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DVE ŠĽACHTICKÉ KNIŽNICE 
Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

aGáta KlimeKová

Abstrakt: Príspevok je venovaný dvom šľachtickým knižniciam z  východného Slovenska, knižnici 
rodiny Šemšei (Semsei) a rodiny Šenei (Sennyei), ktorých postihol rovnaký osud – pôvodné fondy sa 
nezachovali a torzá z nich sú umiestnené v Slovenskej národnej knižnici (ďalej SNK). Na základe rekon-
štrukcie knižníc a  faktov, ktoré poskytujú zachované zbierky, sa autorka venuje okolnostiam vzniku 
knižníc, ich majiteľom a to na základe vlastníckych záznamov, všíma si spôsoby budovania zbierok, ako 
aj pôvodný a súčasný rozsah fondov. Na základe analýzy prináša informácie o jazykovej skladbe, tema-
tickom zložení zbierok a najcennejších zachovaných knižných pamiatkach.

Klúčové slová: Šľachtické knižnice, majitelia, dejiny, skladba fondov, rozsah fondov, spôsoby akvizície, 
zachované pamiatky.

Oddelenie správy a spracovania HKD a HKF SNK spravuje viacero torz i celkov šľachtických 
knižníc, ktoré pochádzajú aj z územia východného Slovenska. Ich komplexnému výskumu 
a  rekonštrukcii sa pozornosť venuje od roku 2002 a hoci sa ich súčasný stav, zachovanosť 
a spracovanie vybraných rodových knižníc prezentovalo aj v minulosti, 1 výskum dodnes nie 
je uzavretý, pretože tak v konzervačnom, ako aj v rezervných fondoch SNK, sa z času na čas 
objavia dokumenty, ktoré pôvodne patrili do ucelených historických zbierok. Ukážkovým 
príkladom sú šľachtické knižnice rodín Šemšeiovcov a Šeneiovcov. 

Rodiny Šemšei (Semsei) a Šenei (Sennyei) patrili medzi starobylé uhorské šľachtické rody 
s viacerými rodovými vetvami a mnohí ich príslušníci sa zapísali do dejín buď ako priami 
účastníci protitureckých bojov, husitských povstaní, protihabsburských povstaní Františka 
II. Rákociho, či ako najvyšší verejní činitelia v územných samosprávach, v službách panovní-
kov, diplomati i mecéni.

Obidve rodiny získali svoje majetky v  súlade s  feudálnym právnym poriadkom, darmi 
od panovníka za svoje zásluhy, ktoré potom podľa politického vývoja buď stratili, alebo ďalej 
zveľadili. Majetky sa rozširovali aj uzatváraním manželských zväzkov s príslušníkmi najbohat-
ších šľachtických a grófskych rodov Uhorska. Majetky Šemšeiovcov na východnom Slovensku 
sa rozprestierali najmä v Abovskej, Zemplínskej a Šarišskej župe, rozsiahly veľkostatok s kaš-
tieľom vlastnili aj v Maďarsku v Balmazujvár a majetky Šeneiovcov sa nachádzali v Abovskej, 
Šarišskej, Spišskej a Zemplínskej župe.

Prvým známym predchodcom rodu Šemšei bol Frank von Meißen, 2 ktorý sa na Spiš pris-
ťahoval zo Saska a roku 1285 mu panovník Ladislav IV. daroval ako spišskému hradnému 
pánovi časť obce s  názvom Zemse. Zakladateľom rodu sa stal jeho syn Tomáš, v  rokoch 
1318–1322 kapitán Spišského hradu a  spišský podžupan, ktorý začiatkom 14. storočia 
zveľadil svoje majetky, medzi ktorými bola aj obec Šemša, od ktorej sa odvádza meno rodu. 

1 SABOV, P. a kol. Sprievodca po historických knižnicích na Slovensku. I– IV. Martin: Slovenská národná kniž-
nica, 2001–2012; DOMENOVÁ, M. Šľachtické knižnice z východného Slovenska v SNK Martin. In: Z dejín 
šľachtických knižníc na Slovensku. I. Prešov: Univerzitná knižnica PU, 2013, 121 s. 

2 Podrobné dejiny rodu prináša monografia POZSONYI, J. A  Semsei Semsey család története. Debrecen, 
2002, 127 s.
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V  15.–17.  storočí rodina získala rozsiahle majetky na  východnom Slovensku za  zásluhy 
v službách panovníkov.

Rodina Šenei má svoj pôvod v Maďarsku, v župe Vaš a jej rodové meno sa odvádza od obcí 
Kis- a Nagyzsennye. Prvé písomné zmienky o rode pochádzajú z roku 1359 z jedného súd-
neho spisu ohľadom dedičstva. Na území východného Slovenska je rodina známa od začiatku 
17. storočia, keď roku 1620 sa Alexander Šenei oženil s dcérou zemplínskeho podžupana 
Františka Pachota Juditou a manželstvom získal rozsiahle majetky vo viacerých župách a rene-
sančný kaštieľ vo Veľkých Trakanoch, ktorý sa využíval ako rodinné sídlo. Prosperitu rodiny 
zabezpečovali nielen polia, ale aj mlyny, krčmy, bitúnky, bane, lesy a vinohrady. Cieľom tohto 
príspevku nie je podrobne sa venovať jednotlivým príslušníkom šemšeiovskej a šeneiovskej 
rodiny, 3 preto spomenieme iba tých, ktorí sú určitým spôsobom spätí s dejinami rodových 
knižníc.

Tak ako väčšina šľachtických rodín, aj rodiny Šemšei a Šenei disponovali niekoľkými rodin-
nými knižnicami, keďže mali viaceré rodinné sídla. Hodnoverné údaje o pôvodných knižni-
ciach nie sú v súčasnosti známe, preto sme sa ich pokúsili zrekonštruovať na základe faktov, 
ktoré ponúkajú zachované časti knižníc uložené v SNK. Nevieme, kto bol ich zakladateľom, 
kedy presne vznikli a ani to, koľko knižničných jednotiek ich tvorilo v čase ich najväčšej slávy. 
Pravdepodobne mali obidve knižnice aj svoje katalógy, ktoré sa však nezachovali, alebo sa 
nachádzajú na neznámom mieste spolu s ďalšími časťami pôvodných fondov.

Knižnica rodiny Šemšei vznikla pravdepodobne v priebehu 18. storočia, čo dokladajú ruko-
pisné vlastnícke záznamy v knihách. Zatiaľ nie je známy presný počet tlačí, ktoré pôvodná 
knižnica obsahovala v priebehu storočí, môžeme sa len domnievať, že ich bolo okolo 3 000, 
na čo poukazujú staršie signatúry, pôvodné štítky na väzbe kníh, na ktorých je zachované 
najvyššie prírastkové číslo 2 511. V súčasnom období evidujeme v knižnici 1 463 zväzkov 
dokumentov, počet knižných titulov je však vyšší, pretože vo fonde sa nachádzajú aj konvol-
úty a niekoľko desiatok viacdielnych titulov zviazaných do jedného zväzku. Domnievame sa 
však, že počet zatiaľ známych kníh nie je konečný, pretože sa v priebehu spracovania starých 
a historických tlačí ešte môžu objaviť ďalšie tituly s vlastníckym znakom rodiny tak v konzer-
vačnom, ako aj v rezervných fondoch SNK.

Knižnica rodiny Šenei vznikla pravdepodobne tiež v priebehu 18. storočia. Vznik knižnice 
bol spájaný s výstavbou kaštieľa v barokovom slohu v obci Biel (preto aj pracovné pome-
novanie knižnice „Bély“) v  rokoch 1780–1781 vtedajším majiteľom panstva Ladislavom 
Šeneim, ktorý pred výstavbou kaštieľa žil na panstve vo Veľkých Trakanoch. Predpokladáme, 
že príslušníci rodiny mali svoje knižné zbierky už aj skôr a do Bielu sa dostali aj z panstiev 
v župe Vaš alebo z pôvodného rodinného sídla vo Veľkých Trakanoch. Pôvodnú veľkosť kniž-
nice nepoznáme, pravdepodobne nepatrila medzi mimoriadne veľké zbierky a mohla obsaho-
vať okolo 2 000 knižničných jednotiek, usudzujúc podľa pôvodných štítkov na väzbe kníh, 
na ktorých je zachované najvyššie prírastkové číslo 1 572. V súčasnom období evidujeme len 
474 zväzkov dokumentov, ale podobne ako v prípade šemšeiovskej knižnice predpokladáme, 
že uvedený počet kníh nie je definitívny a v priebehu spracovania historických fondov sa ešte 
nájdu nové tituly z pôvodnej knižnice Šeneiovcov.

V knižnici rodiny Šemšei sú takmer všetky dokumenty, s výnimkou niekoľkých zväzkov, 
opatrené oválnou pečiatkou majiteľov s maďarským textom „Semsei Könyvtár“.

3 Bližšie o rodine Šemšei aj KLIMEKOVÁ, A. Knižnica rodiny Šemšei zo Šemše. In: Kniha 2016: zborník o pro-
blémoch a  dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2016, s. 325–334; podrobné 
dejiny rodu Šenei prináša SISKA, J. Alta non alte. (A Sennyey család históriája). In: A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve. XLII. Miskolc, 2003, s. 280–308.
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Okrem nej sa vo veľkej väčšine kníh nachádza 
aj rukopisná poznámka vlastníkov vo forme 
jednoduchého zápisu „Semsey“. V  ojedine-
lých prípadoch sme sa stretli aj s francúzskou 
rukopisnou poznámkou „Bibliothéque de 
Semse“. Samozrejme sme identifikovali aj 
konkrétnych majiteľov jednotlivých titulov, 
o ktorých sa ešte zmienime.

Zachovaná časť pôvodnej knižnice pochá-
dza najskôr z kaštieľa v Šemši, na čo zvlášť 
poukazujú rukopisné zápisy „Semse“. Časť 
kníh sa však do fondu dostala aj z ďalšieho 
rodinného sídla v Šaci pri Košiciach, usud-
zujúc podľa rukopisných poznámok „Saca“ 
alebo „Sacza“. Na  jednom dokumente sme 
sa dokonca stretli s  okrúhlou pečiatkou, 
ktorá má na krajoch nápis „Semsey könyvtár 
Nagyhát“ 4 a  v  strede je umiestnená hlavná 
figúra rodového erbu, jeleň v  skoku, ktorý 
má medzi parožím zlatý dvojramenný kríž. 
Výskyt tejto pečiatky nás vedie k domnienke, 
že vo fonde sa môžu nachádzať aj knihy 
z rodinnej knižnice v Balmazujvári.

V  knižnici rodiny Šenei nenachádzame 
toľko vlastníckych záznamov dokladajúcich 
miesto pôvodu knižnice ako v predchádzajú-
com prípade. Na skutočnosť, že základ fondu 
tvorili knihy uložené v kaštieli v Bieli, odka-
zujú pôvodné štítky na knihách s  jednodu-
chým nápisom „Bély“ v modrom a červenom 

vyhotovení s bielym okienkom, v ktorom sú zapísané poradové čísla kníh. Istá časť fondu však 
nie je označená prírastkovým číslom. 

Ako sme už spomenuli, v knižnici sa môžu nachádzať aj knihy, ktoré pochádzajú zo župy 
Vaš, kde žili potomkovia Šeneiovcov z východného Slovenska, z pôvodného rodinného sídla 
vo Veľkých Trakanoch, ale aj z panstva v Boťanoch, ktoré získal František IV. Šenei, účastník 
rákociovského povstania, manželstvom s Evou Barkóciovou, príslušníčkou grófskej rodiny, 
z ktorej pochádzali manželky aj ďalších dvoch Šeneiovcov, Pongráca a Imricha.

Analýza provenienčných záznamov v jednotlivých dokumentoch dokazuje, že obidve kniž-
nice sa vyvíjali ako väčšina rodových knižníc. Fondy narastali prevažne z nákupov a darov, ale 
niektoré knihy pochádzajú aj z iných rodových knižníc, príslušníci ktorých si ich so sebou 
pravdepodobne priniesli po uzavretí manželského zväzku.

Najviac kníh získala rodina Šemšei nákupmi po celej Európe. Na základe zachovaných vle-
pených firemných štítkov a pečiatok na knihách sa nám podarilo identifikovať 19 kníhkupcov 
a kníhviazačov, ktorí boli hlavnými dodávateľmi kníh. Sú medzi nimi kníhkupci zo Ženevy, 
Bonnu, Potsdamu, Turína, Viedne a Budapešti. Najväčším dodávateľom bol pravdepodobne 

4 Nagyhát je súčasť Balmazujvár, ďalšieho rodinného sídla.

Obrázok č. 1: Vlastnícka pečiatka Šemšeiovcov.

Obrázok č. 2ab: Rukopisné vlastnícke záznamy 
Šemšeiovcov.
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kníhkupec Rudolf Sammer z Viedne, od ktorého sme identifikovali aj najväčší počet kníh. 
Medzi dodávateľmi boli aj slovenskí kníhkupci, napríklad Rudolf Drottleff z Bratislavy alebo 
Ernest Fridrich Sandvoss a Gustáv Hartig z Košíc.

Šeneiovci získavali knihy pravdepodobne v prvom rade nákupmi, hoci sa na knihách v ich 
knižnici nenachádza toľko firemných štítkov a pečiatok ako v šemšeiovskej knižnici. Hlavným 
dodávateľom kníh bol Friedrich O. Sintenis a kníhkupectvo Siegel & Kollmann vo Viedni, 
od ktorých sme identifikovali najviac titulov. Medzi dodávateľmi bol aj domáci kníhviazač 
Gábor Somogyi z Kráľovského Chlmca pri Košiciach.

Najstarší rukopisný záznam v zachovanej časti Šemšeiovskej knižnice pochádza z roku 1778 
o darovaní knihy Andrejovi Šemšeiovi (1753–1814) od Mateja Faczonyho (†1795), dozorcu 
kostola v Prešove. Andrej patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov rodu v 18. storočí, 
zastával viaceré verejné funkcie, bol kráľovským pohárnikom, ugočským a abovským župa-
nom. Vlastnil aj rozsiahly majetok s kaštieľom v Balmazujváros (Maďarsko). Po smrti Andreja 
sa pokračovateľmi rodu po meči stali jeho synovia Ľudovít (1783–1856) a Jób (1787–1839). 
Po smrti Jóba sa poručníkom jeho maloletých detí a správcom celého šemšeiovského majetku 
stal Ľudovít. Andrej Šemšei sa ako majiteľ uvádza aj v  ďalších dokumentoch. Vlastnícke 
záznamy sme identifikovali aj od jeho synov Ľudovíta a Jóba, ktorý podľa autografu študo-
val na piaristickom gymnáziu v Tate. Vo viacerých dokumentoch sa uvádzajú ako vlastníci 
kníh aj ďalší z  jeho ôsmich potomkov, napríklad Izabela z  roku 1797 a  Benjamin, ktorý 
podľa autografu tiež študoval na piaristickom gymnáziu v Tate. Ďalšie vlastnícke záznamy 

Obrázok č. 3ab: Vlastnícka značka Šeneiovcov.
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patria Andrejovi Šemšeiovi ml. (1833–1923), synovi Ľudovíta, ktorý sa narodil v Košiciach. 
Vyštudoval právo a pôdohospodárstvo, po smrti otca mu pripadol aj veľkostatok v Balmazuj-
vári a hoci bol veľkým odborníkom na chov koní, nemal vzťah k hospodáreniu. Veľkostatok 
napokon prenajal, roku 1886 sa presťahoval do Budapešti a všetky výnosy zo svojho majetku 
použil na podporu vedy a kultúry. Sám sa venoval mineralógii a stal sa jedným z najvýznam-
nejších mecénov svojej doby. Po smrti bezdetného Andreja pripadol majetok potomkom bra-
tranca Alberta Šemšeia (1820–1873, ktorý zastával pred revolúciou 1848 funkciu abovského 
župana. Jeho jediný syn zo šiestich potomkov Ladislav (1869–1943) bol poslancom uhor-
ského snemu a od cisára Františka Jozefa I. získal grófsky titul s erbom. Najviac vlastníckych 
záznamov v knižnici pochádza od spomínaného abovského župana Alberta Šemšeia a jeho 
potomkov, dcér Alice, Lívie, Sibyly a syna Ladislava.

Ako sme už spomenuli, v knižnici sa nachádzajú knihy aj z iných rodových knižníc. Iden-
tifikovali sme niekoľko kníh, ktoré pôvodne vlastnili príslušníci rodiny Dežőfi (Dessewffy), 5 
ktorej patrili rozsiahle majetky v Šariši a viacerí príslušníci rodu boli v manželskom zväzku 
s členmi rodiny Šemšei. 6 Nachádzajú sa tu však aj knihy z knižníc príbuzných rodín Károlyi, 
Zay, Zichy a Erdődy.

Napriek tomu, že sa vznik knižnice Šeneiovcov spája s výstavbou nového rodinného sídla 
v Bieli Ladislavom Šeneim, ktorý v službách Márie Terézie získal vojenské zásluhy a hodnosť 
plukovníka, v zachovanej časti knižnice sme od neho nenašli ani jeden vlastnícky záznam. 
Najväčšie zásluhy o rozvoj knižnice mal medzi inými barón Karol Šenei (1787–1841), ktorý 
získal panstvo v Bieli roku 1820 dedičstvom po svojom otcovi Antonovi (1754–1822) a žil 
tu so svojou manželkou Alžbetou Nádašdyovou, ktorá pochádzala z  jednej z najbohatších 
a najvplyvnejších šľachtických rodín Uhorska. V zachovanej časti knižnice sme identifikovali 
viaceré autografy manželov a  jeden zápis od Karolovho otca Antona. Roku 1822 sa Karol 
Šenei presťahoval do Viedne a o zemplínsky majetok sa podelil so svojimi bratrancami Štefa-
nom a Jánom, čím sa rod rozdelil na bielsku a pácinsku vetvu.

Najvýznamnejším potomkom Karola Šeneiho bol Pavol (1824–1888), ktorý vyštudoval 
právo v Košiciach a zastával viaceré vysoké funkcie tak v službách panovníka, ako aj vo verejnej 
správe Zemplína. Bol zemplínskym podžupanom, potom županom, tajomníkom Miestodr-
žiteľskej rady, tajomníkom dvornej kancelárie a v rokoch 1847/48 poslancom na uhorskom 
sneme. Roku 1848 sa načas stiahol z politiky a  roku 1852 kúpil panstvo v Boťanoch, kde 
sa zvykol utiahnuť od politických udalostí. Roku 1853 bol zvolený za člena výkonnej rady 
Maďarskej akadémie vied a po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 1867 sa opäť stiahol z politic-
kého života. Významnou mierou sa zaslúžil o  reguláciu rieky Tisy a o výstavbu železničnej 
trate medzi Sátoraljaújhely a  Čopom. Pavol Šenei mal s  manželkou Máriou Fiáthovou tri 
deti, ktorých panovník Karol IV. povýšil do grófskeho stavu. Panstvo v Bieli zdedil po otcovej 
smrti najstarší syn Vojtech (1865–1939). Vo fonde knižnice sa nachádzajú rukopisné záznamy 
o darovaní kníh Pavlovi Šeneimu, ale aj kniha pochádzajúca z rodinnej knižnice Fiáthovcov.

Poslednými majiteľmi kaštieľa bol spomínaný Vojtech so svojou manželkou Júliou Nádaš-
dyovou a šiestimi potomkami, z ktorých dcéra Anna (1902–1992) žila do roku 1992 v jednej 
miestnosti kaštieľa vo veľmi skromných a nevhodných podmienkach, pričom jej pomáhali 
prežiť obyvatelia obce. Vo fonde knižnice sme identifikovali na jednom dokumente jedno-
duchú oválnu pečiatku s  bodkovaným zdobením na krajoch a nápisom Anna, ktorá bola 
pravdepodobne vlastníckou pečiatkou poslednej majiteľky knižnice.

5 Pečiatka: „Gróf Dessewffy Család Büd Szent-Mihály“, rkp. poznámky: „Dessewffy István“, „Dessewffy Ilona“.
6 POZSONYI, A Semsei Semsey…, s. 91–105.
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V knižnici rodiny Šeneiovcov sme identifikovali niekoľko kníh aj z iných rodových knižníc, 
ktoré sa do tejto zbierky mohli dostať darovaním alebo po uzavretí manželských zväzkov. Ide 
napríklad o knihy s vlastníckym záznamom Lujzy Dežőfi (Dessewfy) (1836–1865), dcéry 
Františka Dežőfiho a Márie Alojzy Čákiovej z Fintíc v Šarišskej župe, ktorá vlastnila menšiu 
osobnú knižnicu. Do knižnice Šeneiovcov sa jej knihy dostali pravdepodobne prostredníc-
tvom brata Júliusa, ktorý žil v manželskom zväzku s barónkou Annou Šeneiovou.

Tlače z pôvodnej knižnice Šemšeiovcov pochádzajú z 15.–20. storočia. Dominuje 19. sto-
ročie s vyše 1100 zväzkami, čo odráža záujem majiteľov o aktuálnu súdobú spisbu. Podľa jazy-
kového zloženia prevládajú francúzske a nemecké knihy, ich zastúpenie je vo fonde takmer 
vyrovnané. Či to tak bolo aj v pôvodnej knižnici, je otázne, pretože podľa Pozsonyiho v roku 
1919 navštívil kaštieľ v Šemši francúzsky generál Mittelhauser, ktorý s počudovaním kon-
štatoval, že medzi veľkým počtom francúzskej, latinskej, anglickej a maďarskej literatúry sa 
nachádza pomerne málo nemeckých kníh. 7 Či sa výrok generála naozaj zakladal na pravde sa 
dnes dá ťažko potvrdiť alebo vyvrátiť, isté však je, že jazyková skladba zachovanej časti pôvod-
nej knižnice nezodpovedá tomuto tvrdeniu. Vo fonde sa nachádzajú aj knihy v maďarčine 
a latinčine a generálom spomínané anglické knihy sú prezentované len tromi titulmi. Okrem 
týchto jazykov sme sa stretli aj s 23 talianskymi a 2 slovenskými dokumentmi.

Najstarším datovaným dokumentom vo fonde je inkunábula Kronika Jána z Turca 8 z roku 
1488. Táto prvotlač mala viacerých majiteľov, kým sa dostala do knižnice Šemšeiovcov. Či ju 
získali kúpou alebo darom, nie je z vlastníckych záznamov známe.

Tlače 16. storočia sú zastúpené piatimi titulmi v  štyroch zväzkoch. Prvý titul sa spája 
s menom talianskeho renesančného básnika Giovanniho Boccacia 9 o osudoch a príbehoch 
slávnych mužov, druhý titul Calendarivm Historicvm… je dielom nemeckého luteránskeho 
teológa Paula Ebera. Ďalším dokumentom zo 16. storočia je súborné dielo Publia Cornelia 
Tacita, ktorý obsahuje príväzok, komentáre na dielo Annales od P. C. Tacita od flámskeho 
humanistu a filológa Justa Lipsia. Piatym titulom je Homerova Opera, do ktorej sú zaradené 
viaceré autorove práce. Zastúpenie tlačí 17. storočia je vo fonde knižnice vzácne. Podľa Hná-
tovej sa ich nachádza 12 zväzkov. 10 Vyskytujú sa samostatne alebo v konvolútoch ako drobné 
tlače, viaceré tituly nie sú datované, a preto sa domnievame, že počet tlačí zo 17. storočia je 
vyšší ako doteraz uvádzaných 12.

Z  tematického hľadiska sú v  zachovanej časti knižnice obsiahnuté takmer všetky vedné 
odbory, ako filozofia, právo, geografia, etnografia, história, hospodárstvo, politické vedy 
a teológia. Najpočetnejšiu skupinu tvorí súdobá, ale aj staršia klasická literatúra. Nachádzame 
tu všetkých významných spisovateľov hlavne francúzskej, nemeckej, anglickej, maďarskej 
a  talianskej proveniencie v  podobe divadelných hier, románov, noviel, poviedok, rozprá-
vok a poézie. Početné zastúpenie majú učebnice nemčiny, maďarčiny, francúzštiny, gréčtiny, 
zemepisu, geografie, matematiky a domáceho hospodárstva, ktoré používala mladšia generá-
cia rodiny ku svojmu vzdelávaniu, o čom svedčia vlastnícke záznamy v jednotlivých tituloch.

V zachovanom fonde Šeneiovskej knižnice sa nachádzajú tlače len z 18. a 19. storočia. Či 
vlastnila rodina aj staršie dokumenty, ktoré sa nezachovali, alebo sa nachádzajú na neznámom 
mieste, ťažko povedať. Z  jazykového hľadiska prevláda francúzska literatúra s 289 titulmi, 

 7 POZSONYI, A Semsei Semsey…, s. 40.
 8 Johannes de Thurocz Chronika Hungarorum. Brunnae : [Conradus Stahel et Matthias Preinlein], 20. III. 1488. 

2°. [334] s. SNK Inc B 11. Vydavateľ doplnený podľa KOTVAN, I. Inkunábuly na Slovensku. Martin: Matica 
slovenská, 1979, s. 241, č. 728. 

 9 Podrobnejšie o týchto tlačiach a o ich majiteľoch KLIMEKOVÁ, Knižnica…, s. 325–335.
10 HNÁTOVÁ, A. Knižnica rodiny Šemšei. In: SABOV, P. a kol. Sprievodca po historických knižniciach na Sloven-

sku. IV. Zv. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012, s. 28.
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vyše 100 titulov je nemeckých, 34 dokumentov je latinských a skromnejšie zastúpenie majú 
anglické, maďarské a talianske tituly. Z významných európskych miest tu ako vydavateľské či 
tlačiarenské lokality figurujú Paríž, Lipsko, Hamburg, Berlín, Amsterdam, Viedeň a Budín, 
zo slovenských miest sú najmä latinskými tlačami zastúpené Trnava a Bratislava.

Z  tematického hľadiska prevládajú vedné odbory typické pre šľachtickú knižnicu pre-
dovšetkým dejiny, tak svetové, ako aj jednotlivých krajín, právo, filozofia, diplomacia, 
genealógia, bankovníctvo a  hospodárstvo. Najpočetnejšiu skupinu tvorí klasická literatúra 
v podobe memoárovej literatúry, cestopisov, korešpondencie, divadelných hier, prózy a poé-
zie od významných spisovateľov francúzskej, anglickej a nemeckej proveniencie (napríklad 
Schiller, Molier, Shakespeare, Dumas, Sue, Byron a i.). Nájdeme tu korešpondenciu cisára 
Napoleona I., ale aj analytické práce týkajúce sa diela Cicera, či analýzu literárnej a politickej 
pozostalosti pruského kráľa Fridricha II.

Fondy predstavených knižníc zatiaľ nie sú kompletne bibliograficky spracované, ale na štu-
dijné účely sú k dispozícii elektronické katalógy, ktoré sa priebežne dopĺňajú pri objavení 
nových titulov z pôvodných fondov.

TWO ARISTOCRATIC LIBRARIES FROM EASTERN SLOVAKIA
Summary: The paper focuses on two aristocratic libraries located in eastern Slovakia; the first was 
possessed by the Semsei (Šemšei) family, and the second by the Sennyei (Šenei) family. Both of them 
have suffered the same fate – most of their original collections were lost and only remnants of them have 
survived. Currently, they are deposited at the Slovak National Library. According to the information 
obtained in the course of reconstructions of the libraries as well as during processing of their preserved 
collections, the author elucidates not only circumstances that led to establishment of those two libra-
ries, but also development of their book collections, and original and present size of these collections. 
The author refers to names of possessors of the libraries revealed by the research of historical records 
of ownership. Additionally, she mentions the most valuable book treasures from their collections.

The article is supplemented by results of the analysis of language composition of the book collec-
tions, together with the analysis of topical composition of documents collected within the libraries.

Key words: Aristocratic libraries, possessors, history, acquisition, book collection size, composition 
of collections, preserved relics.
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