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Samuel Libay a busta cisára Františka I.  
(Život a prvé veľké dielo banskobystrického zlatníka Samuela Libaya) ∗ 

 
FILIP GLOCKO 

 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 

 
 

Samuel Libay and the bust of the emperor Francis I. 
(Life and the first great work of goldsmith Samuel Libay of Banská Bys-
trica) 

 
Abstract: Goldsmithery has belonged to important handicrafts in Slovakia. Goldsmiths 
have been making not only devotions, but also serviceable and decorative utensils of gold 
and silver. The archival documents of goldsmith guild in Banská Bystrica include 175 
goldsmiths who were active from the 14th to the 19th century. One of the most prominent 
representatives of goldsmithery in the 19th century in Banská Bystrica was Samuel Libay 
(1782-1866), who was goldsmith master craftsman for several years. In 1841, he finished his 
first great and extraordinary artwork made of fine, silver wire, filigree bust of the emperor 
Francis I. 
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Zlatníctvo na Slovensku má výnimočnú a bohatú minulosť. Patrilo 

medzi významné umelecké remeslá. Zlatníci (aurarius, aurifex, faber auri, 
aurifusor, goldschmied, aranymüves, ötvös) vyrábali devocionálie (bohoslu-
žobné kalichy, monštrancie, cibóriá, relikviáre, kríže), úžitkové a ozdob-
né predmety (reťaze, gombíky, šperky) zo zlata a striebra.1 Surovinu 
dodával zvyčajne objednávateľ. Pri svojej práci využívali zlatníci plastic-
kú výzdobu s použitím drahokamov, polodrahokamov, emailu a filig-
ránu. Vznik a rozvoj hlavných zlatníckych centier na Slovensku pod-

                                                             
∗ Za odborné konzultácie pri tvorbe článku ďakujem PhDr. Igorovi Grausovi, PhD. (Štátny 
archív v Banskej Bystrici), PaedDr. Uršule Ambrušovej, PhD. (Východoslovenské múzeum 
v Košiciach) a za preklady z maďarského jazyka prof. PhDr. Eve Langsteinovej, CSc. a 
Mgr. Csabovi Tóthovi, PhD. (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici). 
1 HOUDEK, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku. Turčiansky Sv. Martin : Muzeálna slovenská 
spoločnosť, 1943, s. 26, 46, 128. 
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mienili hospodárske, politické, kultúrne aj spoločenské potreby. Prvé 
centrum bolo v západnej časti, v blízkosti politického a kultúrneho cen-
tra krajiny – Viedne, kde vznikol bratislavský zlatnícky cech. Druhá 
významná oblasť sa koncentrovala do stredoslovenských banských 
miest s hlavnými centrami Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Krem-
nica. Bohaté náleziská drahých kovov aj staré kultúrne tradície tu vytvo-
rili prirodzené predpoklady pre vznik a rozkvet zlatníctva. Prírodné 
zdroje zlata a striebra, ako aj náročné požiadavky bohatých waldbürge-
rov, podnecovali zlatnícku tvorbu na vysokej umeleckej úrovni. Oblasť 
Spiša s Levočou a mesto Košice boli centrami východoslovenského zlat-
níctva. Výhodná zemepisná poloha zaručovala týmto mestám relatívne 
nerušený hospodársky a kultúrny rozvoj aj v období rôznych vojnových 
nepokojov.2 V týchto centrách vznikli aj najstaršie zlatnícke cechy na 
Slovensku, ku ktorým patrili košický cech s artikulmi z roku 14763 a bra-
tislavský cech z roku 1571.4 

 
Zlatníctvo v meste Banská Bystrica 

Živelné pohromy aj pohnuté spoločensko-kultúrne a revolučné 
udalosti zničili mnohé písomné pamiatky a doklady mesta Banská Bys-
trica. Nezachovali sa ani najstaršie písomnosti o vzniku miestnej organi-
zácie zlatníkov. Predpokladá sa, že v bohatom meste so živým umelec-
kým dianím a v blízkosti zdrojov drahých kovov boli priaznivé pod-
mienky na založenie zlatníckeho cechu. Zachované artikuly banskobys-
trického cechu zlatníkov pochádzajú z roku 1580. Uvádza sa v nich, že 
12. marca zhromaždení majstri sa v predmetných článkoch obracajú 
k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému a modlia sa k Svätej Trojici, aby po-
žehnala ich prácu a bratstvo, nech slúži na ich prospech a úžitok ich 
nasledovníkov.5 

V doterajšom výskume zlatníkov (mestskí a vidiecki) pôsobiacich 
v meste a v banskobystrickom zlatníckom cechu nachádzame 175 zlatní-
                                                             
2 Sem napríklad migrovali v 16. storočí aj mnohí remeselníci, ktorí utekali pred postupujú-
cim tureckým nebezpečenstvom z južných častí Uhorska. 
3 Uvádza sa aj rok 1376, v súvislosti s kráľovským nariadením, ktoré sedmohradským 
remeselníkom prikazuje združovať sa v cechoch a dodržiavať cechové predpisy.   
4 TORANOVÁ, Eva: Zlatníctvo na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1983, s. 14. 
5 JURKOVIČ, Emil: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica : OZ Pribicer, 
2005, s. 303. 
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kov, ktorí tu pôsobili v rozpätí 14. – 19. storočia. V stručnej charakteristi-
ke uvádzam jednotlivé obdobia s vybranými menami zlatníkov. 

Na území mesta zaznamenávame prvých doložených zlatníkov aj 
ich remeselnú činnosť v 14. storočí, kedy pôsobili v meste 4 zlatníci. Ich 
mená sa nachádzajú v účtovných knihách zo 14. storočia, kde sú zazna-
menaní pod menami: Hanus Goltsmyt (spomínaný v rokoch 1386 – 1399),6 
Aurifaber, Silbermacher a Goldner.7 

V oblasti stredoslovenských banských miest (aj na Spiši) znamena-
lo 15. storočie posilnenie zlatníckeho remesla a jeho cechovej organizá-
cie. Je sprevádzané asi najpôsobivejšími zlatníckymi dielami neskorej 
gotiky. Ide o veľké monštrancie – architektonicky a vegetabilne stvárne-
né schránky, ktoré majú napriek svojej pozoruhodnej výške (často viac 
ako 1 meter) stabilnú tektoniku, pôsobia mimoriadne krehko, priam 
priehľadne. Zlatníci boli bohatými a váženými občanmi. V tomto období 
pôsobilo v meste 10 zlatníkov. Medzi známych a vychýrených patrili: 
Urban Goldschmidt (spomínaný v rokoch 1475 – 1493),8 Melchior Smelczer 
Chlasin (spomínaný v roku 1493),9 zlatníčka Benigna Goltschmidin (spo-
mínaná v roku 1493)10 a Gregor (spomínaný v rokoch 1480 – 1493).11 

Napriek nestabilnej spoločenskej situácii prežívalo paradoxne zlat-
níctvo na území dnešného Slovenska v 16. a 17. storočí obdobie svojho 
rozkvetu. Centrá tohto luxusného odvetvia umeleckého remesla sa pre-
niesli z vojensky exponovaných miest do pokojnejších oblastí. Popredné 
miesto v domácej zlatníckej produkcii zaujímali Košice, kde v 17. storočí 
pôsobilo 114 zlatníkov.12 Zo zlatníckych techník sa najčastejšie uplatňo-
valo tepanie a cizelovanie. V 16. storočí sa objavuje na zlatníckych prá-
cach majstrovský punc, ktorý obvykle tvorili iniciálky mena daného 

                                                             
6 MIHALIK, Sándor H.: Beszterczebányai ötvösök a XV-XIX. században. In: Múzeumi és 
Könyvtári Értesítő. 1918, 1. füz., s. 134 – 136. 
7 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, s. 303. 
8 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 41. 
9 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 41. 
10 V doterajšom výskume sa našli dve ženské mená zlatníčok, druhou bola Dorotea We-
berin spomínaná v roku 1720. 
11 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 41. 
12 AMBRUŠOVÁ, Uršula: Dejiny zlatníckych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbier-
kach Východoslovenského múzea. Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepec-
kého cechu v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. 2008, s. 4 – 7. 



Filip Glocko 

8 

majstra. V tomto období zaznamenávame pokles objednávok sakrálneho 
charakteru, ktoré vyvažuje dopyt po profánnych artefaktoch. V 16. a 17. 
storočí výrazne vzrástla typologická rozmanitosť profánneho úžitkového 
a dekoratívneho striebra. Veľké bohatstvo zlatníckych výrobkov, ktoré 
šľachta sústreďovala vo svojich klenotniciach, bolo aj premysleným 
zhromažďovaním kapitálu, čo malo praktický význam najmä v neistých 
vojnových rokoch.  

V 16. storočí pôsobilo v banskobystrickom cechu 43 zlatníkov. Me-
dzi najžiadanejších a najnadanejších patrili: Wolf Consbol (spomínaný v 
rokoch 1574 – 1580),13 Hans Khüen (spomínaný v rokoch 1551 – 1581),14 
Christoff Burger (spomínaný v rokoch 1580 – 1584)15 a Kristof Lehner 
(spomínaný v rokoch 1596 – 1630).16  

V 17. storočí pôsobilo v banskobystrickom cechu až 63 zlatníkov. 
Medzi najznámejších a najžiadanejších patrili: Štefan Haberman (spomí-
naný v roku 1603),17 Erazmus Bergmann (spomínaný v rokoch 1643 – 
1647),18 Carol Pirtsch (spomínaný v rokoch 1647 – 1678)19 a Alexander 
Kraudy (spomínaný v rokoch 1651 – 1679).20 

Pre rozkvitajúce remeslo znamenalo 18. storočie krízu a pád, 
z ktorých sa už nespamätalo. Postupný úpadok zlatníckeho remesla 
postihol aj Banskú Bystricu. Nová vlna priemyselnej výroby vyvolala 
zánik cechového zriadenia a s tým spojenej manuálnej remeselnej výro-
by. Remeslo strácalo konkurencieschopnosť aj vo vlastných radoch, keď 
starší majstri vychovávali iba malý počet nástupcov slabých umeleckých 
kvalít. Nadaných jednotlivcov sa dokonca snažili „zneškodniť“ 
a zamedziť tak zdravú konkurenciu. V tomto období pôsobilo v bans-
kobystrickom cechu 29 zlatníkov, ktorí doslova bojovali proti úpadku 
remesla. Medzi známych a vychýrených patrili: Samuel Haller (spomína-
ný v rokoch 1744 – 1774),21 Andreas Kolbány (spomínaný v rokoch 1790 – 

                                                             
13 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 43. 
14 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 42. 
15 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 43. 
16 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 44. 
17 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 44. 
18 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 45. 
19 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, s. 322. 
20 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 48. 
21 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 130. 



Samuel Libay a busta cisára Františka I. 

9 

1831),22 Michael Ramszler (spomínaný v rokoch 1734 – 1753)23 a Ján Pus-
kailler (spomínaný v rokoch 1742 – 1752).24 

Posledným storočím, v ktorom prežíval duch zlatníckeho remesla 
bolo 19. storočie. Zlatníctvo prechádzalo novými požiadavkami najmä 
z hľadiska nového hospodárskeho a spoločenského zriadenia. S nás-
tupom novej generácie – meštianstva sa zmenilo aj ťažisko umeleckého 
diania, kedy sakrálne umenie vytlačilo umenie profánne. Mešťania sa 
stali hlavnými objednávateľmi a konzumentmi umeleckých diel. Pre toto 
storočie bol z pohľadu zlatníckych cechov a cechov zásadným narastajú-
ci rozmach kapitalistickej výroby a sloboda živnostenského podnikania. 
Tie spôsobili, že táto inak dômyselná stredoveká inštitúcia sa stala pre-
žitkom a úplne stratila svoj význam. Napokon 22. februára 1872 došlo k 
zrušeniu cechov, a to zákonným článkom VIII., tzv. priemyselným záko-
nom, ktorý vypovedal slobodu živností a povinne zaviedol priemyselné 
(živnostenské) spolky. Týmto opatrením, rečou vtedajších remeselníc-
kych cechových organizácií „[...] sa navždy zavrela cechová truhlica ich 
života“.25 Po zrušení cechov pripadol ich majetok podľa zákona novov-
zniknutým priemyselným spolkom. Mnohé cechové písomnosti 
a predmety si ponechali poslední cechmajstri, opatrovali ich s láskou 
a pietou, pretože v nich stále žila spomienka a nádej, že sa obdobie 
cechov a ich rozkvetu vráti. V tomto období pôsobilo 
v banskobystrickom cechu 26 zlatníkov, spomedzi nich bol posledným 
velikánom Samuel Libay (spomínaný v rokoch 1807 – 1866)26 a spolu 
s ním aj jeho zlatnícki kolegovia: František Rosenberger (spomínaný v 
rokoch 1823 – 1882),27 Juraj Sodomka (spomínaný v rokoch 1814 – 1849)28 
a Alojz Herritz (spomínaný v rokoch 1834 – 1845).29 

 
 
 

                                                             
22 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 133. 
23 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 129. 
24 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 130. 
25 AMBRUŠOVÁ, U.: Dejiny zlatníckych cechov v Košiciach, s. 4 – 7. 
26 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 134. 
27 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 137. 
28 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 136. 
29 MIHALIK, S.: Besztercebányai ötvösök, s. 139. 
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Život a rodina Samuela Libaya 
K popredným reprezentantom zlatníctva v 19. storočí patril 

v Banskej Bystrici Samuel Libay (1782 – 1866, tiež Sámuel, von Libay, 
Libóy, Libai). Narodil sa 11. marca v Modre, v rodine pezinského zlatníka. 
Rodičia – otec Samuel a matka Elizabeta Rázgová mali štyroch synov, 
z ktorých traja sa stali zlatníkmi. Rod patril k starej šľachtickej rodine 
Lippayovcov, ktorá schudobnela počas tureckých vojen. Po svojich 
predkoch aj šľachtickom pôvode začal intenzívne pátrať Samuel Libay 
ešte počas svojho života. Zakladateľom rodu Lippay bol Ján Lippay alias 
Almásy,30 stredný z trojice bratov (Štefan, Ján, Andrej), ktorý povýšenie 
do šľachtického stavu získal od cisára Leopolda I. dňa 28. apríla 168931  
za verné služby panovníkovi. Ján Lippay (? – pred rokom 1712) mal 
s manželkou Annou Tamásovou štyri deti – troch synov a jednu dcéru 
(Ján, Štefan, Andrej, Katarína). V poradí tretí syn Andrej (1699 – 1774) 
uzavrel 11. februára 1722 v Almáši manželstvo so Zuzanou Molnárovou. 
Ako prvorodený sa im narodil syn a budúci starý otec Samuela Libaya, 
ktorý dostal pri krste 6. októbra 1723 meno Andrej (1723 – 1777). V tom 
čase táborilo v Almáši nemecké vojsko a z doposiaľ neobjasnených prí-
čin si vojenský kapitán Gabriel Caesai de Lothesano zobral so sebou 
Andreja Lippaya, spomínaného prvorodeného syna. Po kapitánovej 
smrti si Andreja Lippaya vzal do opatery miestny Juraj Skala (tiež Skal-
ka, Szkala).32 U neho sa Andrej Lippay vyučil a ako zlatník pôsobil vo 
Váhujhely.33 Za učňa sa prihlásil 18. novembra 1742 u zlatníckeho maj-
stra, už spomínaného Györgya (Juraja) Skalku, aby sa doučil remeslu. Po 
absolvovaní výučnej doby je v záznamoch 27. decembra 1743 uvedené, 
že ho zlatnícky cech vyhlásil za vyučenca.34 V zázname o prepustení už 

                                                             
30 Dnes obec Jablonov nad Turňou (maď. Szádalmás), okres Rožňava, ktorá sa v roku 1430 
uvádza pod názvom Almas. Prvý názov obce bol Almá (staroturecký pôvod), neskôr Almás 
– Szádalmás. Tu môžeme hľadať pôvod rodiny a celej dynastie Libayovcov. 
31 ŽILÁK, Ján: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov z Banskej Bystrice. In: Banská 
Bystrica. Historicko-etnologické štúdie 1. zost.: Alexandra BITUŠÍKOVÁ, Banská Bystrica: 
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 
2000, s. 75. 
32 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 77. 
33 Dnes mesto Nové Mesto nad Váhom (nem. Neustadt an der Waag). 
34 ŠIŠMIŠ, Milan: K otázke pôvodu zlatníckej rodiny Libayovcov. In: Vlastivedný časopis. roč. 
XXXVI, č. 1, 1987, s. 44. 
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Andrej Lippay figuruje pod menom Andrej Libay.35 Nestal sa však sa-
mostatným zlatníckym majstrom, ale sa pravdepodobne zamestnal 
u majstra, u ktorého sa vyučil. Ani vo výpise z cechových záznamov, 
vydaných na požiadanie Samuela Libaya trenčianskym zlatníckym 
cechom dňa 29. augusta 1829 sa nepíše, že by sa stal starý otec cechovým 
majstrom.36 Zápis obsahuje iba údaje o jeho doučení. Z manželstva so 
Zsuzsannou Levius pochádza otec „nášho“ zlatníka, ktorý mal dve 
manželky: Justínu Echtachovú a Erzsébet (Alžbetu) Razghovú.37 

Zlatníckemu remeslu sa postupne vyučili aj synovia Andreja Liba-
ya. Dokladom je zápis, podľa ktorého dňa 8. júna 1777 predstúpil pred 
trenčiansky zlatnícky cech zlatník Štefan Štaub s informáciou „[...] chteji-
ce, aby Michal Libay, rozený z Nového Mesta dolného za učňa pripoveden byl 
na šesť let“.38 Ako poručník sa spomína starší brat Michala, Samuel. Mi-
chal Libay sa vyučil zlatníctvu, cech ho 2. augusta 1783 vyhlásil za vyu-
čenca39 a predložil záverečnú prácu v podobe 12 kusov uliatych strie-
borných plechov. Podľa všetkého sa stal zlatníckym tovarišom v rodnom 
meste, pretože ho nenachádzame medzi zlatníckymi cechovými maj-
strami. Z roku 1810 pochádza zápis v trenčianskom zlatníckom cechu, 
kde sa uvádza meno Ján Libay, ktorý by mohol byť synom Michala 
Libaya. Či bol v čase „pripovedania“ Michala Libaya za učňa jeho starší 
brat Samuel Libay ešte stále v Novom Meste, nevieme. V čase ukončenia 
Michalovho učňovského pomeru býval už otec „nášho“ zlatníka 
v Modre. Tu sa mu 11. marca 1782 narodil budúci slávny zlatník Samuel 
Libay. Matričný zápis modranskej slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. 
uvádza rodičov Samuela a Alžbetu a krstných rodičov, modranských 
mešťanov Emericha Wollesa s manželkou a Jána Opplatkaya 
s manželkou Teréziou.40 Modranský zlatník sa neskôr presťahoval do 
Pezinka. Podľa záznamov v matrike slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. sa 
dňa 16. augusta 1800 narodil syn Pavol Libay. Krstnými rodičmi sa stali 
modranskí mešťania Martin Emrész s manželkou Rozáliou, rodenou 

                                                             
35 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 77. 
36 ŠIŠMIŠ, M.: K otázke pôvodu zlatníckej rodiny Libayovcov, s. 44. 
37 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 81. 
38 ŠIŠMIŠ, M.: K otázke pôvodu zlatníckej rodiny Libayovcov, s. 44 – 45. 
39 Vyučencom sa stal učeň po uplynutí učňovskej doby. 
40 Dostupné na: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1JG-ZKK [cit. 23.12.2016] 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1JG-ZKK
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Zechemeistrovou a Michal Krausz s manželkou Alžbetou, rodenou Win-
terlichovou.41 Pavol Libay sa v roku 1829 spomína ako majster 
v Rožňave, kde pôsobil ako zlatník do roku 1866.42 

Samuel Libay sa vyučil v Bratislave v dielni zlatníka Johanna Mi-
chaela Tirtscha (1770 – 1817, tiež: Turtsch, Tirsch) z Lipian zo Šariša, kto-
rý bol žiakom banskobystrického majstra zlatníka Samuela Hallera.43 
Ako zlatnícky tovariš pôsobil Libay krátky čas vo Viedni. Prostredie 
a umelecký život v hlavnom meste monarchie priaznivo ovplyvnili mla-
dého a nadaného zlatníka. Zblížil sa s kultivovaným prejavom dobového 
zlatníctva a dôvernejšie sa oboznámil aj s náročnými zlatníckymi techni-
kami. V listinách bratislavského zlatníckeho cechu sa zachoval záznam, 
v ktorom sa hovorí o prepustení učňa Samuela Libaya zo stavu učňov-
ského.44  

Ako 19-ročný sa Samuel Libay stal zlatníckym tovarišom. Dokla-
dom je zápis z 28. júna 1801, kde je zmienka, že majster Tirtsch a cech 
prepúšťa Samuela Liebeiho (pozn. autora: pravdepodobne došlo ku 
skomoleniu mena pri prepisoch) na stupeň tovariša.45 So súhlasom cechu 
ostal ešte rok u majstra v „conditii“.46 Bola to ďalšia prax, ktorú chcel 
mladý zlatník absolvovať u svojho bývalého učiteľa – majstra. Za ukon-
čenie učňovstva zaplatil 2 zlaté. Po dokončení predpísanej vandrovky sa 
mladý zlatník usadil v Banskej Bystrici. V meste požiadal zlatnícky cech 
o vyhotovenia majstrovského diela, na základe ktorého by sa mohol stať 
členom cechu. Svoju žiadosť doložil výučným listom a dodal, že učňov-
ské roky dokončil na všeobecnú spokojnosť svojho učiteľa. Vo vandro-
vaní obstál a niekoľko rokov dokonca pracoval aj vo Viedni. Banskobys-
trický cech s jeho žiadosťou súhlasil s podmienkou zaplatenia zvyčaj-
ných sadzieb (poplatok za prijatie, poplatok za hostinu) a vyhotovenia 
majstrovského diela, tzv. „Meisterstücku“.47 

Samuel Libay vstúpil do banskobystrického cechu 15. augusta 

                                                             
41 ŠIŠMIŠ, M.: K otázke pôvodu zlatníckej rodiny Libayovcov, s. 44 – 45. 
42 TORANOVÁ, E.: Zlatníctvo na Slovensku, s. 232. 
43 V Banskej Bystrici sa ako zlatník spomína v rokoch 1744 – 1774. 
44 TORANOVÁ, Eva: Samuel Libay, banskobystrický zlatník 19. storočia. In: Vlastivedný 
časopis. roč. XII, č. 1, 1963, s. 35. 
45 TORANOVÁ, E.: Samuel Libay, s. 35. 
46 TORANOVÁ, E.: Samuel Libay, s. 35. 
47 TORANOVÁ, E.: Samuel Libay, s. 35. 
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1807. Pri získavaní majstrovského statusu mu bol ručiteľom stolársky 
majster Andrej Grillus. Samuel Libay predložil výučný list a konštatoval, 
že okrem vyučenia absolvoval aj vandrovku podľa najvyšších požiada-
viek cechu. Samuel Libay dokončil svoje vandrovanie a prijal vypraco-
vanie majstrovského kusu. Jeho majstrovské dielo podľa zápisu v cecho-
vej knihe bolo: „[...] hat derselbe: eine silberne hohe Kaffekanne, nach der 
jetziger Mode mit doppelter Portur (Bordűr) in Gewicht von 32 1/2 Loth verfer-
tiget“.48 Bola to vysoká kávová kanvica, vyhotovená podľa súčasnej mó-
dy – empíru – zo strieborného plechu a zdobená tepaným dekórom. Do 
cechovej kasy zaplatil „[...] für das Capital fl 50, und für 2 mahl Einsaggeld fl 
2.“49 Sľúbil dodať majstrovský stôl, ale nikdy ho neodovzdal v naturá-
liách, ale zaplatil zaň hotovosť 25 zlatých, čo sa stalo 13. októbra 1808. 
Vtedy vznikol zápis v cechovej knihe Die Kundschafts gestochene Kupfer-
Platte wurde von obenannten der Laade gewidmet von S. Libay.50 

Samuel Libay sa stal mešťanom v Banskej Bystrici 5. decembra 1807 
za prítomnosti svojho ručiteľa Daniela Kolbenhayera.51 Ako mladý zlat-
ník býval na Dolnej ulici v dome číslo 3 a neskôr vlastnil dom na Hornej 
ulici číslo 175 podľa starého číslovania. Na mieste domov číslo 174, 175 
a 176 od roku 1951 stojí budova Hlavnej pošty.52 V roku 1817 bol Samuel 
Libay zástupcom cechového majstra Andreja Kolbányho (spomínaný 
v rokoch 1790 – 1831).53 

V rokoch 1833, 1835, 1845 a 1858 bol Samuel Libay zlatníckym 
cechmajstrom. Jeho meno sa poslednýkrát spomína v cechovej knihe 
v roku 1863. Za svoje zásluhy bol vymenovaný za čestného člena buda-
peštianskeho a viedenského zlatníckeho cechu. Viedenskí zlatníci aj uni-
verzitní profesori vystavili za majstrovskú prácu Libayovi dekrét, ktorý 
7. januára 1841 slávnostne predstavil banskobystrickej mestskej rade. 

V súkromnom živote žil umelec usporiadaným životom. Za man-
želku si zobral 26. augusta 1811 v Bratislave Frederiku Schrőppelovú 
(tiež: Schrőppl, Schrőp). Svedkom na svadbe mladého zlatníka bol An-
                                                             
48 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz (1913 – 1914). In: Múzeumi és 
Könyvtári Értesítő. 1913, 4 füz., s. 236. 
49 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 236. 
50 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 236. 
51 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 83. 
52 BALÁŽ, J.: Domy starej Banskej Bystrice II. Banská Bystrica : DALI-BB s. r. o., 2015, s. 25. 
53 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 84. 



Filip Glocko 

14 

drej Czilchert, waldbűrger z Banskej Bystrice.54 Manželia mali šesť detí, 
prvým dieťaťom v rodine Libayovcov bol syn Augustín Teofil, druhým 
Karol Ľudovít, tretím dcéra Terézia Frederika, ako štvrté dieťa prišla na svet 
dcéra Augusta Ludovika, piatym bol syn Viliam Móric a posledným po-
tomkom bol syn Samuel Adolf.55 Najznámejšími sa stali: prvorodený syn 
Augustín Teofil Libay, ktorý sa narodil 4. júna 1812 v Banskej Bystrici. 
Vyštudoval medicínu a stal sa lekárom. Bol o. i. aj autorom práce 
o príprave liečiv zo zlúčenín jódu, venoval sa výskumu liečenia syfilisu, 
prispieval do odbornej medicínskej tlače. Zomrel v roku 1853.56 Druhý 
syn Karol Ľudovít sa narodil 13. mája 1816 v Banskej Bystrici. Vyučil sa 
u otca za zlatníka, ale viedenské prostredie ho zlákalo ku kresleniu 
a maliarstvu. Stal sa z neho významný európsky akvarelista, krajinkár 
a vedutista, žil vo Viedni, kde 16. januára 1888 zomrel. 

Samuel Libay žil aj aktívnym spoločenským životom, o čom svedčí 
aj jeho členstvo v pánskom meštianskom zábavnom spolku. Medzi jeho 
153 členmi boli aj dôstojníci kráľovských kasární v Radvanskej ulici a aj 
viacerí mešťania.57 Medzi nimi figurovali aj poprední banskobystrickí 
zlatníci. Popri spomínanom Samuelovi Libayovi, patrili do spolku aj 
František Rosenberger a Alojz Herritz. 

Samuel Libay zomrel 7. augusta 1866 v Banskej Bystrici, pochovaný 
je na evanjelickom cintoríne.58 Náhrobok je honosným umeleckým die-
lom. V jeho prednej časti je vložená tabuľa s nápisom: Familie S. LIBAY´s 
Ruhestäte. Podľa evidencie Evanjelického farského úradu a. v. v Banskej 
Bystrici ide o rodinnú dvojhrobku rodiny Libayovcov. Pozornosť si za-
slúži zadná strana náhrobku, v ktorej sú vložené dve platne z bieleho 
mramoru, tretia – najvrchnejšia platňa na náhrobku chýba. Na strednej 
mramorovej platni sú pod nápisom: „Hier ruhen in Frieden“ vyryté mená: 
Frau Elisabeth Libay geb. Razga, Friderika Libay geb. Schräffel, Herr 
Samuel Libay. Elisabeth Libay, matka Samuela Libaya, zomrela vo veku 
78 rokov. Narodila sa v roku 1751, zomrela a bola pochovaná v roku 

                                                             
54 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 83. 
55 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 83. 
56 KLIMOVÁ Anna – NÉMETHOVÁ Mária – LAUKOVÁ, Oľga: Kto bol kto v histórii Banskej 
Bystrice 1255 – 2000. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2002, s. 116. 
57 BALÁŽ, J.: Domy starej Banskej Bystrice II, s. 129. 
58 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 87. 
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1829. Friderika Libay (manželka Samuela Libaya) zomrela 74-ročná. 
Narodila sa 1. decembra 1789 a bola pochovaná 14. augusta 1863. Na 
spodnej platni je vyryté meno: Herr Gustav Libay. Ide o prvorodeného 
syna Samuela Libaya, Augustína Teofila, ktorý sa narodil v roku 1812 
a zomrel v roku 1853. Libayovcov môžeme považovať za slovenskú ro-
dinu, inak by sa narodenie Samuela Libaya a Pavla Libaya nevyskytova-
lo v slovenských matrikách.59 

Samuel Libay bol nielen vynikajúcim zlatníckym majstrom, učite-
ľom, otcom a manželom, ale aj sociálne cítiacim človekom – mešťanom. 
Dokladom je okrem iného aj filigránová soška cisára Napoleona I., ktorú 
zhotovil v roku 1847 a v tom období ju mohli vidieť aj kúpeľní hostia na 
Sliači.60 Libay sošku predvádzal za peniaze – uvažoval aj o jej predaji – a 
získané finančné prostriedky daroval chudobincu evanjelickej cirkvi. 
Samuel Libay zložil aj 1800 zlatých ako základinu, určenú na ošatenie 
chudobných detí a 4000 zlatých na podporovanie chudobných, alebo 
práceneschopných rodín.61 

 
Výchova zlatníckeho dorastu 

Samuel Libay sa počas svojho života venoval aj výchove budúcich 
zlatníkov, či už na učňovskom alebo na tovarišskom stupni učenia. Cesta 
k dosiahnutiu hodnosti majstra zlatníka bola náročná na štúdium, mo-
rálne a umelecké zručnosti. 

Učeň predstavoval najnižší stupeň učenia. Podpísaná zmluva me-
dzi rodičmi a majstrom stanovovala poplatky, otázky ošatenia, povin-
nosti učňa voči majstrovi, dĺžku učňovstva. Učenie trvalo spravidla 5 – 8 
rokov, ak bol učeň zlatníckym synom alebo bol nadpriemerne nadaný, 
mohla sa dĺžka učenia skrátiť. Zlatníckym učňom sa mohol stať 10 – 14-
ročný chlapec, syn slobodného mešťana, bezúhonného pôvodu, pochá-
dzajúci z tzv. poctivej lože, čiže zo zákonného manželstva, čo musel 
adept doložiť rodným listom. S učňom museli prísť dvaja ručitelia, tzv. 
krstní otcovia, ktorí sa u majstra zaručili, že učeň počas výučby neujde. 
Učeň býval počas výučby v dome svojho majstra, od ktorého dostával 

                                                             
59 ŠIŠMIŠ, M.: K otázke pôvodu zlatníckej rodiny Libayovcov, s. 44 – 45. 
60 Upozornili na ňu aj budapeštianske noviny Pest Ofner Zeitung a Pester Lloyd (1862, 1864). 
61 V zbierkach Stredoslovenského múzea sa nachádza kniha: Banská Bystrica, bez uvedenia 
autorov. Je evidovaná pod číslom 1653. Informácia sa nachádza na strane 26. 
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stravu, obuv, ošatenie a samozrejme remeslo. Majster mu bol druhým 
otcom, učeň sa mal riadne vyučiť v remesle a mala mu byť poskytnutá 
mravná a náboženská výchova. Učni mali v cechu najťažší život. Museli 
skoro vstávať, rozsvietiť v dielni, doniesť tovarišom vodu na umývanie, 
postlať postele, byť prví v dielni, pozametať a nachystať nástroje, 
v zimnom období zakúriť v dielni a pripraviť drevo na celý deň. Učni 
posluhovali aj tovarišom, vykonávali aj množstvo inej roboty: rozvážali 
výrobky, zapaľovali lampy, strážili deti svojho majstra a boli nápomocní 
v kuchyni pani majstrovej. Od začiatku 19. storočia sa k povinnostiam 
učňa pridružila aj povinná návšteva kresliarskej školy. Po uplynutí uč-
ňovskej doby bol „vyučenec“ pred celým cechovým zhromaždením 
slávnostne prepustený z učňovstva a vyhlásený za právoplatného tova-
riša. Pri tomto slávnostnom akte vyučenec prevzal z rúk cechmajstra 
výučný list. Ak učeň vyhovel všetkým požiadavkám – učenlivý, šikovný 
v remesle, pobožný a poslušný voči majstrovi – mohol byť povýšený do 
stavu tovariša. 

Tovariš ešte nemohol pracovať samostatne, iba v dielni majstra. Bol 
viazaný rozličnými záväzkami: pracoval až 16 hodín denne, nemohol sa 
oženiť a jeho súkromný život bol prísne kontrolovaný. Za najmenšie 
priestupky platil pokuty a pre časté priestupky voči majstrovi mohol byť 
dokonca zverbovaný do vojska. Aby sa mohol tovariš stať majstrom, 
musel absolvovať niekoľkoročnú vandrovku, majstrovský rok v meste, 
kde chcel neskôr pracovať ako zlatník a napokon požiadať cechovú or-
ganizáciu o zadanie majstrovskej skúšky – vyhotovenie majstrovského 
diela, tzv. Meisterstücku. Svoju spôsobilosť a nadanie musel preukázať 
v kovotepectve, šperkárstve a v rezaní pečatidla trojicou meisterstückov: 
tepanou striebornou nádobou, zlatým prsteňom a pečatidlom. Budúci 
zlatník sa mohol peňažnou dávkou vykúpiť z povinnosti vyhotoviť nie-
ktorý zo skúšobných predmetov, ak sa zaviazal, že v budúcnosti nemie-
ni robiť práce tohto druhu. Až po úspešnom vandrovaní, vyhotovení 
majstrovského diela, zaplatení vstupných cechových poplatkov, dávok 
na kostol a na slávnostnú hostinu, sa stal z tovariša majster. 

Majster bol v cechu na vyššom stupni hierarchického rebríčka. Maj-
strov delili podľa veku na mladších a starších. Mladší majster sa musel 
podľa cechových predpisov do roka oženiť. Výhodou bolo vziať si zlat-
níkovu dcéru alebo vdovu, inak by ho postihol finančný trest, ktorý sa 
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každý rok zvyšoval. Mladší majster spočiatku nemal rovnaké práva ako 
jeho starší kolegovia a v rámci cechu musel plniť povinnosti: roznášal 
pozvánky na zasadnutia cechovej organizácie, zapaľoval sviečky 
v kostole, obsluhoval pri cechových hostinách, nosil cechovú zástavu na 
procesiách, zastupoval chorých majstrov v ich dielňach. Funkcia mlad-
šieho majstra trvala dovtedy, kým neprišiel do cechu nový mladší maj-
ster. Mladší majstri obyčajne nesmeli mať tovarišov. Čím bol majster 
starší, tým ich mohol postupne zamestnávať a zvyšovať ich počet. 

Cechmajster ako predstavený stál na čele celej cechovej organizácie. 
Cechmajstra a ďalších cechových funkcionárov volili členovia každoroč-
ne na výročný sviatok udelenia artikul. Cechmajster reprezentoval orga-
nizáciu pred vrchnosťou, dbal o zachovanie a dodržiavanie cechových 
artikul, riešil spory v rámci cechu. Často vykonával aj funkciu pokladní-
ka a bol aj tzv. probmajstrom, teda kontroloval hotové výrobky aj kvalitu 
používanej suroviny. 

Zlatnícki majstri a cechmajstri patrili k najvyššej spoločenskej 
vrstve. Už dvorských zlatníkov obdarúvali šľachtickými titulmi, cechoví 
majstri zastávali vysoké posty na mestských úradoch (napr. sudca, sená-
tor).62 

Dokladom výchovy dorastu Samuela Libaya je prehľad záujemcov 
o zlatnícke remeslo. Ich mená, životné skúsenosti a príbehy, prax 
aj dosiahnutý stupeň vzdelania uvádzam chronologicky. Mnohí z 12 
adeptov pôsobili neskôr ako zruční a vyhľadávaní zlatníci nielen v meste 
Banská Bystrica. 

• 2. februára 1812 prijal na 4 roky za učňa Pavla Kupecza. V noci 
23. decembra 1812 tento učeň z učenia ušiel. Banskobystrický cech ho 
odmietol znovu prijať, preto učňovské roky musel ukončiť v Kremnici. 
Úspešne dokončil predpísané vandrovanie, správal sa bezchybne podľa 
morálnych požiadaviek, kladených na tovariša. Pavol Kupecz sa stal 25. 
júna 1843 zlatníckym majstrom v Banskej Bystrici. Zaplatil poplatok 25 
zlatých. Na jeho prijatí bol Matthias Szinovicz, člen rady a komisár. Ako 
člen cechu podpisom deklaroval Kupecz prijatie zlatníka Józsefa Szent-
péteryho za čestného člena banskobystrického zlatníckeho cechu.63 

                                                             
62 CÓNOVÁ, Ilona: Levočský zlatník Ján Siláši. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej re-
publiky, 2004, s. 6. 
63 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 236. 
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• 24. júla 1814 prijal za učňa Pála Libaya, jeho čas sa počíta od 24. 
júna 1813. Cech ho 13. novembra 1815 poslal do Banskej Štiavnice na 
ukončenie učňovského stavu.64 S menom Pál (Paulus, Pavol) Libay sa 
stretávame v rožňavskom zlatníkom cechu, kde pôsobil v rokoch 1829 – 
1866, kedy sa stal majstrom.65 Ide o posledného syna v rodine Samuela 
Libaya a Alžbety Rázgovej, ktorý sa narodil 16. septembra 1799.66  

• 25. februára 1816 prijal za učňa Daniela Skultétyho. 
Z učňovského stavu bol uvoľnený 16. januára 1820 po zaplatení 7 zlatých 
a 5 zlatých za Freystück.67  

• 5. januára 1817 prijal Karola Mixkovského za učňa na 5 rokov 
Bol synom Friedricha Mixkovského, známeho banskobystrického tokár-
skeho majstra. Zaplatil poplatky vo výške 7 zlatých. Karol Mixkovský 
ukončil učňovské roky 7. septembra 1820, odovzdal Freystück s pod-
mienkou. Keďže ho majster Samuel Libay po jeho úteku nechcel znovu 
prijať (podobne ako aj iní majstri), musel zaplatiť cechu „vür die Zeit fer-
kü(r)zun(g)“68 20 zlatých. Karol Mixkovský sa chcel stať majstrom už 20. 
augusta 1828, ale cech ho odmietol. Preto v rokoch 1828 – 1852 pôsobil 
ako vidiecky zlatník v Radvani. Ako zlatnícky majster je evidovaný 
v meste od 24. mája 1852. V rokoch 1861, 1862, 1866, 1869 a 1870 pôsobil 
na pozícii druhého cechmajstra (vicecechmajstra). Ako majster je uvede-
ný v meste aj v roku 1870.69 

• 19. januára 1820 prijal za učňa Alojza Hritza (správne Herritz) 
na 5 rokov. 18. januára 1824 na žiadosť majstra mu cech odpustil 1 rok 
štúdia s podmienkou, že u majstra bude pracovať polroka zadarmo a 
ďalší polrok za miernu plácu. Zaplatil 7 zlatých a odovzdal cukorničku, 
ktorú Libay prijal v hodnote 5 zlatých. Alojz Herritz sa stal 14. septem-
bra 1834 majstrom a jeho meno sa v cechovej knihe vyskytuje posledný 
krát 4. februára 1844.70 

• 9. januára 1825 prijal Mikuláša Malagredu na 5 rokov, keď sľú-

                                                             
64 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 236. 
65 TORANOVÁ, E.: Zlatníctvo na Slovensku, s. 232. 
66 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 82. 
67 Freystück – pravdepodobne voľné dielo, tvorba zlatníckeho učňa odovzdaná po skonče-
ní učňovského stavu. 
68 „für die Zeit ferkü(r)zun(g)“ – išlo pravdepodobne pokutu za „ušlý čas“.  
69 TORANOVÁ, E.: Zlatníctvo na Slovensku, s. 221. 
70 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
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bil, že sa v správaní polepší. Jeho čas sa počíta o rok skôr. Zápisné 7 zla-
tých zaplatil za neho majster. Tovarišom sa stal 20. augusta 1828 a po-
sledné 2 roky učňovstva strávil u majstra Františka Rosenbergera. Zapla-
til 7 zlatých a odovzdal ako Freystück malú vázu.71  

• 6. januára 1827 prijal za učňa Michaela Schnella. Majster mu po 
15 mesiacoch vystavil najlepšie vysvedčenie, keďže bral do úvahy jeho 
vek, chcel ho do cechovej knihy uviesť ako praktikanta. Cech s tým súh-
lasil a aj takto ho chcel motivovať v usilovnej práci. Z učňovského obdo-
bia mu odpustil zvyšných 3,5 roka a zaplatil 7 zlatých zápisné. Tovari-
šom sa stal 11. januára 1829, zaplatil 7 zlatých a odovzdal Freystück.72 
S menom Michaela Schnella sa stretávame v Modre, kde sa spomína 
v rokoch 1844 – 1848.73 Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o žiaka Sa-
muela Libaya. 

• 20. augusta 1828 prijal za učňa Jakuba Trauera, keď predložil 
potvrdenie od štiavnického radcu von Banka, že u majstra Mikuláša 
Wienera (spomínaný v Banskej Štiavnici v rokoch 1820 – 1828) už odslú-
žil 2 roky. Ďalšie 3 roky strávil u Samuela Libaya a stal sa tovarišom 17. 
júla 1831, keď odovzdal Freystück a zaplatil 7 zlatých. Majstrom sa stal 
v roku 1840 v Banskej Štiavnici, kde sa spomína ako zlatník v rokoch 
1856 – 1857.74 

• 23. januára 1832 Libay požiadal cech, aby jeho syna Carla 
Ludwicka Libaya povýšil do stavu tovariša, keďže odslúžil 3 roky ako 
učeň a svojim Freystückom a kresbami dokázal svoje nadpriemerné 
schopnosti a nadanie. Proti jeho žiadosti nemali žiadne námietky aj 
vzhľadom na zásluhy otca v rámci cechu. V prítomnosti cechového ko-
misára Carla B. Verkera vyhoveli žiadosti a odpustili mu aj obvyklú 
taxu.75 Carl Ludwick Libay sa však zlatníkom nestal, stal sa z neho 
uznávaný maliar a vedutista. 

• 13. októbra 1833 prijal za učňa na 5 rokov banskobystrického 
rodáka Johanna Wünscha. Jeho rodičia boli povinní ho šatiť a ako zálo-
hu zaplatili 50 zlatých. Jeho čas sa počíta od 29. septembra 1833. Pre ne-

                                                             
71 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
72 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
73 TORANOVÁ, E.: Zlatníctvo na Slovensku, s. 230. 
74 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
75 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
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poslušnosť a tvrdohlavosť mu cech 30. mája 1837 predĺžil učňovské roky 
o 6 mesiacov. Tovarišom sa stal 13. januára 1839.76 

• 30. augusta 1835 – 16. októbra 1839 prijal za učňa Ferdinanda 
Reimburgera.77 

• 11. januára 1846 prijal za učňa Carla Hermanna Theodora 
Lindnera z Berlína na 6 rokov. O jeho ošatenie sa mal starať majster, 
ktorý zaplatil aj zápisné. Učňovská doba sa počíta od augusta 1844, za-
platil 7 zlatých. Po dvoch rokoch ho majster prepustil 10. februára 1848 
so súhlasom členov cechu Juraja Szodomku, Františka Rosenbergera a 
Alojza Herritza. Dôvodom boli vek učňa a skutočnosti cechovej nevery, 
ktorú spôsobil s istým Samuelom Lettnerom.78 Tovarišský list a rodný 
list mu cech vrátil 12. júna 1848.79 

 
Dielo Samuela Libaya 

Samuel Libay svojim dielom dokázal nenahraditeľnosť a jedineč-
nosť ručnej zlatníckej práce v období, keď v súťaži s lacnou a rýchlou 
strojovou výrobou strácala postupne svoje pozície. Jeho práce svedčia 
o poctivej remeselnej príprave, sú dokladom jeho zručnosti, zlatníckeho 
majstrovstva, ale aj schopnosti umeleckého pozorovania. Libay poznal 
a ovládal všetky detaily zlatníckych techník. Jeho výtvory inšpirova-
né prírodou (roháče, kobylky, muchy) pripomínajú jemnou technikou 
filigránu krehké japonské umelecké diela. Najpozoruhodnejšie výsledky 
dosiahol s remeselne náročnými výrobkami zo strieborného filigránu. 
Technikou, podobnou benátskej či bruselskej čipke, vyrábal nielen drob-
né ozdobno-úžitkové predmety (spony, ihlice, brošne, vinety, schránky, 
krstné medailóny), ale aj veľké plastiky a busty.  

V chronologickom súpise uvádzam signované diela Samuela Liba-
ya, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea 
v Banskej Bystrici.80 

                                                             
76 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
77 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
78 Samuel Lettner bol učňom u Samuela Libaya od 11. septembra 1843 do 19. júna 1846. 
Bezhraničnú dôveru svojho majstra však zneužil, keď svoje nedokonalé výrobky vyhoto-
voval pod menom Libay. 
79 MIHALIK, J.: Adalékok a beszterczebányai ötvösökhöz, s. 237. 
80 GLOCKO, Filip: Dielo zlatníka Samuela Libaya v zbierkach Stredoslovenského múzea v 
Banskej Bystrici. In: Múzeum. roč. LXII, č. 2, 2016, s. 28 – 31. 
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• Strieborný medailón pri príležitosti krstu z roku 1829 
• Glabitsov pokál z roku 1835  
• Strieborný pokál kováčskeho cechu s vrchnákom z roku 1838 
• Strieborná dvojdielna brošňa v tvare mašle z roku 1840 
• Strieborná kruhová spona s dvojitým radom lupeňov z roku 

1840 
• 2 strieborné vidličky so stojanmi z roku 1842 
• Strieborná ceremoniálna reťaz z 50. rokov 19. storočia 
• Strieborná škatuľka na šnupavý tabak z roku 1847 
• Strieborná tabatierka na šnupavý tabak pred rokom 1866 

Ďalšie významné diela zlatníka Samuela Libay vytvorené v Banskej Bys-
trici:81 

• Busta cisára Františka I. z roku 1841 
• Model slávobrány pre arciknieža Štefana z roku 1846  
• Soška cisára Napoleona I. z roku 1847 

Svoje práce Samuel Libay vystavoval aj na svetovej výstave v Paríži 
v roku 1855.82 

 
Osobnosť cisára Františka I.  

Budúci cisár František I. sa narodil 12. februára 1768 vo Florencii 
ako najstarší syn toskánskeho veľkovojvodu Leopolda II. a jeho manžel-
ky Márie Ludoviky Španielskej. Bol posledným cisárom Svätej ríše rím-
skej a zároveň prvým cisárom rakúskym. Mladosť, spolu so súrodenca-
mi, prežil vo Florencii. Ako 16-ročný odišiel do Viedne (1784), kde sa ho 
ujal strýko, cisár Jozef II. (na trón nastúpil v roku 1780 po smrti svojej 
matky Márie Terézie), ktorý si po dvoch bezdetných manželstvách sy-
novca Františka natoľko obľúbil, že s ním začal počítať ako so svojím 
následníkom. František mal zdravú inteligenciu, zajímal sa o knihy (po-
ložil napr. základ rodinnej fideikomisnej knižnice), rád cestoval, zbieral 
portréty. Bol rodinne založený, venoval sa svojim deťom aj vnukom. 
Záľubu v botanike a v hudbe po ňom zdedil jeho najstarší syn, neskôr 
cisár Ferdinand, nazývaný tiež Dobrotivý. Františkovi však chýbala 
pevná vôľa a štátnická tvorivosť. 

Prvú manželku vyhľadal Františkovi Jozef II. Stala sa ňou Alžbeta 
                                                             
81 GLOCKO, F.: Dielo zlatníka Samuela Libaya, s. 28 – 31.  
82 ŽILÁK, J.: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov, s. 85. 
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Vilhelmína Württemberská (1767 – 1790). Svadba sa konala 6. januára 
1788 vo Viedni. Alžbeta mala v čase svadby 21 rokov. Krátko po narode-
ní jedinej dcéry Ludoviky Alžbety (1790 – 1791) ako 23-ročná zomrela. 

Pol roka po smrti prvej manželky sa druhou životnou láskou cisára 
stala jeho sesternica Mária Terézia Neapolsko-Sicílska (1772 – 1807), s 
ktorou sa oženil 19. marca 1791 vo Viedni. Svadba bola najprv uzavretá 
per procurationem83 15. augusta 1790 v Neapole. Manželia boli bratranec a 
sesternica prvého stupňa (ich rodičia boli vlastnými súrodencami), preto 
väčšina z ich detí mala genetický postih, a len niektorí boli schopní sa-
mostatného života. Za sedemnásť rokov sa im narodilo 12 detí, pri po-
slednom pôrode cisárovná v roku 1807 zomrela.  

Po pol roku, 6. januára 1808, sa vo Viedni konala svadba, kde si 
panovník za manželku bral znova sesternicu Máriu Ludoviku Beatrix-
Modenskú (1787 – 1816). Mária bola vzdelaná žena, trpela však tuberku-
lózou, preto nemohla s Františkom splodiť potomka. Všetko nahrádzala 
výchovou „zdedených“ detí. 

Sedem mesiacov po smrti Márie Ludoviky sa cisár poslednýkrát 
oženil. Štvrtou manželkou sa mu stala Karolína Augusta Bavorská (1792 
– 1873), s ktorou sa oženil 10. novembra 1816 vo Viedni. Jeho manželka 
bola dcérou bavorského kráľa Maximiliána I. Manželstvo bolo šťastné, 
ale bezdetné. 

Cisár František I. sa po roku 1806 tituloval ako: „My, František Prvý, 
z Božej milosti cisár Rakúska, kráľ Jeruzalema, Uhorska, Čiech, Dalmácie, 
Chorvátska, Slavónska, Galície a Ladomirska, arcivojvoda rakúsky, vojvoda 
lotrinský, salzburský, würzburský, štajerský, korutánsky a kranský, veľkovojvo-
da krakovský, princ transylvánsky, markgróf moravský, vojvoda sandomierzsky, 
mazovský, lublinský a sliezsky, saský a benátsky, princ berchtesgadenský a mer-
gentheimsky, markgróf Dolnej Lužice a Istrie.“ 

V roku 1830 dal František korunovať za uhorského kráľa svojho 
najstaršieho syna arcivojvodu Ferdinanda, a to aj napriek tomu, že po-
chyboval o jeho schopnostiach stať sa následníkom trónu. Až rakúsky 
kancelár Clemens Wenzel Lothar von Metternich (1773 – 1859) ho argu-
mentmi presvedčil o princípoch legality.  

                                                             
83 V zastúpení, prostredníctvom zástupcu,  
In: http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=per+procurationem [cit. 23. 12 . 
2016] 

http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=per+procurationem
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František I. zomrel 2. marca 1835 ako 67-ročný na zápal pľúc. Jeho 
syn mu dal v roku 1846 na vnútornom dvore viedenského hradu posta-
viť pomník. Na pomníku, ktorého autorom je milánsky sochár Pompeo 
Marchesi (1783 – 1858), je vytesaná veta z cisárovho závetu: „Amorem 
meum populis meis – Moja láska patrí mojim národom“. 

Súčasťou celoživotného odkazu cisára Františka I. sú aj jeho pa-
novnícke heslá: Justitia regnorum fundamentum – Spravodlivosť je základom 
kráľovstva a Lege et fide – Zákonom a vierou. 

 
Libayova busta cisára Františka I.  

V roku 184184 dokončil Samuel Libay v Banskej Bystrici svoje prvé, 
umelecky veľké a výnimočné dielo z jemného strieborného drôtu, filig-
ránsku bustu cisára Františka I. (1768 – 1835) v životnej veľkosti.85 Ide 
o dielo, ktorého hodnota spočíva v majstrovskom skĺbení zložitej 
a trpezlivej zlatníckej práci s dokonalým umelecko-vizuálnym prejavom 
zlatníka. O tomto diele môžeme hovoriť aj ako technickej rarite, ktorá je 
nielen ukážkou remeselnej virtuozity, spočívajúcej v precíznom preve-
dení, ale aj dielom s jasnou koncepciou a detailne dodržanou vytýčenou 
myšlienkou. Všetky filigránove ornamenty diela majú symbolický alebo 
chronologický význam a vzťahujú sa k životu cisára. Busta je nielen pre-
hliadkou života samotného cisára, ale v diele sú ukryté aj jeho dôležité 
životné etapy, ktoré majster Libay dômyselnými umelecky stvárnenými 

                                                             
84 Na vznik diela existujú dva časovo-historicky rozdielne názory. Prvý datuje dokončenie 
diela do roku 1841 a uvádza ho aj súčasný vlastník diela Iparművészeti Múzeum 
v Budapešti. V druhom publikovanom názore v Mährische Wanderer, 31. Jahrgang, Brűnn 
1841 sa na strane 341 uvádza  „[...] im November 1840 wurde in Wien ein höchst beachens-
werthes Kunstwert zur Anschauung ausgestellt und zwar eine Büste Sr. Majestät des Kaisers in 
Lebensgröße, aus dem feinsten Silber-Filigrandrath verfertigt, welche von Herrn Samuel Libay aus 
Neusohl mit erstaunenswerthem Fleiße gearbeitet wurde und aus 65.000 einzelnen, mit der 
sorgsamtfen Mühe vollendeten Theilen besteht“.   
„[...] v novembri 1840 bolo vo Viedni vystavené veľmi pozoruhodné umelecké dielo a síce busta jeho 
výsosti cisára v životnej veľkosti, zhotovená z najjemnejšieho strieborného drôtu. Jej autor Samuel 
Libay z Banskej Bystrice ju zhotovil s udivujúcou usilovnosťou, zo 65 tisíc starostlivo pospájaných 
častí.“ [Slovenský preklad autor]. Z dokumentu vyplýva, že v novembri 1840 musela byť 
busta dokončená. V texte pracujem s rokom 1841, ktorý udáva vlastník diela Iparművészeti 
Múzeum v Budapešti, ale dátum vyhotovenia diela bude ešte predmetom výskumu a 
objektívnej verifikácie. 
85 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, s. 323. 
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odkazmi uchoval. Na vyhotovenie busty potreboval Samuel Libay 3 
roky a 4 mesiace, počas ktorých pracoval s veľkou výdržou a usilov-
nosťou.86 V čase dokončenia diela mal Samuel Libay 59 rokov a bol už 
zrelým a skúseným zlatníkom. Je zaujímavé, že až v zrelom veku vytvo-
ril svoje prvé veľké dielo.  

Samotná busta, ktorá sa skladá zo 65 tisíc samostatne opracova-
ných častí, predstavuje cisára v uniforme generála, ozdobenej 6 cisársko-
rakúskymi vyznamenaniami a radmi. Busta má výšku 72 cm, šírku 40 
cm a hĺbku 28 cm. Hmotnosť busty je 3185 gramov a sú v nej zakompo-
nované významné životné etapy panovníka. Busta je umiestnená na 
podstavci v tvare štvorca so skosenými rohmi. Podstavec je vyplnený 67 
akantovými listami, symbolizujúcimi dožitý fyzický vek zvečneného 
cisára. Busta zobrazuje cisára na sklonku svojho života. Na štyroch sko-
sených rohoch podstavca z jeho vrchnej strany sa nachádzajú erby miest 
a území (Württemberg, Neapol, Modena, Bavorsko), odkiaľ pochádzali 
cisárove manželky, predstavujúce domáce šťastie panovníka.  

Na podstavci je umiestnená valcovitá noha s kruhovou podstavou, 
nad ktorou sú upevnené štíty s erbmi území, podliehajúce v tom čase 
Rakúskemu cisárstvu. Ide o erby 18 území: Uhorsko, Štajersko, Lombar-
dia, Benátsko, Dalmácia, Chorvátsko, Slavónia, Voralbersko, Rakúsko, 
Dolné Rakúsko, Salzbursko, Čechy, Korutánsko, Kraňsko, Sliezsko, Sed-
mohradsko, Tirolsko a Morava. Samotná pol oblúkovite zahnutá noha 
busty je ozdobená 13 akantovými vetvičkami, ktoré symbolizujú počet 
detí87 Františka I. z jeho štyroch manželstiev.88 Spojovník medzi nohou 
a samotnou bustou tvorí valec, zdobený priečne pruhovaným filigrá-
nom. 

Bustu tvorí hlava a poprsie cisára. Pri nástupe na trón mal cisár 24 

                                                             
86 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, s. 323. 
87 Ludovika Alžbeta (*18. február 1790 – †24. jún 1791), Mária Lujza (*12. december 1791 – 
†17. december 1847), Ferdinand I.(*19. apríl 1793 – †29. jún 1875), Mária Karolína (*8. jún 
1794 – †16. marec 1795), Karolína Ludovika (*22. december 1795 – †30. jún 1799), Mária 
Leopoldína (*22. január 1797 – †11. december 1826), Mária Klementína (*1. marec 1798 – †3. 
september 1881) , Jozef František Leopold (*9. apríl 1799 – †30. jún 1807), Karolína Ferdi-
nanda (*8. apríl 1801 – †22. máj 1832), František Karol Habsbursko-lotrinský (*7. december 
1802 – †8. marec 1878), Mária Anna (*8. jún 1804 – †28. december 1858), Ján Nepomuk (*30. 
august 1805 – †19. február 1809), Amália Terézia (* 6.apríl 1807 – †9. apríl 1807) 
88 JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, s. 323 
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rokov, čo vyjadruje 24 strieborných podlhovastých listov – prameňov 
vlasov – na temene hlavy. Ďalšie dva rady vlasov predstavuje 43 listov, 
vyjadrujúcich počet rokov vlády cisára. Posledný – tretí rad – vlasov má 
presah na golier uniformy. Tvárová časť predstavuje cisára v jeho typic-
ky prísnom výraze, ktorý je známy aj z maľovaných portrétov. K fyziog-
nomicky zaujímavým prvkom tváre patrí vysoké čelo, pretiahnuté až do 
alopécie. V polovici temena hlavy – v smere zozadu dopredu – je vidi-
teľný presah vlasov, ktoré vytvárajú vizuálne vejárovitý efekt vavríno-
vého venca – symbol rímskych cisárov. 

Keď Samuel Libay vystavil bustu v roku 1841 v Pešti, vzbudil nie-
len zaslúženú pozornosť, ale vyvolal aj protichodné mienky odborníkov 
na umeleckú hodnotu diela. Jedni popierali umelecký charakter diela 
s poukazom na to, že vzniklo výlučne technickým postupom, ktorého 
trieštivosť vylučuje z formovania sochy tvorivý intelekt, iní však hodno-
tili cieľavedomé úsilie autora, tvorené spájaním tisícov rozvilín, ale dô-
sledne vedené zásadou scelenia do umeleckého celku. Zvíťazil názor 
zástupcov Zvolenskej a Šopronskej stolice a socha sa ako umelecký 
skvost dostala do zbierok Iparművészeti múzea v Pešti89. Libay bustu 
vystavil aj na viedenskom dvore v roku 1845 a odborníci vtedy vyčíslili 
jej hodnotu na 4000 dukátov.  

Podľa mýtu busta nepríjemne zapôsobila na cisára, údajne sa žar-
tovne vyjadril, že taký „prederavený“ bude vyzerať až po smrti v hrobe. 
Podľa relevantných údajov usudzujeme, že Libay dokončil sochu po ci-
sárovej smrti, takže predchádzajúce tvrdenie má skutočne iba hodnotu 
mýtu.  

V roku 1846 ocenil cisár Ferdinand I. (1793 – 1875), v rokoch 1835 – 
1848 rakúsky cisár, Libayove majstrovstvo a ako prejav priazne a uzna-
nia mu venoval zlatý prsteň zdobený diamantom.90  

 
Vyznamenania na cisárovej buste  

Uniformu cisára Františka I. zdobí 6 vyznamenaní, ktoré Libay 
spracoval s dokonalosťou heraldika. Ide o tieto ocenenia: 

                                                             
89 V zbierkach Iparművészeti múzea v Budapešti je predmet registrovaný pod evidenčným 
číslom: 4790. 
90 TORANOVÁ, Eva: Samuel Libay, banskobystrický zlatník 19. storočia. In: Vlastivedný 
časopis. roč. XII, č. 1, 1963, s. 36. 
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Rad Zlatého rúna (fr. Ordre de la Toison d'Or, lat. ordo aurei velleris) 
je pre svoju starobylosť a výnimočnosť považovaný za najprednejší ry-
tiersky rad. Bol založený v roku 1430 a od čias Karola V. ho nesmelo mať 
viac ako 52 rytierov. Rad založil burgundský vojvoda Filip III. Dobrý 
ako dynastický rad. Po vymretí burgundských vojvodov bol rad v roku 
1477 prevedený na Maximiliána Habsburského, manžela dedičky bur-
gundských panstiev Márie. Kvôli dedičným sporom bol rad v roku 1725 
rozdelený medzi španielskeho kráľa Filipa V. a rímskeho cisára Karola 
VI. Habsburského. Odvtedy existujú dva Rady: španielsky a rakúsky. 
Náhrdelná insígnia sa spája teda aj s panovníckym rodom Habsburgov-
cov. Existujú dva výklady jeho vzniku: jeden je z Gedeonovej milosti 
a druhý z gréckej mytológie, kde sa vlna zo zlatého barana stala symbo-
lom kráľovskej moci a neskôr dôvodom veľkej výpravy Argonautov na 
Kolchidu. Symbolom Radu sa stalo zlaté baranie rúno s hlavou, rohami 
a kopytami, zavesené pôvodne na honosnej zlatej reťazi zvanej kolana. 
Patrónom radu je svätý Ondrej. Rad Zlatého rúna bol výnimočným ra-
dom a do jeho radov boli prijímaní aristokrati za mimoriadne zásluhy 
o panovnícku dynastiu a štát. Medzi 1215 rádovými rytiermi prijatými 
od roku 1430 do konca habsburskej monarchie v roku 1918 (od roku 1701 
sú započítavaní už len rytieri rakúskej vetvy rádu) nachádzame veľké 
množstvo vojvodcov, bojovníkov. Po zániku monarchie sa rád zmenil na 
tzv. Domáci Rad domu Habsburskému.91 (Obrázok 5a) 

Uhorský Rad Svätého Štefana založila cisárovná Mária Terézia 
v roku 1764. Podľa ústavy radu bol jeho veľmajstrom panujúci uhorský 
kráľ. Bol najvyšším civilným záslužným vyznamenaním. Názov dostal 
podľa uhorského svätca a patróna Uhorska sv. Štefana (997 – 1038). Bol 
určený k odmeňovaniu popredných štátnych hodnostárov, vysokých 
štátnych úradníkov, diplomatov a právnikov štátnych a dvorských služ-
bách. Od začiatku bol rád rozdelený do troch tried a súčasne bol stano-
vený aj najvyšší počet jeho rytierov – celkove 100 popredných šľachticov 
a zaslúžilých mužov monarchie. Za odznak radu bol zvolený zlatý gréc-
ky tlapatý kríž (angl. Cross Pattée, nem. Tatzenkreuz). Na rozdiel od nor-
málneho kríža sa jeho ramená rozširujú od stredu smerom von. Plochy 
ramien sú obojstranne pokryté tmavozeleným priehľadným smaltom. 
                                                             
91 KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Praha: Elka Press, 2006, s. 73 
– 80. 
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V stredovom medailóne lícovej strany kríža bol umiestnený uhorský 
znak t. j. na červenom poli zlaté trojvršie. Stredný vrchol bol korunovaný 
trojlistou korunou. Po stranách kríža boli umiestnené zlaté iniciálky za-
kladateľky – panovníčky M. T. Na uniforme cisára sa nachádza kovová 
hviezda veľkokríža. Od svojho založenia až do roku 1914 bolo udele-
ných celkovo 1670 vyznamenaní.92 (Obrázok 5b) 

Vojenský Rad Márie Terézie (nem. Militär-Maria-Theresien-Orden) 
založila panovníčka na oslavu víťazstva v bitke pri Kolíne, kde 18. júna 
1757 rakúska armáda pod vedením Leopolda, grófa Dauma porazila 
intervenčnú pruskú armádu vedenú Fridrichom II. Veľkým. Bol najvyš-
ším a medzi cisárskymi dôstojníkmi najviac ceneným vojenským vy-
znamenaním. Rad bol udeľovaný nezávisle na hodnosti, pôvode, spolo-
čenskom postavení a náboženskom vyznaní dekorovanej osoby. Tvar 
radu bol rovnoramenný zlatý, na bielo smaltovaný kríž tlapatých ra-
mien, zakončených vlnovite prehnutou líniou. V strede kríža bol kruho-
vý medailón. Pre svoju originalitu niesol kríž označenie tereziánsky. 
František I. mal na svojej uniforme pripnutý rad v podobe kovovej 
hviezdy. Za celú dobu existencie bol rad udelený 1039 krát.93 (Obrázok 
5c) 

Rad Leopolda (nem. Österreichische-Kaiserlicher Leopold-Orden) bol 
založený 8. januára 1808 cisárom Františkom I. na pamiatku jeho otca 
cisára Leopolda II. Novozaložený rad odmeňoval za vynikajúce zásluhy 
civilné a vojenské, bez ohľadu na pôvod a stav odmeňovaného. Dôraz sa 
kládol najmä na vernosť vlasti a trónu, na činnosť v prospech štátu, ale aj 
za zásluhy na poli vedy, či zásluhy vedúce k všeobecnému prospechu 
ríše. Radovým odznakom bol zlatý tlapatý grécky kríž, krytý obojstran-
ne červeným smaltom s bielym rámovaním, ktorého ramená na svojich 
koncoch boli mierne konkávne prehnuté. Rad sa prestal udeľovať so 
zánikom monarchie v roku 1918.94 (Obrázok 5d) 

Rad Železnej koruny (tal. Ordine della Corona Ferrea, nem. Österre-
ichisch-Kaiserlicher Orden der Eisernen Krone, lat. ordo coronae ferreae) zalo-
žil v roku 1816 cisár František I., ktorý tak nadviazal na pôvodný Rad 
Železnej koruny, ktorý založil Napoleon Bonaparte v deň svojej koruno-

                                                             
92 KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání, s. 93 – 100. 
93 KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání, s. 86 – 93. 
94 KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání, s. 101 – 110. 
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vácie za talianskeho kráľa v roku 1805 a ktorý sa udeľoval do roku 1814. 
Rad získal pomenovanie podľa lombardskej korunovačnej obrúčky, kto-
rú podľa legendy z roku 593 dala zhotoviť z klinca Kristovho kríža krá-
ľovná Theodolinda ku korunovácii syna Agilofa. Bustu cisára Františka 
I. zdobí jej radová hviezda. Nositelia Radu Železnej koruny mohli spolu 
s prevzatím insígnií požiadať cisára o udelenie dedičného šlachtictva. 
Všetky insígnie Radu Železnej koruny môžeme dnes označiť za ojedinele 
sa vyskytujúce.95 (Obrázok 5e) 

Armádny kríž z rokov 1813 – 1814, tzv. Delový kríž (nem. Kano-
nenkreuz, oficiálne Armeekreuz 1813/14) je posledným vyznamenaním na 
uniforme Františka I. On sám bol zakladateľom tohto vyznamenania. 
K jeho vzniku ho viedla hlavne porážka Napoleonových vojsk v pa-
mätnej bitke národov pri Lipsku 18. októbra 1813. Na tomto víťazstve sa 
výraznou mierou podieľala rakúska cisárska armáda pod vedením knie-
žaťa Karla Filipa von Schwarzenberga. Armádny kríž vznikol z roz-
hodnutia cisára 13. mája 1814 pre statočných obrancov vlasti, ktorý je 
nazývaný aj Delovým krížom, keďže k razeniu bol použitý bronz 
z ukoristených francúzskych diel.96 (Obrázok 5f) 

 
Zlatnícka dielňa Samuela Libaya 

Vo fonde Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sa okrem 
zbierkových predmetov z dielne Samuela Libaya zachovala aj samotná 
zlatnícka dielňa. Obsahuje viac ako 300 kusov razidiel, používaných pri 
výrobe lyžíc alebo gombíkov. Široká druhová škála razidiel dokazuje 
rôznorodosť finálnych dekoratívnych a úžitkových výrobkov dielne. 
Dielňa obsahuje zlatnícky stôl – ponk na zhotovovanie a finalizovanie 
zlatníckych výrobkov, rôzne druhy nákoviek, zlatnícke váhy a kladivká. 
Práve v tejto dielni s najväčšou pravdepodobnosťou vznikala Busta cisá-
ra Františka I. 

V dielni pracoval Samuel Libay so svojím zlatníckym kolegom a 
pokračovateľom zlatníckeho remesla Františkom Rosenbergerom. František 
Rosenberger sa ako zlatník v meste Banská Bystrica spomína v rokoch 
1823 – 1882. Dňa 19. februára 1823 ho prijali za majstra a 22. apríla 1824 
za mešťana. V roku 1845 pôsobil ako vicecechmajster zlatníckeho cechu 
                                                             
95 KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání, s. 111 – 120. 
96 KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání, s. 211 – 213. 
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v meste a v rokoch 1858, 1861, 1865, 1866, 1869, 1870 a 1872 ako majster 
zlatníckeho cechu v Banskej Bystrici.97  

Libayovo dielo bolo ocenené aj po jeho smrti, keď v novinách Vá-
sarnapi Ujság (27. október 1907) vyšiel článok venovaný tomuto veľké-
mu umelcovi svojej doby s titulkom: Libay Sámuel a drótművész.98 

 

 
Obrázok č. 1. Samuel Libay – dobová fotografia (2. polovica 19. storočia) (Stre-
doslovenské múzeum v Banskej Bystrici) 

                                                             
97 TORANOVÁ, E.: Zlatníctvo na Slovensku, s. 220 – 236. 
98 CZAKÓ, Elemér: Libay Sámuel a drótművész. In: Vasárnapi újság. 27. október 1907, s. 865 
– 866. 
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Obrázok č. 2. Napoleon I. – filigránová soška (1847) (Stredoslovenské múzeum 
v Banskej Bystrici) 
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Obrázok č. 3. Busta cisára Františka I. (1841), predná strana (Iparművészeti Mú-
zeum v Budapešti) 
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Obrázok č. 4. Busta cisára Františka I. (1841), zadná strana (Iparművészeti Mú-
zeum v Budapešti) 
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Obrázok č. 5. Detail vyznamenaní Františka I. (Iparművészeti Múzeum 
v Budapešti) 


