

211 D Corpus Juris hungarici Tomus 1 a 2 Tyrnaviae 1696 

212 D Corpus Juris hungarici Tomus 3 Tyrnaviae 1696 

215 D  Articuli diaetales usque annus 1659   s.l. s.a  

295 E  Petri Baptistae Burgi de bello suecico commentarii Leodii 1643 

299 E  Historiarum nostri temporis authore Adolpho Brachelio 

editio 2.da 

Coloniae 1642 

300 E  Le comte d´ ulfeld grand maistre de donemare Tome 1   Paris  1678  

346  E  Bocatii Salomon h(un)garicus v(el) de Mathiae 

Corv.factis 

Cassoviae  1611  

534 A Petri Firmiani opuscula Gedanii 1686 

541 H Caius Svetonius Tranquilus Amstelodami 1700 

542 H Lucii Annæi Flori rerum  Romanarum Venetiis 1696 

543 H Gn. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri Francofurti 1658 

544 H Gn. Curtii Rufi de rebus gestis Lipsiae 1696 

552 H  L. Aurei Senecae Philosophi & M. Annai Senecae 

Rhetoris quae extant opera 

Rathelengi 1609 

 

 

Vybrané záznamy dokumentov sme sa pokúsili nájsť zachované aj fyzicky vo 

vybraných inštitúciách.
46

 Predstavujeme ich parciálne (okrem už vyššie spomenutých z rokov 

                                                 
46

 Tituly sme hľadali fyzicky aj vo fonde ŠVK Prešov, no neevidujeme ich na základe dostupných katalógov 

a elektronických databáz. Porovnaj aj ŠELEPEC, Jozef. Tlače 17. storočia. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 

2005. 78 s. [8 s.] obr. príl. ISBN 80-85734-59-1. Medzitým však došlo k presignovaniu dokumentov a pri 

ďalšom výskume aj k nájdeniu ďalších titulov zo 17. stor. Evidujeme len tlač Štefan Verbőci – Corpus Juris 

Hungarici, Seu Decretum Generale ... 1696 evidujeme (pod sign. C 15035/I. Tlač má prív. 1.: Tomus 

Secundus Continens Decreta. Tyrnaviae 1734; a prív. 2.: Tomus Tercius Continens Decreta. Tyrnaviae 1734. 

No neobsahuje exlibrisy v spojení s knižnicami Berzeviciovcov. DOMENOVÁ, Marcela. Trnavské tlače do 

roku 1918 : katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Prešov : Štátna vedecká 

knižnica, 2005, ISBN 80-85734-58-3, s. 92-93. V archívnom fonde rodiny Berzevici sa samostatne eviduje 17 

jd. Porovnali sme časť z nich – s dôrazom na slovaciká, no z tých ktoré sa fyzicky zachovali dodnes, žiadnu 
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1609 a 1611) v poradí zachytenom v katalógu Berzeviciovcov (tab. 4). Georg Heser (1609 – 

1676) bol autorom Das Leben Unsers Herrn und Heylands Jesu Christi : Auß den vier H. 

Evangelisten gezogen/ und mit ihren eygenen Worten in Betrachtungen auff alle Tag deß 

gantzen Jahrs außgetheilt / Erstlich durch P. Georgium Heserum ... in Latein; Nachmalen ... 

von einem anderen gemeldter Societet Jesu Priester/ mit kurtz angedeuter Lebens-Lehr/ 

vermehret/ in die Teutsche Sprach verfertiget. München : Wagner, 1658.
47

 Johann Adam 

Weber (1611 – 1686) by mal byť autorom  Ars Corversandi... Salisburgi 1682. Na základe 

komparácie by mohlo ísť o tlač, ktorá vyšla v Salzburgu u Johanna Baptistu Mayra Ars 

Conversandi : Certis Regulis comprehensa ; Hoc Opusculum Non modo a multiplicit fructu, 

sed etiam ab honesta curiositate, & hinc orta animi delectatione est commendabile: Utpote 

ex Selectis Historiis, illustribus Sententiis, festivis Apologis, ingeniosis Symbolis, argutis 

Apophthegmatibus, iucundis rerum curiosarum, mirabilium, & memorabilium, favorabilium 

Observationibus. Ac denique copioso rerum perquam utilium apparatu Confectum / Authore 

Joanne Adamo Weber, Canonicorum Regular. S. Augustini in Collegio Hegelwerthensi 

Praeposito, SS. Theol: & SS. Can. Doct. S. Maiest. Caes. Consiliario. Salisburgi : Mayr, 

1682.
48

 Zo 17. storočia vlastnila rodina Berzeviciovcov prácu Colloquia... z roku 1684 od 

Desideria Erasma (1469 – 1536) bez bližšieho určenia. Na základe komparácie databáz sa 

podarilo zistiť, že v uvedenom roku vyšiel titul tlačou v Lipsku u Lorenza Sigmunda 

Körnera.
49

 Išlo o vydanie s poznámkami Arnolda Monatna (1625 – 1683).   

Titul Articuli diaetales usque annus 1659 s. l., s. a. – možno najskôr stotožniť 

s [Articuli Diaetales Posonienses Anni M.DC.LIX]. Tlač vyšla podľa Čaploviča najskôr vo 

Viedni u Cosmerovia v roku 1659.
50

 Jednoduchý záznam typu „Caius Svetonius Tranquilus 

Amstelodami 1700“ bez určenia názvu práce možno spojiť s vydaním práce Gaia Suetonia 

Tranquilla (70 – 150) Caius Suetonius Tranquillus cum annotationibus diversorum. 

Amstelodami : Sumptibus Societatis, 1700.
51

 Historiarum nostri temporis... je dielom 

Adolpha Brachelia (? – 1652), najskôr v druhom vydaní z Kolína v roku 1642 u tlačiara 

Johanna Antona Kinckia. Hoci sme porovnali databázy tlačí 17. storočia, nateraz evidujeme 

vydanie tejto práce v druhom vydaní, no ako dvojdielnej tlače z roku 1652. Je možné, že ide 

                                                                                                                                                        
v dnes analyzovanom katalógu neevidujeme. Viaceré zachované tituly pochádzajú až z 2. polovice 19. 

storočia.  
47

 Titul doplnený podľa VD17 12:103312L. 
48

 Porovnaj VD17 1:046022Z; VD17 23:283651Y.    
49

 Porovnaj VD17 3:606090E.   
50

 Titul sa dnes eviduje napr. v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Údaje doplnené podľa 

https://www.kis3g.sk 
51

 Titul doplnený podľa: http://www.worldcat.org/title/caius-suetonius-tranquillus-cum-annotationibus-

diversorum/oclc/758981393. 

https://www.kis3g.sk/cgi-
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len o chybu v prepise v analyzovanom katalógu.
52

 Do 17. storočia sa radí aj dielo „Petri 

Baptistae Burgi De bello suecico commentarii. Leodii 1643,“
53

 čo predstavuje dielo od Pietra 

Battistu Borgu, ktoré vyšlo v belgickom Liège u Henrica Edelmanna.
54

 Titul „Le comte d´ 

ulfeld grand maistre de donemare Tome 1.“ Paris 1678 predstavuje najskôr titul od Michel-

Archarda Rousseau de La Valette: Le comte d'Ulfeld, grand maistre de Danemarc : Nouvelle 

Historique /1. Title Le Comte d'Ulfeld, grand maistre de Danemarc. Nouvelle historique. 

Tome premier [-second].
55

 

 Tlač „Petri Firmiani opuscula Gedanii 1686“ predstavuje najskôr titul Petri Firmiani 

Opuscula : Quibus Continentur Gyges Gallus Somnia Sapientis, & Saeculi Genius ; 

Accessere Indices rerum copiosissimi. Editio Correctissima. Iuxta Exemplar Parisinum. 

Gedani, 1686. Jej autorom bol Zacharie de Lisieux (1582 – 1661). Dostupné databázy 

rovnako neurčili tlačiara.
56

 Pod záznamom „Lucii Annæi Flori rerum Romanarum. Venetiis“ 

– evidujeme prácu Annaea Lucia Flora (2. stor. pred Kr.). No titul s podobným incipitom sme 

nateraz nenašli s odkazom na vytlačenie v Benátkach, ale v iných lokalitách.
57

 „Gn. Curtii 

Rufi de rebus gestis Alexandri Francofurti 1658“ je rovnako bez bližšej špecifikácie. Práca 

Quinta Curtia Rufa (1./2. stor.) vyšla viackrát v rovnakom období aj v iných mestách. Vo 

Frankfurte u Georga Müllera (Typis Fievettianis) vyšla Q. Curtii Rufi de rebus gestis 

Alexandri Magni Historiarum quotquot supersunt libri Cum Indice Philologico & Notis 

Politicis, Johannis Loccenii I. C. in Regia Academia Upsal. Professoris Publici. Francofurti : 

Mullerus, 1658.
58

 Rufus bol aj autorom „de rebus gestis Lipsiae 1696.“ Problém určiť presne 

prácu, ktorú Berzeviciovci vlastnili, je nateraz otvorený. V Lipsku u Fritschia v roku 1696 

vyšiel najskôr Q. Curtii Rufi De rebus Alexandri Magni historia superstes. Christophorus 

Cellarius recensuit, novis supplementis ... illustravit.
59

  

V rámci slovacík je potrebné uviesť, že niektoré vzácne exempláre vlastnili aj 

Berzeviciovci. Jeden z nich vyšiel v Bratislave, dve v Trnave. V Bratislave vyšiel v roku 

                                                 
52

 Pozri VD17 23:249673Q; VD17 23:249669D; VD17 23:249666F.  
53

 Presnejšie: Petri Baptistae Burgi Genuensis De bello suecico commentarii, quibus Gustavi Adolphi, suecorum 

regis, in Germaniam expeditio, usque ad ipsius mortem comprehenditur. Published Leodii : Apud Henricum 

Edelmannum, 1643.  
54

 Údaje podľa http://trove.nla.gov.au/work/38316306?q&versionId=50759069. 
55

 Údaje doplnené podľa:  

http://books.google.sk/books/about/Le_Comte_d_Ulfeld_grand_maistre_de_Danem.html?id=qVx4mgEACAAJ

&redir_esc=y 
56

 Údaje doplnené podľa: VD17 3:013319Q ; porovnaj aj http://catalog.hathitrust.org/Record/009290431  
57

 Napr. VD17 14:625286G (k r. 1696). 
58

 Údaje doplnené podľa VD17 7:715531B; VD17 1:047144N.   
59

 Možno ako VD 17: 32:690007C, VD 17:  1:047176X; alebo porovnaj: http://www.worldcat.org/title/q-curtii-

rufi-de-rebus-alexandri-magni-historia-superstes-christophorus-cellarius-recensuit-novis-supplementis-

illustravit/oclc/257777326  

http://trove.nla.gov.au/work/38316306?q&versionId=50759069
http://books.google.sk/books/about/Le_Comte_d_Ulfeld_grand_maistre_de_Danem.html?id=qVx4mgEACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.sk/books/about/Le_Comte_d_Ulfeld_grand_maistre_de_Danem.html?id=qVx4mgEACAAJ&redir_esc=y
http://catalog.hathitrust.org/Record/009290431
http://www.worldcat.org/title/q-curtii-rufi-de-rebus-alexandri-magni-historia-superstes-christophorus-cellarius-recensuit-novis-supplementis-illustravit/oclc/257777326
http://www.worldcat.org/title/q-curtii-rufi-de-rebus-alexandri-magni-historia-superstes-christophorus-cellarius-recensuit-novis-supplementis-illustravit/oclc/257777326
http://www.worldcat.org/title/q-curtii-rufi-de-rebus-alexandri-magni-historia-superstes-christophorus-cellarius-recensuit-novis-supplementis-illustravit/oclc/257777326
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1669 Campus Martius sive Institutiones Castrenses... (č. 189, skupina D), titul predstavuje 

najskôr tlač Campus Martius, sive institutiones castrenses, in quibus Belli Natura, Requisita, 

Leges, succcincte propomuntur, eorum bono Qui militie nomen dant. Posonii : Gothofredus 

Gründerus 1669.
60

 Nepodarilo sa nám bližšie identifikovať titul Baróthy a béccsiárol 1659 (č. 

7, skupina A). V Trnave vyšiel 3 zv. titul „Corpus Juris hungarici Tomus 1 (et) 2.“ osobitne 

Tomus 3. Trnava 1696 (č. 211-212, skupina D). Na základe Zelligera by mohlo ísť presne 

o Corpus Juris Hungarici seu Decretum Generale J. R. Hung. Partiumque eidem annexarum. 

Autore Stephano de Verbőcz. Tomus primus continens Opus Tripartitum Juris 

Consuetudinarii. Tyrn. 1696. 2°. 139 p. Tom. II. Continens Decreta, Constitutiones etc. Ab 

a 1305-1583. Tyrnavia, 1696. 2°. 604 p. Tom. III. Continens Decreta etc. ab a. 1585-1685. 

Tyrn. 1696. 2°. 558 p.
61

 V katalógu Berzeviciovcov nachádzame už spomenutý záznam 

„Bocatii Salomon hungarus vel de Mathiae Corv.factis Cassoviae 1611“ (č. 346, skupina 

E).
62

 Žiaľ, aj tieto spomenuté dokumenty sa fyzicky nezachovali vo fondoch inštitúcií, 

v ktorých sme nateraz realizovali parciálnu sondu vo fragmentárne uloženom archíve či 

knižnici. 

 Okrem autorov z obdobia humanizmu sú v berzeviciovskej knižnici zastúpení aj 

klasickí autori – Vergilius, Ovidius, Horatius, T. Lucretius Carus, Caius Suetonius 

Tranquilus, Gn. Curtius Rufus, Titus Livius, Cornelis Nepos, L. A. Seneca, M. T. Cicero. 

Z oblasti filozofie majú početnejšie zastúpenie práce Immanuela Kanta,
63

 osvietenskí 

spisovatelia – F. M. Voltaire.
64

 Súdobú spisbu prezentoval S. Kemény, Moliér, Voltaire, Lord 

Byron. Obľúbená bola nemecká a maďarská literatúra z 18. – 19. storočia, ako Sándor 

Kisfalud, Ferencz Kőlcsey či Daniel Berzsienyi. 

 Viackrát sú zastúpené Articuli diaetales zo 17. – 18. storočia.
65

 Niektoré z nich 

evidujeme už skôr vo vlastníctve Jozefa Rikolfa Berzeviciho (napr. z r. 1715, 1729)
66

 alebo 

u Alberta Berzeviciho st. (z r. 1659, 1715, 1723, 1729).
67

 Z oblasti dejín nachádzame 

v rodinnej knižnici viaczväzkovú prácu Františka Kaziho (ako Kazy) „Historia Regni 

                                                 
60

 Tlač sa fyzicky dnes eviduje napr. v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Údaje porovnaj 

http://search.books2ebooks.eu/Record/ukb_vtls000410912  
61

 Zdroj ZELLIGER, Alojz. Pantheon Tyrnaviense : bibliographicam continens recensionem operum typis 

tyrnaviensibus aa. 1578-193... Tyrnaviae : Typis Soc. S. Adalberti, 1931, [s.n.] , 1931, zázn. 1696/8, s. 38-39. 
62

 Bližšie o osudoch Bocatia Poeta laureatus Ioannes Bocatius (1569 – 1621). Zost. Jana Amrichová. Košice : 

Verejná knižnica Jána Bocatia , 2009. 123, [16] s. ISBN 978-80-88687-26-9.  
63

 ŠVK PO, sign. HA 142, napr. záznam č. 63-72, 355. 
64

 ŠVK PO, sign. HA 142, napr. záznam č. 46.  
65

 Ide o dokumenty k r. 1659 (č. 215), r. 1715 (č. 161), 1723 (č. 216), r. 1729 (č. 217), 1791, 1792, 1796 (všetky 

pod č. 220). 
66

 MV SR, ŠAPO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 233. Súpis kníh z r. 1820. 
67

 Pod č. 161, 50, 51, 52 . Pozri MV SR, ŠAPO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 17, no.16. 

http://search.books2ebooks.eu/Record/ukb_vtls000410912
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Hungariae“ Trnava 1737 – 1749, Košice 1750;
68

 Ladislava Turóciho (ako Turoczi) 

„Hungaria suis cum regibus...“ 1729, 1768;
69

 J. Bardóšiho Suplementum Analectorum Terrae 

Scepusiensis... Levoča 1802;
70

 J. M. Korabinského Atlas Regni Hungariae... Bratislava (s. a.), 

A. Sirmaia Notitia topographica politica i. comitatus Zempléniensis... Buda 1803 či Szathmár 

vármegye fekvése, történetei és polgári ismérete... Buda 1809 – 1810.
71

 Miesto v rodinnej 

knižnici mali aj cirkevné schematizmy cca z rokov 1810 – 1850. 

 Okrem kníh sa v knižnici nachádzajú viaceré periodiká, kartografický materiál – 

mapy,
72

 atlasy – napr. „Allgemeines Hand atlass Wien 1816“ (č. 364). Išlo napríklad o mapu 

Švajčiarska (1712),
73

 Benátok a ich okolia (1798, 1799),
74

 Turecka (185?),
75

 Uhorska (1753), 

alebo aj nástennú mapu Európy vydanú v Leipzigu 1853.
76

 V archívnom fonde rodiny sme 

v Prešove našli dodnes zachované mapy a plány – v počte 14, z obdobia rokov 1799 – 1913.
77

 

Pre doplnenie obrazu a komparovanie písomných a fyzicky zachovaných kartografických 

prameňov možno uviesť, že v katalógu knižnice sme ich našli dominantne v kategórii F 

(Geographia és statistika). Pri mapách išlo napr. o spomenutý záznam „Helvetiae tabula 

Geographia“ z roku 1712. V archíve existuje dodnes Mapa Švajčiarska – nie je však 

datovaná.
78

 Pod č. 370 „Ostereichische Monarchie“ 1803 a pod č. 373 vyššie uvedenú 

„Tabula Regni Hungariae“ z roku 1753,
79

 no v štátnom archíve evidujeme zachovanú mapu 

Rakúsko-uhorskej monarchie z roku 1803, no správne ide o všeobecnú mapu Rakúskej 

monarchie.
80

 Pod č. 383 nachádzame napr. Mapu uhorských železníc „Magyarországi vasút 

hálózatnak terve“ z roku 1840 – v archíve fyzicky evidujeme mapu železničných tratí 

v Uhorsku, no z roku 1838.
81

  

  

                                                 
68

 ŠVK PO, sign. HA 142, č. 337-340. 
69

 ŠVK PO, sign. HA 142, č.  341, 342. 
70

 ŠVK PO, sign. HA 142, č. 344. V prameňoch ako Bárdodossy – Supplementum Analectorum Scepusiens[is], 

resp. aj jeho ďalšiu prácu,  č. 345.  
71

 ŠVK PO, sign. HA 142, č. 376, 411 (ako Notitia Comitatus Zemplén), 412, 413 (ako Szathmár Megye ismerte 

1.-2. Rész.). 
72

 Niektoré bez bližšieho popisu. Napr. ŠVKPO, sign. HA 142, č. 433-435, s. 70, ako „régi térkép“. 
73

 Č. 368: „Helvetiae tabula Geographica. 1712.“ 
74

 Č. 371: „Velencze környéke 1799“, č. 372: „Velencze térképe 1798.“ 
75

 Č. 459: „General Karte der europe. Türkey.“ 
76

 Č. 365: „Europa nagy fali térképe.“ 
77

 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 244. 
78

 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 244/ č. 4. 
79

 Možno poznamenať, že mapy Österreichische Monarchie (Karte). 1803; Tabula regni Hungariae. Posonii, 

1753 evidujeme aj v katalógu  z roku 1869 v skupine C: Történelmi s földirati Encykloped. 
80

 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 244/ č. 4. Ide o torzo z atlasu; Na mape sa 

eviduje rkp. pozn., najskôr so staršou signatúrou.  
81

 MV SR, ŠA PO, fond: Rodina Berzeviczy 1209-1567-1943, inv. č. 244/č. 5. Na mape rovnako rkp. pozn. 

s inou signatúrou. 
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Záver 

 Ako bolo spomenuté vyššie, katalóg knižnice zachovaný z „pozostalosti“ po vdove 

Berzeviciovej sme porovnali so súpisom a zoznamami. Prepojenie i nadväznosť sme našli 

s dokumentom – súpisom z roku 1818 (spojený s menom Albert Berzevici st.), z roku 1861 

a 1869 (spojené s menom Teodor Berzevici). Na tomto základe možno aj analyzovaný 

katalóg spojiť s menom Teodora Berzeviciho, datovať jeho vedenie cca do konca 50. rokov 

19. storočia, resp. skôr okolo roku 1861, čo determinujú zachované pramene – uvedené 

zoznamy (1861, 1869), ale aj súpisy kníh, ktoré sa mali Teodorom Berzevicim odovzdať na 

fary v Brezovici a Ľubotíne (1861, 1862). Ide teda nateraz o jeden z najstarších známych či 

zachovaných katalógov knižnice Berzeviciovcov vo zviazanej – knižnej podobe, najskôr 

knižnice Teodora Berzeviciho z 19. storočia.  
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Summary  

 

The Form of the Teodor Berzevici Library (1817 – 1889) from Brezovica Based on the Catalogue from the 

Mid-19th Century 

 

The form of the Teodor Berzevici Library (1817 – 1889) from Brezovica based on the catalogue in a book form 

from the end of the 1850´s and the early 1860´s was reconstructed within processing of the fragments of the 

family library. Although the document was  found outside the archival fund , in the State Scientific Library in 

Prešov, and was originally related to the last owner - Albert Berzevici (1853 – 1936) and his wife Zofia 

Berzevici, nowadays we associate it with the name of landowner Teodor Berzevici (1817 – 1899). The 

catalogue is a unique document that reconstructs the state of the family library, its construction and recording of 

the documents in eight thematic groups. Documents are from the 17th – 19th century and are from the fields 

such as religion, natural sciences, mathematics, philosophy, economy, law, political science, history, geography 

even  linguistics. The Berzevici family also owned fiction, works of classical authors and contemporary 

literature. Information value also have the  handwritten notes about an existence of numerous book titles in an 

older library (of Albert Berzevici, the year 1818) that  Teodor kept, or even in a newer book list of Teodor 

Berzevici (from 1861 and 1869), that he later donated or recorded  these notes in a catalogue. This fact enabled 

us to identify the author and also to date the catalogue. Notes about borrowing documents were also very 

interesting. They showed us the practical usage of the library, not only by the members of the Berzevici family, 

but also by other readers, for example by members of some noble families.  
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