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MEDIRYTECTVO, HUBERTUS GOLTZIUS 
(1526–1583), JEHO DIELA V LYCEÁLNEJ 
KNIŽNICI V KEŽMARKU A NÁČRT JEJ FONDU 
TLAČÍ 16. STOROČIA

tomáŠ tomo

Abstrakt: Našim záujmom bolo priblížiť grafickú techniku medirytu alebo chalkografie, ktorá bola 
najjemnejšou technikou v detailnom prevedení ilustrácií. Zamerali sme sa na predstavenie flámskeho 
medirytca, kníhtlačiara, numizmatika a  maliara, Huberta Goltzia, ktorý mal vo veľmi skorej dobe 
krásny umelecký prejav a jeho diela s poznatkami zaoberajúcimi sa numizmatikou sú uložené vo fon-
doch 16. storočia v Lyceálnej knižnici v Kežmarku. Ďalej sme sa snažili predstaviť bibliografiu tlačí 
16. storočia v tejto školskej historickej knižnici a jej publikáciu vychádzajúcu tento rok.
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História kníhtlačiarstva je rozmanitá a  počiatky rátame k  Johannovi Guttenbergovi, ale 
grafické techniky sa sčasti vyvíjali nezávisle. Najstaršou grafickou technikou, teda matricou 
s atramentom natlačenou na papier bol drevorez s technikou tlače z výšky, pričom matrica sa 
pripravovala z pozdĺžne rezaného dreva. Vyvinula sa začiatkom 15. storočia a jej rozkvet bol 
zaznamenaný v 16. storočí. 1

Naším zámerom je priblížiť grafickú techniku medirytu alebo chalkografie, čo je technika 
tlače z hĺbky, ktorá je jemnejšia a detailnejšia. Bola vynájdená na  sklonku obdobia gotiky 
a začínajúcej renesancie. Jej rozmach bol zaznamenaný v 17. storočí. Najstaršie medirytiny 
pochádzajú z polovice 15. storočia. Umelci museli byť vyškolení v zdobení kovu, pretože zla-
totepci mali skúsenosti so spracovávaním kovu a technikou niello, teda ryté časti sa vypĺňali 
čiernou alebo sivastou farbou. Technika bola známa už od 12. storočia. 2

Je možné, že mediryt sa vyvíjal nezávisle od Nemecka aj v Taliansku. Postupne sa rozšíril 
do celej Európy. Keďže táto technika je náročnejšia ako drevorez, používala sa skôr na jedno-
stránkové ilustrácie vyskytujúce sa samostatne, alebo boli zakomponované do knihy medzi 
drevorezový text. 3

Meno prvého medirytca nepoznáme, bol označovaný ako Majster hracích kariet (Meister 
der Spielkarten) aktívny v druhej štvrtine 15. storočia, od ktorého je známych 106 medi-
rytín. Avšak najstarší zachovaný mediryt (Bičovanie Krista) je z roku 1440 od tzv. Majstra 
1446, ktorý mohol byť pravdepodobne žiakom Majstra hracích kariet. Prvými medirytcami 
so známymi menami boli Taliani: Tommaso Finiguerra, Andrea Mantegna (1448–1491). 
K významným maliarom, grafikom a medirytcom patril Nemec Martin Schongauer, ktorého 
diela boli najkrajšie v 15. storočí, pričom jeho pokračovateľom bol samotný Albrecht Dürer 
a ten na počiatku renesancie doviedol techniku do dokonalosti. 4

1 ČERNÁ, M. L. Stručné dějiny knihtisku. 1. vyd. Praha: Šolc a Šimáček, společnost s. r. o., 1948, s. 22–39.
2 GOLDMANOVÁ, A. Mědiryt. [online], 15. 09. 2013. In. Artslexikon. [vid. 27092018] Dostupné z: <http://

www.artslexikon.cz/index.php?title=Mědiryt>
3 BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, s. 218.
4 Mědiryt. [online] [vid. 27092018] Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Mědiryt>
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V 16. storočí nastal veľký rozmach kníhtlače a  spolu s ňou aj knižnej ilustrácie, teda aj 
medirytu, pričom v Nemecku vznikli početné dielne, ktoré sa špecializovali na medirytinu, 
no pritom došlo k úpadku umeleckej úrovne. Na prelome 16. a 17. storočia sa technika medi-
rytu rozšírila po celej Európe, či už v Holandsku okolo Rubensovej maliarskej dielne (Pieter 
Soutman, Lucas Vosterman, Paul Pontius) alebo na dvore Rudolfa II. (Aegidius Sadeler, Jan 
Harmensz. Muller), či vo Francúzsku za vlády Ľudovíta XIII. a XIV. 5 V období renesancie 
a baroka bol mediryt používaný skôr ako reprodukčná technika a ku kopírovaniu starších 
diel. Boli to napríklad: Marcantonio Raimondi kopírujúci diela Albrechta Dürera a Lucasa 
van Leydena a Agostino Carracci, ktorý kopíroval diela Veronesa alebo Tintoretta. 

V  priebehu 18. storočia v  menšej miere ustúpilo medirytectvo lacnejšiemu drevorytu, 
a neskôr prišli iné grafické metódy vytláčajúce mediryt, či už oceľoryt, litografia, xylografia 
a moderné technológie 20. storočia. 6

Postup pri výrobe medirytu je precízny. Používajú sa tenké dosky (1–2 mm) najčastej-
šie z medi alebo zinku a veľmi zriedkavo zo striebra, ktoré je potrebné dokonale opracovať 
a vyleštiť pieskovcom. Za tepla je potiahnutý jemnou vrstvou vosku a zafarbený dočierna, 
pričom rytec vytvára obraz v negatíve, zatiaľ čo dosku drží v ľavej ruke a v pravej má rydlo 
v takmer vodorovnej polohe. Práca vyžaduje pozornosť, zručnosť a dobrý zrak, pretože opravy 
sú veľmi náročné a chyby sa dajú opraviť len zoškrabaním alebo jemným obrúsením, aby 
znova vznikla hladká plocha. 7

Hlavnými nástrojmi sú oceľové rydlá dlhé 12 cm zakončené drevenou násadou s  jednou 
stranou zarovnanou. Rydlá sú šikmo zbrúsené. Používa sa aj hladítko, ihla a  trojhranná 
škrabka. Rydlá môžu byť rôzneho tvaru, či už oválne, trojuholníkové a pod. Čiary medirytu 
sa začínajú ostro a  končia tupo, pričom vyryté struny sa odstraňujú a dolaďujú škrabkou 
a obrúsením drevenou doskou namočenou v oleji. 8

Pre tlač medirytiny je podstatný vysoký tlak, teda už spomínaná tlač z hĺbky. Na tlač sa pou-
žívajú hodváb, pergamen alebo špeciálny papier pre tlač medirytu. Matrica medirytu sa musí 
najskôr namočiť a následne zbaviť zvyšnej vody, pričom nanesené farby môžu byť teplé alebo 
studené. Každá z metód má svoje opodstatnenie, klady a zápory. 9

Mediryt býva často označovaný za  najdokonalejšiu grafickú techniku pre svoju prispô-
sobivosť podať i najväčšie maliarske jemnosti. Jeho podstatným znakom je lineárny systém 
zobrazenia, kresliaca jemnosť, jasnosť, vzdušnosť a bohatosť.

Z  tohto dôvodu nás nadchla práca a  diela flámskeho medirytca, numizmatika, tlačiara 
a maliara, Huberta Goltza, alebo často v bibliografiách uvádzaného pod menom Hubertus 
Goltzius.

Hubertus Goltzius sa narodil 30. októbra 1526 v  holandskom meste Venlo, bol však 
nemeckého pôvodu, pretože jeho rodina pochádzala z  Würzburgu. Ako chlapec nastúpil 
do maliarskej školy Lamberta Lombarda v Liège, kde sa učil za  kníhtlačiara a medirytca. 
Na škole sa zoznámil a spriatelil s Abrahamom Orteliom, známym antverpským kartogra-
fom, ktorého diela sa taktiež nachádzajú v Lyceálnej knižnici v Kežmarku. Už od mladosti 
Goltza zaujímali starožitnosti a preto robil kresby z rímskych čias, pričom ho história ešte 

5 BLAŽÍČEK, O. J. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého 
umění. 2. vyd. Praha: Aurora, 2013, s 246.

6 [online] [vid. 27092018] Dostupné z: <https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferstich>
7 BALEKA, Výtvarné umění…, s. 246.
8 KREJČA, A. Techniky grafického umenia : Sprievodca po pracovných postupoch a dejinách tlače originálnej 

grafiky. 1. vyd. Bratislava: Pallas, Praha: Aventinum, 1992, s. 72. 
9 BALEKA, Výtvarné umění…, s. 366.
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viac nadchla. Po  štúdiách sa vybral spolu s Orteliom na cesty cez Holandsko, Francúzsko 
a Nemecko, kde sa zaujímal o staré mince a numizmatiku. Vždy, keď našiel mincu, tak si ju 
katalogizoval v chronologickom poradí, pričom mince, o ktorých nič nezistil potom nahradil 
prázdnym kruhom. Medzi rokmi 1546 a 1558 žil v Antverpách, kde spolupracoval na tvorbe 
medirytín v knihe Medaglien oft tronien der Roomsche Keysers. Vďaka tejto knihe ho španielsky 
kráľ Filip II. poctil statusom maliara na španielskom dvore. Pred rokom 1550 sa Goltzius ože-
nil s Elisabeth Verhulst Bessemers, s ktorou mal štyroch synov a tri dcéry. Manželkina sestra 
Mayken Verhulst bola druhou manželkou Pietera Coecke van Aelsta, čo Goltziovi otvorilo 
brány do umeleckého sveta a stal sa známym vo vyšších spoločenských kruhoch. 10

Goltzius pôsobil v Antverpách ako maliar a obchodník so starožitnosťami. Jeho priatelia ho 
predstavili známym numizmatistom, pre ktorých kreslil mince a vyhotovoval ich klasifikáciu. 
Pre ten istý účel Goltzius uskutočnil v  roku 1556 študijnú cestu cez Holandsko a údolie 
Rýna. 11

V období rokov 1557–1574 sa Goltzius vášnivo venoval štúdiu rímskeho sveta, pričom 
študoval aj klasické jazyky ako gréčtinu a  latinčinu. Svoje prvé výskumy predstavil v diele 
Vivae omnium fere imperatorum imagines (1557), kde parafrázoval a ilustroval zozbierané dáta 
ohľadom mincí s krátkym heslom a komentárom, pričom zobrazil portréty cisárov starého 
Ríma. V roku 1557 bol na základe svojej práce ocenený v umeleckých kruhoch mesta a viac 
sa zblížil s Abrahamom Orteliusom. Publikácia bola následne uverejnená v štyroch ďalších 
jazykoch, pričom predná strana v každom vydaní, vrátane originálu, bola vytlačená v štyroch 
rôznych fázach: jedna pre rytý text, dva drevené tónové bloky a  jeden kľúč na  drevo pre 
jemnejšie čiary. Goltzius bol pravdepodobne jedným z prvých tlačiarov, ktorý kombinoval 
drevorez a mediryt v jednom priečelí. 12

V  roku 1558 sa Goltzius presťahoval do  Brúg, kde založil kníhtlačiareň a  o  päť rokov 
neskôr vyšlo jeho prvé veľké numizmatické dielo: C. Iulius Caesar Sive, Historiae Imperatorum 
Caesarumque Romanorum (Brugy, 1563). 13 Dielo obsahuje mince starého Ríma a portréty 
cisárov s dejinami rímskej ríše. Goltzius nielenže vygravíroval medirytiny jednotlivých mincí, 
ale aj titulný list, ktorý je umeleckým skvostom tej doby. Kapitoly zoradil v chronologickom 
poradí a napísal biografiu všetkých rímskych cisárov v latinčine. 14

V  roku 1566 Goltzius vydal dielo Fastos Magistratuum Et Triumphorum Romanorums 
(Brugy, 1566). 15 V  knihe sa nachádzajú opravy a  korektúry k  predchádzajúcemu dielu 
(1563), pričom úvod venuje čitateľom a načrtol imaginárny dialóg medzi autorom a čita-
teľom. Na titulnom liste je ústrednou postavou tehotná žena s ozbrojenými bohmi, čo bolo 

10 12. The Complete Works of Hubert Goltzius. The Numismatic Compendium of the Renaissance. [online] 
[vid. 27092018] Dostupné z: < http://www.studiolum.com/en/cd12.htm>

11 Antonio Moro – Portret Van Hubert Goltzius. [online] [vid. 27092018] Dostupné z: <http://www.tento.be/
OKVartikel/antoniomoroportretvanhubertgoltzius>

12 NAPOLITANO, M. L. Hubertus Goltzius a Civitas almae urbis Romae. Anabases [online], 11/2010, online 
uvedené 01. 03. 2013. [vid. 27092018] Dostupné z: <http://journals.openedition.org/anabases/769; 
DOI: 10.4000 / anabases.769>

13 C. Ivlivs Cæsar Sive, Historiæ Imperatorvm Cæsarvmqve Romanorvm Ex Antiqvis Nvmismatibvs Restitvtæ 
Liber Primvs. Accessit C. Ivllii Cæsaris Vita Et Res Gestæ Hvberto Goltz. Herbipolita Venloniano Avctore Et 
Scvlptore

 Historický fond Lyceálnej knižnice v Kežmarku, sign.: LKež 53333
14 A. J. van der Aa: Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7., Haarlem: J. J. van Brederode, 

1862, s. 278. [online] [vid. 27092018] Dostupné z: < https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog08_01/
aa__001biog08_01_0523.php>

15 Fastos Magistratvvm Et Trivmphorvm Romanorvm Ab Vrbe Condita Ad Avgvsti Obitvm Ex Antiqvis Tam 
Nvmismatvm Qvam Marmorvm Monvmentis Restitvtos s. P. Q. R. Hvbertvs Goltzivs Herbipolita Venlonianvs 
Dedicavit 

 Historický fond Lyceálnej knižnice v Kežmarku, signatúra: LKež 53333, prív. 2.
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Goltziom navodené schválne ako symbolika znázorňujúca ikonografiu, teda polemiku medzi 
cnosťou a  šťastím, aby sa zmierili a  podali si ruky. Podobne je to aj s  ostatnými časťami 
a postavami na titulnom liste. Kniha obsahuje index ohľadom katalógu mincí a s ich nápismi 
z  celej histórie Ríma, počnúc od  čias jeho zakladateľa Romula. Na  konci práce Goltzius 
ďakuje viacerým ľuďom, ktorí pomohli vypracovať toto dielo. 16

Hubertus Goltzius bol za svoju prácu vysoko ocenený a v roku 1567 bol prijatý v Ríme 
a bolo mu udelené čestné občianstvo mesta so všetkými výsadami. 17

V roku 1574 vydal dvojzväzkovú knihu o živote a panovaní cisára Augusta Caesar Augustus 
Sive Historiae Imperatorvm Caesarumque Romanorum (Brugy, 1574). 18 V tomto diele pokra-
čoval v  histórii Ríma a  venoval sa hlavne obdobiu panovania rímskeho cisára Augusta. 
Podobne ako v prvej časti z roku 1566, je to zbierka medirytín mincí zo starovekého Ríma. 
Podobne ako predchádzajúce dielo z roku 1566, aj táto práca predstavuje zbierku medirytín 
mincí zo starovekého Ríma. 19

Goltzius pokračoval vo svojej numizmatickej práci a vydával ešte nejaké knihy, akou bola 
aj kniha a numizmatická príručka Thesaurus Rei Antiquariae Huberrimus (Brugy, 1579). 20

Na konci svojho života mal podlomené zdravie. Podpísali sa pod to čiastočné obchodné 
neúspechy jeho tlačiarne v  Brugách, vážne ťažkosti s  inkvizíciou kvôli svojím postojom 
k  reformácii a  napokon aj jeho nevydarené druhé manželstvo v  roku 1581. O  dva roky 
neskôr, dňa 24. marca 1583 zomrel v Brugách. 21

Hubert Goltzius vyhotovil aj niekoľko medirytonových portrétov, no nemôžeme ho 
zamieňať s jeho synovcom Heinrichom Goltziom, ktorý bol uznávaným rytcom svojej doby 
a v umeleckej sfére bol známejší. 22

Herman de la Fontaine Verwey (1903–1989), profesor, knihovník a historik sa o Huber-
tovi Goltziusovi vyjadril, že sa jeho diela radia medzi nejkrajšie holandské knihy 16. storočia. 
Chválil ich krásu, majestátne titulné stránky a vynikajúcu typografiu. 23

S niektorými exemplármi Goltziových diel sme sa stretli aj pri spracovaní tlačí 16. storo-
čia v Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Hneď pri prvom pohľade na knihy zistili, že v rukách 
držíme výnimočné diela s detailnou a jemnou prácou umelca, ktorý sa stal známym a uzná-
vaným vďaka svojim rozmanitým zručnostiam vo viacerých odboroch, či už ako umelec 
a medirytec, alebo ako tlačiar, či dokonca aj ako zberateľ starožitností a vášnivý numizmatik.

Diela Huberta Goltzia sú zaradené aj do Katalógu tlačí 16. storočia z fondov Lyceálnej kniž-
nice v Kežmarku, ktorý po dlhoročných peripetiách začiatkom septembra 2018 vyšiel v tlače-
nej verzii. Preto by som chcel v druhej časti svojho príspevku priblížiť štruktúru fondu tlačí 
16. storočia tejto knižnice, ktorá sa považuje za najväčšiu školskú knižnicu v strednej Európe.

16 MOLHUYSEN, P. C. – BLOK, P. J. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6., Leiden: A.W. Sijthoff, 
1924, s. 603.

17 Hubertus Goltzius. [online] [vid. 27092018] Dostupné z: < http://www.summagallicana.it/lessico/g/
Goltz%20Hubert%20Goltzius%20Hubertus.htm>

18 Cæsar Avgvstvs Sive Historiæ Imperatorvm Cæsarvmqve Romanorvm Ex Antiqvis Nvmismatibvs Restitvtæ 
Liber Secvndus. Accessit Cæsaris Avgvsti Vita Et Res Gestæ Hvberto Goltzio Herbipolita Venloniano Cive 
Romano Avctore Et Scvlptore.

 Historický fond Lyceálnej knižnice v Kežmarku, sign. LKež 53333, prív. 1.
19 NAPOLITANO, Hubertus Goltzius…
20 „Thesavrvs Rei Antiqvariæ Hvberrimvs; Ex Antiqvis Tam Nvmismatvm Qvam marmorum inscriptionibus pari 

diligentia qua fi de conquisitus ac descriptus, & in locos communes distributus, Per Hvbertvm Goltzivm Herbi-
politamVenlonianvm Civem Romanvm“.

 Historický fond Lyceálnej knižnice v Kežmarku, sign. LKež 36793, prív. 1.
21 NAPOLITANO, Hubertus Goltzius…
22 NAPOLITANO, Hubertus Goltzius…
23 NAPOLITANO, Hubertus Goltzius…
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Základ knižničného fondu tvoria teologické diela – odborné kompendiá z oblasti teológie 
a náboženských štúdií, ako aj laické spisy, moralizujúce prózy, kázne a pohrebné predslovy.

Početné zastúpenie v knižnici majú diela reformátorov – okrem viacerých vydaní súbor-
ných diel 72 samostatných výtlačkov Lutherových diel (54 z nich bolo zverejnených počas 
jeho života), medzi nimi napr. Eine deutsche Theologia (Lipsko, 1510) a Auslegung der Evange-
lien (Wittenberg, 1532). Od Filipa Melanchthona sa vo fone nachádza 118 titulov zo 16. sto-
ročia (okrem iného Orationes von Hertzog Friderichen, Frankfurt a. M., 1563).

Tlače 16. storočia sú zastúpené autormi ako Nikolaus von Amsdorf, Johannes Brenz, 
Johannes Bugenhagen, L. Hutter, Jan Hus, taliansky kazateľ Girolamo Savonarola, ako aj 
švajčiarsky reformátori Ján Kalvín a  Ulrich Zwingli a  ich nástupcovia Heinrich Bullinger 
a Theodore Béza.

Veľkú skupinu vo fonde knižnice predstavujú historické diela, kde sa okrem titulov zo vše-
obecných a svetových dejín nachádza rozsiahla literatúra najmä z obdobia osmanskej a tatár-
skej expanzie. Za zmienku stoja zbierky kroník od Johanna Cariona Chronica vo viacerých 
vydaniach alebo Chronica, Zeytbuch od Sebastiana Francka z rokov 1531 a 1536.

Staroveké dejiny Grécka a Ríma predstavujú práce Hérodota Herodoti Halicarnassei Histo-
riographi (Kolín nad Rýnom, 1537) alebo Herodoti Des Aller Fürnembsten vnnd ältesten Ges-
chichtschreibers Historia (Frankfurt a. M., 1593), dielo Historiarvm od Titusa Lívia vo viacerých 
vydaniach alebo Chronica Slavorum od Helmonda Bosoviensis (Frankfurt a. M., 1581).

Zbierky literárnych diel 16. storočia pochádzajú od  Bezu, Gambara, Lotichia, Mureta, 
Sabina a Scaligera. 

Nachádzajú sa tu tiež spisy významných humanistických autorov, ako Francesco Petrarca 
(Opera omnia, Bazilej, 1554), Torquato Tasso (Rime et Prose, Ferrara, 1589) a Erasmus Rot-
terdamský, ktorého Adagiorum chiliades je zastúpený v niekoľkých vydaniach. Klasická litera-
túra je prezentovaná dielami Ezopa, Catullusa, Euripida, Homéra, Horácia, Ovídia, Plauta, 
Sofoklesa, Virgília a Ausoniusa.

Početnú skupinu predstavujú príležitostné básne zo 16. storočia (v  latinčine, nemčine, 
maďarčine a  češtine), ktoré vznikli pri príležitosti významných udalostí, ako narodeniny, 
úspešné ukončenie štúdia, sobáš, úmrtie, nástup do verejnej funkcie a pod.

Pozoruhodná zbierka kníh z oblasti medicíny vznikla z  troch hlavných zdrojov. Väčšinu 
kníh (2 600) odkázal knižnici právnik a mecén evanjelického lýcea v Kežmarku Teodor Jóny, 
novšie práce pochádzajú zo súkromnej knižnice Amanda Viliama Schmitha (1 012 titulov) 
a zo zbierky lekárov a farmaceutických združení, vrátane mnohých germaník. Z raných diel 
si zaslúži osobitnú zmienku Außlegung vnd beschreybung der Anatomi od Heinricha Vogtherra 
(Nuremberg, 1539), Calafat ben Abba chirurgorum Omnium primaria Libri tres od Abula-Ka-
zima (Štrasburg, 1532) a Hippokrattova Opera omnia (Frankfurt a. M., 1596). Medzi diela 
z oblasti verejného zdravia patria okrem iného Artzney wider die Pestilenz Henricha Stromera, 
(Lipsko, 1516).

Oblasti stravovania sa venoval L. Avila v diele Bancket oder Gastmal der Hofe vnd Edelleut 
(Frankfurt a. M., 1563), H. Beck v diele Deutsche Speisekammer. Leibnahrung der Gesun-
den und Kranken (Merseburg, 1550) a F. A. Wecker v práci Ein köstliches neues Kochbuch 
(Amberg, 1598).

V zbierke tlačí 16. storočia sú najviac zastúpení starovekí filozofi Platón a Aristoteles (Aris-
totelis De Moribvs, Paris, 1552, Basel, 1555, a Leipzig, 1594). Od Cicera nájdeme 16 titulov, 
vrátane diela De Philosophia (Leiden, 1579). Za zmienku stojí aj osem titulov od gréckeho 
filozofa Epikteta, vrátane dvoch vydaní jeho najvýznamnejšej práce Enchiridion (Kolín nad 
Rýnom, 1595 a 1596).
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Vzdelávaciu zložku diel 16. storočia tvoria predovšetkým učebnice, latinské, grécke a heb-
rejské gramatiky, slovníky, morfologické práce z  latinčiny, grécke jazykové učebnice réto-
riky, dialektiky, návody korešpondencie a  ďalšie učebné pomôcky. K  významným prácam 
patrí napríklad Melanchtonova Grammatica Latina (Leipzig, 1575), Calepinov Dictionarium 
(Basel 1558) ako aj dielo A R. Goclenia Physicae disputationes (Frankfurt n. M., 1598).

Malý historický inventár geografie pochádza prevažne z 18. a 19. storočia a zahŕňa okrem 
zbierky máp práce z  geografie Rakúsko-Uhorska, Nemecka a  Švajčiarska. Medzi dielami 
16. storočia je potrebné zdôrazniť Kozmografiu od Sebastiana Münstera (1578), geografický 
opis Talianska od Leandra Alberta a Synonymiu Geographicu v príspevku spomínaného Abra-
hama Ortelia (Antwerpen, 1578), blízkeho priateľa Huberta Goltzia. Za  zmienku stojí aj 
Itinerarium liber unus Georga Fabricia (Bazilej, 1547). 

Prírodné vedy sú vo fonde knižnice zastúpené v menšom počte a ich najstaršie vydania sa 
datujú do 16. storočia. Okrem učebníc sú prezentované hlavne základnými a všeobecnými prá-
cami z oblasti matematiky, chémie, biológie a botaniky. Medzi zaujímavé práce tejto skupiny 
patria okrem iného De admirandis Hungariae aquis Georga Wernera (Bazilej, 1556), Initia 
Doctrinæ Arithmeticæ od Heinricha Loritiho (Görlitz, 1566), Rudimenta Geometriæ (Štrasburg, 
1588) rovnako ako Astronomia Nikolasa Rensbergera (Augsburg, 1569). Dielo Historia anima-
lium od Conrada Gesnera je vo fonde knižnice zastúpené dvoma vydaniami zo 16. storočia.

Vo fonde Lyceálnej knižnice našla svoje miesto aj právnická literatúra zo 16. storočia. Pred-
stavujú ju okrem iného kompendiá občianskeho, trestného a  kánonického práva, zákony 
a predpisy v oblasti dedičského práva, obecné uznesenia a pravidlá, ktorými sa riadil kaž-
dodenný život. Nájdeme tu aj základy uhorského súkromného práva Tripartitum Štefana 
Verbőciho (Viedeň, 1581). Z oblasti právnych noriem, štatútov a nariadení môžeme spome-
núť horský poriadok baníckych miest v Maďarsku (1540) a štatúty miest Kolín nad Rýnom, 
Norimberg (1564), Freiburg (1520) a Lübeck (1586 a 1595).

Vo fonde Lyceálnej knižnice v  Kežmarku je zastúpená literatúru v  mnohých svetových 
a národných jazykoch, ako nemčina, latinčina, maďarčina, hebrejčina, francúzština, anglič-
tina a pod. K najviac zastúpeným vedným odborom patrí teológia, filozofia, dejiny, literatúra, 
medicína, vzdelávanie a prírodné vedy.

ENGRAVING, HUBERTUS GOLTZIUS (1526–1583), HIS WORKS IN LYCEUM 
LIBRARY IN KEŽMAROK AND SKELETON THE BOOK OF HIS FOND PRESSES 
16th CENTURY
Summary: Our interest was to focus of the graphic technique of engraving or chalcography, which 
it was most delicate technique in detailed illustrations. We oriented on the introduction of Flemish 
engraver, printer, numismatics and painter Hubertus Goltzius, who had a beautiful artistic expression 
in early time, and his works with knowledge of numismatic, which they stored in the 16th century 
in the Lyceum’s library in Kežmarok. We also tried to introduce the bibliography of the 16th century in 
this school historical library and its publication this year.

Key words: Engraving, Chalcography, Hubertus Goltzius, Bibliography, Lyceum’s library in Kežmarok.
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