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V prostredí maďarskej historiografie majú práce venované významným šľachtickým 

rodom dlhú tradíciu, ktorá je najmä v posledných dvoch desaťročiach opäť intenzívnejšie 

rozvíjaná. Medzi nesporne významné rody, ktoré od stredoveku až do polovice 20. storočia 

pôsobili v rôznych častiach Uhorska, patria aj Csákyovci. V priebehu stáročí sa vyčlenilo 

viacero vetiev tohto rodu. Z nášho pohľadu je prirodzene najzaujímavejšie sledovať 

pôsobenie Csákyovcov priamo na území dnešného Slovenska. Aj oni však udržiavali styky 

s ďalšími vetvami rodu, najmä tou, ktorá sa usadila v priestore niekdajšieho Sedmohradska. 

Vzájomné vzťahy od polovice 17. storočia až do polovice 19. storočia, keď sa strácajú 

posledné zmienky o sedmohradských Csákyovcoch, boli rôzne, siahali od dlhodobých 

súdnych sporov až po spoločné sobáše členov oboch vetiev rodu.  

Autorka prezentovanej publikácie, doslova nabitej množstvom zaujímavých 

informácií, sa venovala podrobnej analýze osudov sedmohradskej vetvy rodu Csákyovcov. 

Sústredila sa nielen na životné osudy jednotlivých jej členov, prípadne ich partnerov, ale tiež 

na ich pôsobenie v rôznych oblastiach hospodárskeho, politického či spoločenského života. 

Vychádzajúc zo zachovaných materiálov, ale i z hľadiska dôležitosti pri zabezpečení 

každodenných potrieb, je celkom prirodzené, že veľká časť publikácie je venovaná 

hospodárskym otázkam. Sleduje získavanie nových majetkov, dlhy, výnosy jednotlivých 

panstiev, ich delenie, ale i sobášnu politiku. Tento, často dominantný prvok v živote šľachty 

tohto obdobia, sa však v prípade Csákyovcov nekončí vymretím mužských príslušníkov 

pôvodnej sedmohradskej vetvy v polovici 18. storočia. Rovnako zaujímavé osudy totiž 

prežívali aj príslušníčky ženskej vetvy, najmä z hľadiska schopnosti prevziať zodpovednosť, 

samozrejme v rámci existujúcich možností, za hospodárske záležitosti a venovať sa práve 

jednotlivým veľkostatkom. Viaceré z nich v tomto smere predstavujú samostatné, schopné 

a z viacerých stránok nesporne zaujímavé osobnosti.   

V publikácii síce dominujú informácie o hospodárení na rodových majetkoch, 

vzájomných osobných vzťahoch či politickej angažovanosti, postupne sa však objavujú tiež 

správy umožňujúce nazrieť aj do osobného života jednotlivých členov csákyovského rodu. 

Okrem súpisov zariadenia, textílii, drahých nádob či šperkov sú tiež sporadické údaje o ich 

záujmoch. Práve v tejto časti tiež nachádzame informácie o knihách, resp. knižniciach, ktoré 

sa nachádzali vo vlastníctve jednotlivých príslušníkov rodu. Napríklad v priebehu 80. rokov 

18. storočia sa o knihy intenzívne zaujímala, čítala ich a zhromažďovala Kata Csáky. 
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Nakupovala ich nielen počas svojich ciest po krajine, ale využívala aj od roku 1780 zriadený 

obchod s knihami v Sibiu. Ešte počas svojho života grófka dokonca vydala svoje tri vlastné 

knižné práce náboženského charakteru. Za jej života už vznikala csákyovská, niekoľko tisíc 

zväzkov obsahujúca knižnica, ktorú neskôr, spolu s ďalšími pamiatkami spomínajú viacerí 

bádatelia.   

Pútavým štýlom napísaná publikácia predstavuje zaujímavú mozaiku informácií 

o významnom uhorskom šľachtickom rode, ktorého príslušníci pôsobili aj v priestore 

Sedmohradska. Bez ohľadu na z nášho pohľadu pomerne vzdialené teritórium však 

predstavuje v prvom rade cenný zdroj inšpirácie pre ďalšie podobné práce venované 

problematike života a pôsobenia šľachty v období novoveku. Aj keď sa v tomto smere 

zachovali predovšetkým pramene dokumentujúce hospodárske otázky, práve kniha Kláry 

Papp dokazuje, že i napriek tomu je možné pripraviť zaujímavé, čitateľsky vďačné dielo, 

ktoré určite osloví nielen odborníkov špecializujúcich sa na prezentované obdobie.   

 

PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


