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Publikácia z pera slovensko-maďarskej dvojice autorov mapuje oblasť, ktorej sa 

slovenská historiografia dosiaľ nevenovala – všíma si významnú spoločenskú skupinu 19. 

storočia, vrstvu aristokratov a súčasne vysokých štátnych úradníkov a konzervatívnych 

politikov lojálnych voči  panovníkovi. Práca s názvom Aristokrat v službách štátu 

s podtitulom Gróf Emanuel Péchy na príklade tohto zástupcu z radov šľachticov – vysokých 

štátnych úradníkov približuje a zovšeobecňuje život celej tejto skupiny ľudí, ktorí vďaka 

svojmu vplyvu patrili k rozhodujúcim sociálnym skupinám. Prostredníctvom neho autori 

predstavujú život aristokracie 19. storočia a spoločensko-sociálne prostredie, v ktorom sa 

nachádzala. Gróf Emanuel Péchy bol však jedným z mnohých aristokratov pôsobiacich vo 

vysokých štátnych funkciách.  Autori si jeho osobu vybrali preto, že Emanuel Péchy sa aj 

napriek zastávaniu vysokých funkcií nikdy nezaradil k významným uhorským politikom. 

Jeho osobnosťou, životom a pôsobením sa dosiaľ  nezoberala slovenská a ani maďarská 

či rumunská historiografia.  

Gróf Emanuel Péchy pôsobil na území dnešného Slovenska v 19. storočí 

a spoluvytváral tak jeho tvár. Okrem toho, že bol „aristokratom v službách štátu“, bol aj 

profesionálnym a súkromným úradníkom. Týmto oblastiam jeho pôsobnosti sa však kniha 

nevenuje. Nedostatok archívneho materiálu k jeho osobe autori nahrádzajú všeobecnými 

poznatkami o živote šľachticov a štátnych úradníkov. Vzniká tak pomyselný obraz toho ako 

Emanuel Péchy mohol žiť vzhľadom na život ostatných aristokratov vo vysokých štátnych 

funkciách. Jeho osobnosť je predstavená v užšom aj širšom regionálnom kontexte. 

 Publikácia je rozdelená do 13-tich kapitol. Po všeobecnom úvode k tejto vrstve 

spoločnosti a jednotlivým úradom, ktoré zastávali (kapitola Aristokracia a byrokracia 

monarchie ako súčasť politickej elity), autori postupujú chronologicky životom hlavného 

hrdinu – grófa Emanuela Péchyho. V nasledujúcich dvoch kapitolách (Rod, rodina a mladosť 

a Rodina a stratégia správania sa aristokracie) sa venujú jeho mladosti a rodine, z ktorej 

pochádzal, aj tej, ktorú si neskôr sám založil. Prvé známe údaje o tomto pôvodne 

sedmohradskom rode, neskôr životom a pôsobením spojenom hlavne s východoslovenskými 

stolicami Abov, Šariš, Spiš, jednou vetvou so stolicou Szatmár, pochádzajú zo 16. storočia. 

Grófsky titul získal otec Emanuela Péchyho, Jozef Péchy, v roku 1810. Samotný Emanuel 

Péchy sa narodil v roku 1813 v Boldogkőváralji (v Abovskej stolici, v súčasnosti na území 

Maďarska). Jeho manželkou sa stala v roku 1844 barónka Zinaida Meskó (1824 – 1861).      
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Ďalšie kapitoly sú už venované jeho profesionálnemu životu. Kapitola Na sneme 

v Prešporku sa zaoberá obdobím rokov 1834 – 1841, kedy Emanuel Péchy pôsobil vo funkcii 

vicenotára (od roku 1834) a hlavného notára Abovskej stolice (od roku 1836). V rokoch 1839 

– 1841 bol poslancom na bratislavskom sneme za Abovskú stolicu. Väčšiu časť kapitoly, ako 

už názov napovedá, autori venujú popisu snemu a snemových rokovaní v tomto období.  

Kapitola Prvý vrchol kariéry sleduje jeho pôsobenie v pozícii administrátora 

Zemplínskej stolice (1841 – 1848). Úrad administrátorov vznikol kvôli vnútorným 

nepokojom v stolici, ktoré autori na začiatku kapitoly opisujú. Preto bol panovníkom 

menovaný jednotlivec zvonku, ktorého osobnosť stála mimo týchto rozporov a jeho úlohou 

bolo plniť panovníkove príkazy. Tiež sa v tejto kapitole autori venujú pôsobeniu Emanuela 

Péchyho v hornej snemovni v tomto období, kde mal ako magnát právo zasadať. 

Po marcových udalostiach roku 1848 sa Emanuel Péchy stiahol do politického 

ústrania. Jeho neangažovanosť pokračovala aj v 50. rokoch 19. storočia. K jeho osobe sa 

v tomto období vzťahuje nedostatok pramenného materiálu, preto sa autori v nasledujúcej 

kapitole Lojálny byrokrat alebo zradca pozerajú na osudy jeho politických súčasníkov – 

Imreho Péchyho (vzdialeného príbuzného Emanuela Péchyho), Konstantina Péchyho 

(Emanuelovho brata) a Pála Luzsénszkeho, ktorý sa v roku 1848 stal poslancom za mesto 

Košice.  

Októbrový diplom obnovil pôvodné župné zriadenie z roku 1848 a Emanuel Péchy 

bol v novembri roku 1860 vymenovaný za hlavného župana znovuobnovenej Abovskej župy. 

Obdobím, kedy vykonával túto funkciu, sa  zaoberá kapitola Županom Abova a Košíc. 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, v roku 1867, bol menovaný za kráľovského 

komisára s plnou mocou pre Sedmohradsko, preto nasledujúcou kapitolou (Sedmohradsko na 

prahu dualizmu) autori oboznamujú čitateľa s touto časťou krajiny a s jej vývojom v 19. 

storočí.  

Rakúsko-uhorským vyrovnaním, kedy plnú moc nad správou Sedmohradska získala 

uhorská vláda, sa skončil jeho približne 300-ročný osobitý vývoj. Úlohou kráľovského 

komisára bolo integrovať túto oblasť do štátneho celku a uskutočniť jej úniu s Uhorskom. 

Osobou kráľovského komisára (Emanuel Péchy v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1867 – 1872) 

aj samotným začleňovaním územia do krajiny sa zaoberá nasledujúca kapitola s názvom 

Kráľovský komisár Sedmohradska. 

Ďalšie dve kapitoly Sedmohradsko a Kluž na prahu spoločenskej modernizácie 

a Košice na prahu spoločenskej modernizácie sú venované mestám, v ktorých Péchy počas 

svojho života pôsobil.  
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Ani po odvolaní z funkcie kráľovského komisára Sedmohradska s ním Emanuel 

Péchy nestratil kontakt a v rokoch 1872 – 1881 pôsobil ako poslanec za mesto Kluž. V roku 

1881 po 15 rokoch Sedmohradsko opustil a bol zvolený za poslanca za mesto Košice. Jeho 

pôsobenie v týchto funkciách je popísané v kapitole Poslanecké roky v Kluži a v Košiciach. 

Počas jeho poslaneckého pôsobenia v dolnej komore bolo jeho právo zasadať v hornej 

komore suspendované.  

Posledná kapitola Starý muž a jeho potomkovia uzatvára rozprávanie o  živote 

Emanuela Péchyho a o živote šľachticov v pozíciách vysokých štátnych úradníkov. Na 

svojich postoch sa Péchy snažil vyhýbať názorovým a záujmovým nezhodám a hľadal 

kompromisy. Nebol zástancom radikálnych zmien a voči panovníkovi a vládnucej dynastii 

bol vždy lojálny. Zomrel v roku 1889 vo svojom rodisku – Boldogkőváralji.  

Publikácia je doplnená o menný register a obrazovú prílohu. Je výsledkom 

medzinárodnej – slovensko-maďarskej – spolupráce. Spoločne s autormi by sme boli radi, 

keby sa toto dielo stalo impulzom pre podobné internacionálne projekty, kde by radosť zo 

spoločnej práce prevýšila vzájomné rozdiely.   

 

Mgr. Michaela Kurinovská 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


