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 Medzi významné šľachtické rodiny pôsobiace nielen v rámci Slovenska, ale celého 

územia niekdajšieho Uhorska, patrili nesporne Szirmaiovci. V posledných desaťročiach 

neustále stúpajúci záujem o výskum pôsobenia šľachty najmä v krajinách, ktoré patrili 

k socialistickému bloku viedol k vzniku množstva článkov, štúdií i celých monografií 

venovaných tejto problematike. Niektoré z nich predstavujú v danej oblasti pozoruhodné 

a prínosné práce. Sú však i publikácie, na ktoré jednoducho nemožno reagovať. Do prvej 

skupiny, ktorá je našťastie podstatne početnejšia, možno napríklad zaradiť celú edíciu 

monografií nazvanú Régi magyar családok. V poradí deviatym zväzkom tejto edície sa stala 

nová, opravená a doplnená monografia venovaná rodine Szirmayovcov, presnejšie jednej jej 

časti. Publikácia predstavuje klasicky koncipovanú prácu uvádzajúcu vo viac-menej 

chronologickom slede jednotlivé generácie rodu i rôzne oblasti pôsobenia s uvedením aj 

konkrétnych aktivít jednotlivých príslušníkov tohto početného a široko rozvetveného rodu.   

 Existuje síce veľké množstvo starších prác venovaných vyššej či nižšej šľachte, 

významným osobnostiam i genealógii, o ktoré sa autor mohol opierať pri formulovaní svojich 

záverov. V tomto konkrétnom prípade sa autor usiloval čerpať informácie o jednotlivých 

príslušníkoch rodu nielen z genealogických tabuliek, ale tiež z rozsiahleho rodového archívu. 

Práve Szirmayovci sú veľmi dobrým príkladom toho, že i napriek dobrému východisku je 

často náročné odhaliť všetky dôležité historické fakty spojené s konkrétnym rodom. Neraz 

ani množstvo zachovaných archívnych materiálov neponúka dostatok spoľahlivých údajov, 

preto každá z takýchto publikácií súčasne otvára ďalšie nové otázky.  

 Rovnakú pozornosť ako zaznamenávaniu rodinných zväzkov venoval autor aj vývinu 

erbu Szirmayovcov, ich vierovyznaniu, prípadne príbuzným rodinám. Každá z uvedených 

častí je zaujímavá a prináša viaceré nové poznatky. Za osobitne zaujímavú, aspoň z nášho 

pohľadu, však pokladáme časti venované rodinným majetkom Szirmayovcov, ich 

angažovaniu v oblasti kultúry, umenia a vzdelávania, prípadne ich celkovému postaveniu 

predovšetkým v histórii Uhorska. Viacerí členovia tejto silne nábožensky orientovanej rodiny 

nielen študovali na prestížnych zahraničných univerzitách, napríklad v Göttingene, 

Greifswalde či Berlíne, ale zakladali tiež rôzne nadácie umožňujúce štúdium aj schopným, no 

menej solventným záujemcom. Podporovali tiež vyššie školy v samotnom Uhorsku, najmä 

evanjelické kolégium v Prešove. Veľmi významná bola finančná pomoc, ktorú poskytovali 
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formou nadácií i príležitostných darov. Z pohľadu súčasnosti sa ešte ako zaujímavejšie 

ukázali ich odkazy kníh, časopisov i celých súkromných knižníc. Množstvo unikátov, 

z ktorých niektoré uvádza i autor publikácie, sa práve vďaka rôznym členom rodu dostalo do 

rozsiahlych školských knižníc a dodnes tak predstavujú predmet intenzívneho výskumu. 

Rovnakým spôsobom sa do týchto zbierok dostávali tiež noviny, časopisy i príležitostné tlače 

z rôznych častí Európy.  

 Mnohí spomedzi samotných Szirmayovcov boli publikačne činní a najmä v priebehu 

18. a 19. storočia sa dostali do styku s významnými osobnosťami stredoeurópskej kultúry, 

politiky i hospodárskeho života. Informácie, ktoré o týchto kontaktoch zachoval vo svojich 

vydaniach textov i v zachovaných rukopisoch, predstavujú cenný pohľad najmä do zatiaľ 

nemej známych dejín samotného Uhorska.  

 Medzi rozhodne zaujímavé časti patrí pohľad nielen na celkové rozloženie majetkov 

patriacich Szirmayovcom, ktoré prechádzalo v jednotlivých obdobiach značným zmenami, 

ale i priamo do ich sídel. Práve zhromaždenie informácií o jednom rode v tomto smere 

umožňuje nerušene sledovať napríklad vývoj stavebných smerov a požiadaviek na komfortné 

bývanie v jednotlivých obdobiach. Publikáciu celkovo dopĺňa množstvo obrazového 

materiálu, portrétov, genealogických tabuliek, dokumentov súvisiacich s rodinou či objektov 

rôznym spôsobom spojených so Szirmayovcami. Čiernobiele i farebné fotografie, rovnako 

ako kresby a náčrty, umožňujú aj menej zorientovaným čitateľom urobiť si názornú 

predstavu o autorom prezentovanej problematike.    

 Žiaľ, napriek celkovému, z hľadiska rozsahu i celkovej úpravy veľkorysému 

koncipovaniu publikácie sa autorovi celkom nepodarilo zabrániť niektorým často úplne 

zbytočným nedostatkom. Jedným z tých, ktorý upúta najmä slovenských čitateľov, je 

napríklad nie celkom zvládnutý abstrakt. Tieto chyby však v konečnom dôsledku nebránia pri 

jednoznačne kladnej odpovedi na otázku, či sú podobné publikácie, venované iba jednému 

z množstva v Uhorsku žijúcich šľachtických rodov, potrebné.   

 

PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.                

 

 

 

 

 

 


