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REKONŠTRUKCIA KNIŽNICE ČÁKIOVCOV 

 
 

Janka Cabadajová 
 
 
 

Vo fondoch Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa nachádza knižnica s exlibrisom 

„Szepes-Görgö könyvtár“ s podpismi, rukopisnými poznámkami a vlastníckymi  značkami 

viacerých členov rodiny Čáki – Csáky. Rod Čákiovcov patril medzi najvýznamnejšie uhorské 

šľachtické rody celých 600 rokov a jeho členovia celé storočia zastávali vysoké cirkevné 

úrady a najvyššie politické funkcie v Uhorsku. Prvý známy člen rodiny je Ladislav z Pilisky. 

Koncom 14. storočia im v Satmárskej stolici patrila obec Adrian (Adorján) a obec Cheresing 

(Körösszeg, Keresszégh) v Biharskej stolici.1  

Názvy týchto rodinných majetkov používali členovia rodiny ako prídomok až do 

polovice 20. storočia, napr. Gustav Vidor Köroszegi és Adorjani Graf Csáky alebo Vidor 

Alexander Ludwig, Graf Csáky de Köröszeg et Adorján. Okrem toho vlastnili rozsiahle 

majetky na území Sedmohradska (dnes Rumunsko), Maďarska a Slovenska. Za zakladateľa 

rozsiahlej slovenskej vetvy Čákiovcov sa považuje Štefan Čáki (1560 – 1605), ktorý v roku 

1603 získal Šarišský hrad aj s celým panstvom. V roku 1636 po smrti Michala Turzu, 

posledného mužského potomka Turzovcov na Spiši, získali Čákiovci aj Spišský hrad a jeho 

majetky  a s tým aj dedičný titul spišského župana, ktorý používali až do prvej svetovej 

vojny.  Takmer celé 17. storočie zostali Štefanovi potomkovia žiť na Spišskom hrade a 

spravovali rodinné panstvo, ku ktorému na našom území  patrilo okrem Spišského hradu aj 

11 spišských miest, Hrabušice, Veľký Slavkov, Spišský Štvrtok, Mlynica, Žakovce, Smižany, 

Iliašovce, Odorín, Danišovce, Harichovce, Kurimany, 5 banských mestečiek – Gelnica, 

Smolník, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, Štós a 16 spišských obcí Helcmanovce, Bijacovce, 

Dúbrava, Žehra, Beharovce, Kojšov, Domaňovce, Bystrany, Baldovce, Hincovce, Hodkovce, 

Oľšavka, Harakovce, časť statkov v Granči a Vítkovciach, alodiálny statok Trsťany, mýto, 

pivovar a mlyn pod Spišským hradom, ako aj rozsiahle majetky v Šarišskej župe a na 

Zemplíne.2 Ladislav (1640 – 1708), Štefanov najmladší syn, sa odsťahoval do Sedmohradska 

na rodinné majetky a dvaja starší synovia František a Štefan sa veľmi aktívne zúčastňovali na 

                                                 
1 FEDOROVÁ, Zuzana. Šľachtický rod Čákiovcov na Spiši (ročníková práca). Prešov, 2002, s. 2. Dostuné na 

internete: http://www.olcnava.sk/dokumenty/Caki.pdf. (ďalej ako FEDOROVÁ, Z. Šľachtický rod 
Čákiovcov na Spiši..., s.). 

2 MV SR, ŠA Levoča, Inventár archívu Csáky – Hodkovce, s. 1-2. 
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politickom a spoločenskom dianí v Uhorsku. Po odhalení Františkovej účasti na Vešeléniho 

sprisahaní,  jeho vetva stratila celé dedičstvo a na jeho miesto spišského župana nastúpil brat 

Štefan, ktorý neskôr získal aj všetky bratove skonfiškované majetky. Po potlačení Tököliho 

povstania cisár povýšil Štefana na generála a bol vymenovaný za ríšskeho sudcu. Z dobových 

záznamov sa dozvedáme, že Štefan bol trikrát ženatý a mal až dvadsaťšesť detí, čo spôsobilo 

po jeho smrti, v roku 1699, rozpad jeho obrovského majetku. Dedičia si celý majetok 

rozdelili v roku 1702 a vzniklo päť vetiev – iliašovská, ktorá začiatkom 19. storočia splynula 

s kluknavskou, ďalej hodkovská, bijacovská a košicko-trenčianska. Spišský hrad, aj keď bol 

ich majetkom až do roku 1945, opustili. Nechali tam len malú posádku.3 Na svojich 

zdedených panstvách si postavili pohodlné kaštiele, v ktorých sa usadili.  

 

K dejinám šľachtickej knižnice 

 

Naša knižnica súvisí práve s iliašovsko-kluknavskou vetvou. Obe  vetvy na začiatku 

19. storočia splynuli. Posledným majiteľom majetkov iliašovskej vetvy bol Štefan Čáki (1741 

– 1810), ktorý tam žil spolu so svojou krásnou manželkou Júliou, rodenou Erdödy. V 

Iliašovciach si vybudovali letohrádok, v celom Uhorsku známy ako „Sans souci“, kde 

organizovali početné zábavy. Grófka sa nielen rada zabávala, ale aj  veľmi rada čítala. Jej 

knižnica obsahovala okolo 5 160 zväzkov kníh, ktoré po rozchode manželov gróf  predal aj s 

väčšinou majetku a dnes sa údajne celá knižnica nachádza v Arade.4 Po smrti Štefana zvyšný 

majetok aj s niekoľkými najvzácnejšími knihami z rodinnej knižnice (podpis Stephanus 

Csáky) prešiel na kluknavskú vetvu, ktorej sídlo v roku 1840 preniesol Anton Vincent Csáky 

do Smižian, kde prebudoval staršiu poľovnícku „jágerňu“ na kaštieľ a usadil sa tam. V roku 

1863 Anton Vincent zomiera bez potomkov a majetok prechádza na celú rodinu a funkcia 

oprávneného majiteľa bola pridelená Albínovi Csákimu.5 Neskôr sa väčšina majetku dostala 

do rúk syna Augustína Čákiho z Hodkoviec Vidora (Hilára) Čákiho (1850 – 1932), ktorý sa v 

roku 1879 do kaštieľa v Smižanoch presťahoval  hneď po sobáši s grófkou Annou Normann-

Ehrenfels (1854 – 1927) .  

V roku 1885 Vidor Čáki kúpil panstvo Spišský Hrhov od Gustáva Görgeya, 

príslušníka starého spišského rodu Hrhovských  (de Gyrgow), ktorému patrilo hrhovské 

                                                 
3 MENCLOVÁ, Dobroslava. Spišský hrad. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957, s. 151-

153. 
4 DRAVECKÝ, Ján. Kapitoly zo života grófa Štefana Csákyho a jeho krásnej ženy Júlie. Sans souci. In Spiš, 
Liptov, Orava, Roč. 3, 1993, č. 1, s. 13. 
5 FEDOROVÁ, Z. Šľachtický rod Čákiovcov na Spiši..., s. 7. 
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panstvo už od polovice 13. storočia a patrí medzi najstaršie rody na Spiši. Rod sa nazýva 

podľa obce Gergew (Gergow, Herhov) a neskôr si jeho členovia meno pomaďarčili na 

Györgyö6. V rokoch 1893 – 1897 v Spišskom Hrhove dal Vidor vystavať neobarokový 

kaštieľ a usadil sa tu aj s rodinou až do novembra 1944, keď Čákiovci odchádzajú do 

Rakúska, kde ich potomkovia žijú dodnes. 

História knižnice Szepes-Görgö – Čáki patrila presne tejto vetve rodiny Vidora 

Čákiho. Knižnicu sme v Slovenskej národnej knižnici čiastočne zrekonštruovali z rezervných 

fondov, z fondu prvotlačí, 16. storočia a z Baníkovej knižnice. V 2. polovici minulého 

storočia knižnicu zastihol osud (konfiškácie), podobne ako tomu bolo u viacerých iných 

šľachtických knižníc. Bola viackrát prevážaná, veľa kníh z nej bolo vyradených 

a rozobratých skôr ako sa dostala do Matice slovenskej v Martine. Tam sa z nej, podobne ako 

z iných fondov, vyčlenili najvzácnejšie tlače 16. storočia a  inkunábuly a ostatné knihy sa 

dostali do suterénu knižnice medzi ostatné multiplikáty. Roky sme pracovali v suteréne 

knižnice a vyberali knihy s vlastníckymi značkami Čákiovcov. 

Tieto faktory spôsobili to, že o histórii tejto knižnice veľa nevieme, preto spomeniem 

len to, čo môžeme vydedukovať zo samotných kníh a  vlastníckych záznamov v jednotlivých 

knihách. Podľa týchto posesorských značiek môžeme povedať, že doteraz zrekonštruovaná 

časť knižnice  3 025 zväzkov pochádza z dvoch vetiev rodiny Čákiovcov. 2 090 zväzkov je 

s exlibrisom „Szepes Görgö –Csáky“. Tieto knihy určite pochádzajú zo Spišského Hrhova 

a 935 zväzkov nemá exlibris ani pečiatku Szepes Görgö, ale sú tam podpisy Čákiovcov. 

Predpokladáme, že ide o torzo knižnice Čákiovcov z Bijacoviec, pretože sa tam 

nachádzajú podpisy Albína Čákiho (šarišského a spišského župana, neskôr  ministra kultúry 

a školstva a predsedu Hornej snemovne Uhorského parlamentu ), jeho manželky Anny Bolza 

Csáky (ABC) a ich syna  grófa Lászla Čákiho, spišského a ugočského župana. Ako aj 58 

zväzkov zväčša teologickej literatúry s exlibrisom Comitiis Antonii Csáky de Adorján et 

Keresszegh a 21 zväzkov (z toho 1 prvotlač) s podpisom Stephanus Csáky. V tejto časti 

knižnice je najviac kníh s pečiatkou Gróf Csáky László – 674 zväzkov. Všetko predstavuje 

prevažne historickú a politologickú literatúru. 

Hrhovská knižnica je tematicky odlišná a oveľa pestrejšia. Nájdeme tu diela ruských, 

 anglických i francúzskych románopiscov 19. storočia, francúzskych osvietencov a filozofov. 

Takmer kompletné dielo Voltairea a J. J. Rousseaua, ako aj množstvo životopisov, memoárov 

(Andrassy) a korešpondencia (G. Sand). Francúzsky a nemecký jazyk sú vo fonde zastúpené 

                                                 
6 Porovnaj údaje na internete: http://www.spisskyhrhov.sk/01_obec/historia.php       
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v rovnakom pomere 40 %. Ale v nemčine nájdeme  prevažne slovníky, encyklopedické a 

historické diela, ako aj práce o architektúre, záhradníctve a vojenstve. Veľmi zaujímavá je 

skupina religionistickej literatúry. Je evidentné, že Čákiovci sa zaujímali o všetky svetové 

náboženstva  islam,  budhizmus aj upanišády. V tejto skupine nemecky písanej literatúry je aj 

viacero cestopisov a geograficko-historických opisov takmer všetkých veľkých krajín od 

Číny, cez Ďaleký a Blízky Východ až po Ameriku.  

K zaujímavostiam určite patrí aj láska Čákiovcov k divadlu a hudbe, ktorú môžeme 

ilustrovať aj na skladbe fondu. Pravidelne chodievali na divadelné premiéry do Viedne 

a odkladali si programy divadla a libreta k operám Verdiho, Mozarta a Wagnera. Tiež sa nám 

zachoval program festivalu  Bayreuther Festspiele s venovaním z Baureuther. Tretím 

najpočetnejšie zastúpeným jazykom je maďarčina 20 %. Ide hlavne o právnické, politické a 

hospodárske knihy, na ktorých je zjavné, že boli často používané hlavne mužskými členmi 

rodiny. Nájdeme tu však aj maďarských literárnych klasikov, napríklad takmer celé dielo 

Móra Jókaia, Miklósa Jósiku a ďalších. Väčšinu fondu tvorí krásna literatúra, ktorú 

uprednostňovala grófka Anna Čáki. Zo zrekonštruovaných 2 090 zväzkov viac ako polovica 

kníh patrila manželke Vidora Čákiho Anne, rodenej Norman-Ehrenfels.  

 

Vlastnícke značky, exlibrisy 

 

O knižnicu sa rodina dobre starala, vidíme to na pedantnom signovaní každej knihy. 

Každá kniha v zbierke má svoju pôvodnú signatúru. Všetky knihy z Hrhova sú signované 

presne na tom istom mieste, a to v ľavom hornom rohu titulného listu a rovnakú signatúru 

majú aj na obale knihy. Podľa nich môžeme predpokladať, že knižnica mala pôvodne okolo  

5 000 zväzkov. V súčasnosti najvyššia zachovaná pôvodná signatúra je 4950/IV. V každej 

knihe z hrhovskej knižnice je starostlivo, na tom istom mieste vlepený exlibris „Szepes-

Görgöi könyvtár“ s erbom rodu Čáki – t. j. sťatá a krvácajúca hlava Tatára (resp. Turka) s 

turbanom. V každej knihe je okrúhla pečiatka „Szepes-Görgö“ s už spomínaným 

erbom. Nateraz 15 kníh má aj pozlátený supralibros s čákiovským erbom. Annine osobné 

knihy sú označené pečiatkou „Szepes Görgö,“ ale erby sú dva spojené Čákiovský  

a pravdepodobne  erb rodiny Normann-Ehrenfrels z Chorvátskeho Valpova, odkiaľ Anna a 

jej rodina pochádzala. Väčšina kníh je podpísaná, t. j. obsahuje rukopisnú vlastnícku 

poznámku v podobe podpisu Anna Csáky, Anna Norman alebo Anna Normann-Ehrenfels, 

niekedy len Normann Csáky. Okrem Anniných podpisov v knižnici nájdeme aj podpisy jej 

dcéry Marianny a syna Gustáva, ktorý mal aj svoju vlastnú suchú pečať v podobe 
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monogramu „CG.“ Gustáv dal pravdepodobne vyrobiť aj novú, jednoduchšiu pečať aj 

zjednodušený exlibris „Szepes Görgö“ a po smrti matky v roku 1927  prebral starostlivosť o 

knižnicu on. Od tej doby nájdeme v knihách jeho značky (suchá pečať „CG“ a podpis Csáky 

alebo Gróf Csáky Gusztáv, Gusztáv Csáky) ako aj  knihy s podpisom jeho otca Vidora (V. 

Csáky sen.). Aj tieto knihy  mali už novú pečiatku Szepes Görgö. Zaujímavá je aj kniha 

s podpisom, vtedy 10 ročného, Gustávovho syna Gustáva s podpisom a pečiatkou Guszti 

Csáky. V knihách s exlibrisom „Szepes Görgö“ sa nachádzajú aj podpisy ďalších príbuzných 

Louise Csáky, Mariette Csáky, Nanine Csáky, Beta Csáky, Leontine Csáky Eszterházy, 

Christine Csáky Viera Normann (manželka Gustáva Čákiho) ako aj knihy príbuznej Lujzy 

Dessewffy a knihy s podpisom N. Csáky a Anton Csáky. Dve knihy sú s exlibrisom 

„Martinus Görgei“ kardinál.  

Čákiovci zo Spišského Hrhova do svojej zbierky zahrnuli aj celé časti knižníc iných 

majiteľov, ktoré nadobudli kúpou alebo darom. Zbierku 189 zväzkov s pečiatkou „Enyiczkei 

könyvtár Pécsetje,“ ktoré tvoria najvzácnejšiu časť knižnice. Z tohto fondu pochádza  8 z 15 

zväzkov 16. storočia, ktoré sa dodnes zachovali pod exlibrisom „Szepes Görgöi könyvtár“ 

a sú súčasťou fondu 16. storočia SNK v Martine, ako aj  najzaujímavejšie tlače 17. a 18. 

storočia, vydané v Benátkach a viazané v koži s prečiarknutým exlibrisom rodiny 

Meškovcov.   

 

 
 

Hlavný exlibris Čákiovskej knižnice 

 

Druhým získaným fondom je  Švábyho knižnica, ktorú alebo aspoň jej časť, získali od 

samotného Fridricha Švábyho. Fridrich Šváby bol známy historik a archivár, ktorý písal o 
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histórii a genealógii Csákyovcov (A kőrösszégi adorján gr. Csáky család genealógiája) a bol 

zrejme potomkom pánov zo Šváboviec, ktorí sa ešte počas 13. storočia vyčlenili ako 

samostatná vetva z rodu Hrhovských (Görgei). Podľa Švábyho signatúr vieme, že knižnica 

mala určite viac ako 1 000 zväzkov. Dnes sa v Čákiovskej knižnici nachádza 129 zväzkov s 

prečiarknutým exlibrisom Fridericus Sváby a nalepený je nový exlibris „Szepes Görgöi 

könyvtár“ a pečiatka „Szepes Görgö.“ 

 

 
Ukážka podpisu Albína Čákiho (Csáky) 

 

      

Titulné listy tlačí s podpisom Anny Čákiovej (Csáky) 

 

Posledná, najnovšia pečiatka, ktorá sa na knihách objavuje je z roku 1949 (Vyradené 

v Poprade 1949), ktorá svedčí o tom, že knižnicu pravdepodobne po konfiškácií šľachtického 

majetku viackrát prevážali, vyraďovali z nej vzácnejšie a menej vzácne exempláre a  knižnice 

obidvoch vetiev jedného rodu sa  premiešali a časť z nich sa dostala do Slovenskej národnej 
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knižnice v Martine. Z dvoch väčších celkov, z ktorých  jeden mal okolo 5 000 zväzkov 

a druhý bol zrejme ešte väčší,  nám dnes ostalo len 3 025 zväzkov, ktoré sú premiešané a 

teraz tvoria jeden celok. 

  Knižnica sa ešte stále dopĺňa z rezervných fondov SNK v Martine a nové tituly sa 

nachádzajú aj pri spracovávaní knižnice Antona Baníka. Zatiaľ je z Baníkovej knižnice 

zrekonštruovaných 646 titulov s exlibrisom, pečiatkou a podpismi členov rodiny Čáki.  

 Zaujímavosťou je, že niektoré vlastnícke značky Čákiovcov boli úmyselne 

vygumované alebo vystrihnuté, ale vzhľadom na to, že presne vieme, kde značky 

umiestňovali pôvodní vlastníci, je to čitateľné a dedukujeme, že počet kníh, ktoré by sa 

spájali s Čákiovcami, bude vyšší. 
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Summary 
Library of the Čáki family from Spišský Hrhov 
 
In the Department of administration of historical book documents and historical book funds of the Slovak 
National Library we managed to reconstruct part of the library of old noble family Čáki from Spišský Hrhov. 
Library became part of the National Library in the second half of the 20 th century. Till these days we have 
reconstructed 3025 volumes and from these number comes 2090 volumes from mansion in Spišský Hrhov. 
Autor concludes that books generally have stamp exlibris with words „Szepes Görgö-Csáky“ and signatures 
from the members of the family line Čáki from Spišský Hrhov. Other books (674 volumes) have stamps and 
signatures from the members of the family line Čáky from Bijacovce, for example László Csáky, Albín Csáky 
etc. Reconstruction of the library still continues. 

Mgr. Peter Krajčír  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


