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KNIŽNICA ANTONA SZTÁRAYHO  

A ZARIADENIE KAŠTIEĽA V MICHALOVCIACH KONCOM 19. STOROČIA 

 

Alena Mišíková 

 

Gróf Anton Sztáray pochádzal z významného šľachtického rodu z Michaloviec 

a Starého (Nagy Mihályi és Sztárai), ktorého majetky sa nachádzali v niekdajšej Zemplínskej 

a Užskej župe. 

Históriu rodu môžeme sledovať od polovice 13. storočia, kedy sa synovia Jakuba z rodu 

Kaplan (Kapplyon) stali vlastníkmi vznikajúceho panstva Michalovce a zakladateľmi 

viacerých vetiev šľachtického rodu z Michaloviec (de Nogmichael).1 Jedna z nich sa v 14. 

storočí usadila v zemplínskej obci Staré a jej názov začala používať v prídomku – zo Starého 

(de Stara).2 Začiatkom 18. storočia sa jediným mužským dedičom pánov z Michaloviec stal 

gróf Imrich Sztáray (1698 – 1769), ktorý sa zaslúžil o povýšenie spoločenského postavenia 

rodu. Zdedené majetky odkázal svojim trom synov, z nich najstarší Ján Filip zdedil majetky 

panstva Staré a stal sa zakladateľom starianskej vetvy rodu, stredný Anton zdedil majetky 

panstva Vinné, ale ako maltézsky rytier sa neoženil a najmladší Michal zdedil majetky 

panstva Michalovce a stal sa zakladateľom michalovskej vetvy rodu.3 A práve z tejto vetvy 

pochádzal Anton Sztáray, z ktorého pozostalosti sa zachovali stručné informácie o jeho 

knižnici v kaštieli v Michalovciach. Dnes v ňom sídli Zemplínske múzeum. 

Veľkostatkár Anton Sztáray (1839 – 29. 8. 1893 Michalovce4) sa narodil v Budapešti, 

ale trvalý pobyt mal v kaštieli v Michalovciach.5 Po rodičoch Albertovi Sztáraym (1785 – 

1843) a Márii Waldstein Wartenberg (1806 – 1865) zdedil michalovské a vinianske panstvo. 

Okrem toho vlastnil aj panstvo Vár Palota vo Vesprímskej župe a dva domy v uliciach Szent 

                                                 
1 ULIČNÝ, Ferdinand. Vývin feudálneho panstva Sztárayovcov na východnom Slovensku od 13. do 15. 

storočia. In Sborník FF UK v Bratislave 15, Historica, Bratislava : Filozofická fakulta, 1964, s. 140.  
2 MIŠÍKOVÁ, Alena. Inventár Rod Stárai z Michaloviec. Prešov : Štátny archív v Prešove, 2004, s. 1. 
3 MIŠÍKOVÁ, Alena. Obyvateľstvo na panstve Michalovce v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dizertačná práca. 

Prešov 2008, s. 32-33. MV SR, Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond Stárai Michalovce (ďalej SM), 
I.č. 1616, No 1: Testamentum ... Emerici Sztaray de Nagy Mihaly, r. 1768. 

4 ŠA PO, fond Zbierka cirkevných matrík (ďalej CM), K.č. 668: R.kat. matrika Michalovce, r. 1893, s. 128 
„Mgos Gróf Sztárai és Nagy Mihályi Gróf Sztáray Antal Mgos Gróf Batthyányi Franciska asszony ö nsga 
férje, nagy birtokos“ 

5 Zemplínske múzeum Michalovce, Databanka útvaru histórie, Sčítanie obyvateľstva z r. 1869, Michalovce. Za 
poskytnutie ďakujem Dr. Martinovi Molnárovi. 
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Király a Eszterházi v Budapešti, kde býval počas svojho pôsobenia v Hornej komore 

Uhorského parlamentu.6 

 

 
Obr. 1 – kaštieľ v Michalovciach 

 

S manželkou grófkou Františkou Batthyány de Németújvár (1843 – 1901) nemali deti, 

a tak v michalovskom kaštieli žili len so služobníctvom a zamestnancami. Podľa súpisu 

zamestnancov z roku 1891 boli na michalovskom veľkostatku zamestnaní – riaditeľ Imrich 

Bajan, obročný Vendelín Lavotha, pokladník Karol Vérfy, pisár Tomáš Veszperényi, sýpkar 

Ján Fürst, právnik Bartolomej Barna, lekár Dr. Gedeon Raisz, zverolekári František 

Kocourek a František Ditrich, záhradník Jozef Wiedemann, traja pomocní záhradníci, 

komorník Štefan Botschner, kľučiarka Anna Szoucsek, kaštieľsky sluha Michal Mascsenyik, 

vrátnik Juraj Fecsko, nočný strážnik Michal Gajdos, kuchár, traja sluhovia, štyri práčky, 

hajdúch, kominár, hlavný koniarnik, koniarnici, kočiši, pohoniči, psiar, dvaja mostní mýtnici, 

zamestnanci majerov, zamestnanci pri strojoch a mnohí iní.7 

V súpise nie je uvedený knihovník, ale v 80. rokoch 19. storočia tu pracoval archivár 

a historik Július Nagy, ktorý pre grófa usporiadal rodový archív. S jeho súhlasom z neho 

vyčlenil stredoveké písomnosti, ktoré uložili do novozaloženého Krajinského archívu 

v Budapešti. V kaštieli ostali len ich neoverené kópie. Texty stredovekých písomností 

                                                 
6 MIŠÍKOVÁ, Alena. Rod Stárai z Michaloviec. In Príspevky k slovenským dejinám. Ed. Karin Fábrová. Prešov 

: Prešovská univerzita v Prešove, 2005, s. 69-77. Dostupné na internete: 
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Fabrova1; ŠA PO, SM, I.č. 1079 – 1086: Dedičský spor po smrti Antona 
Sztárayho, r. 1893-1905. 

7 ŠA PO, SM, I.č. 1236: Platy zamestnancov michalovského veľkostatku, r. 1891. 
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zároveň publikoval v dvojdielnom rodinnom diplomatári, ktorý vyšiel v rokoch 1887 a 1889 

na náklady grófa.8 Dnes je vyhľadávaným prameňom pri štúdiu histórie rodu, ale aj dejín 

michalovského a sobranského regiónu.  

Rodový archív sa nachádzal v prízemnej miestnosti michalovského kaštieľa, opatrenej 

kovovými dverami. Uložený bol v dubových skriniach. Jeho súčasťou boli aj písomnosti 

starianskej vetvy rodu, ktoré dal gróf v roku 1884 priviezť z kaštieľa v Starom.9 Či odtiaľ 

priviezli aj knihy, o tom informácie nemáme.  

 

 
Obr. 2 – ľavé krídlo kaštieľa v Michalovciach, v ktorom sa nachádzala knižnica 

 

Knižnica sa nachádzala v ľavom, západnom krídle kaštieľa. Podľa pozostalostného 

súpisu z roku 1893 obsahovala asi 3 000 kusov kníh, medzi ktorými boli aj vzácne historické 

exempláre, nezviazané knihy (bez väzby) a rôzne diela. Ocenené boli na 300 zlatých (obr. 

3).10  

Pre lepšiu predstavu o hodnote kníh uvádzame, že 4-ročný kôň „Valuta“ v grófovom 

žrebčíne bol ocenený na 200 zlatých, 13-ročný kôň „Talány“ (Tajomný) na 500 zlatých a 6-

ročný kôň „Laborcz“ (Laborec) až na 1 500 zlatých. Všetkých 16 koní bolo ocenených na 4 

470 zlatých.11 Ročný plat riaditeľa veľkostatku bol 2 000 zlatých, právnika 800 zlatých, 

pokladníka 400 zlatých, pisára 180 zlatých a sluhu 20 zlatých.12 

                                                 
8 NAGY, Gyula. A nagymihályi és sztáray gróf Sztáray család oklevéltára I. Budapest, 1887. 574 s. NAGY, 

Gyula. A nagymihályi és sztáray gróf Sztáray család oklevéltára II. Budapest, 1889. 570 s. 
9 NAGY, Gyula. A nagymihályi és sztáray gróf Sztáray család oklevéltára I. Budapest, 1887, s. IV. 
10 ŠA PO, SM, I.č. 1005: Súpis majetku po smrti Antona Sztárayho a jeho manželky, r. 1893 – 1901. 
11 ŠA PO, SM, I.č. 1005: Súpis majetku po smrti Antona Sztárayho a jeho manželky, r. 1893 – 1901. 
12 ŠA PO, SM, I.č. 1236: Platy zamestnancov michalovského veľkostatku, r. 1891.  
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Steny knižnice zdobilo 19 starobylých rodinných portrétov v pozlátených rámoch, 

ocenených na 19 zlatých. 

 

 
 

Obr. 3 – ukážka súpisu z roku 1893 s ocenením kníh v knižnici 

 

Zariadenie knižnice tvorili tri hnedé, leštené stoly – dva okrúhle a jeden štvorcový, dve 

pružinové pohovky s poťahom a sedem rôznych kresiel. Miestnosť bola osvetlená 

osemramenným lustrom na sviečky.13 

Keďže podrobnejšie informácie o knižných zbierkach rodiny Sztáray sa nám nepodarilo 

zistiť, mnohých návštevníkov Zemplínskeho múzea by iste zaujímalo, aké bolo ďalšie 

zariadenie kaštieľa v časoch, keď tam bývala grófska rodina.  

Pred knižnicou v chodbe stáli dve prútené kreslá a tri starobylé zasklené knihovničky, 

ocenené na 9 zlatých. To znamená, že knihy boli v kaštieli uložené aj mimo knižnice a ich 

počet bol o čosi vyšší. Steny zdobilo 22 litografických obrazov v drevených rámoch.  

S knižnicou susedilo šesť hosťovských izieb zariadených lešteným aj maľovaným 

nábytkom – skrine na šaty, komody, kasne, stoly a stolíky, nočné stolíky, písacie stoly so 

zásuvkami, mramorové stolíky na umývanie, divány, kanape, pohovky, kreslá a stoličky 

potiahnuté kanafasom, zeleným ripsom, jutou, drevené aj železné postele, nočné lampy, 

toaletné stolné aj nástenné zrkadlá v drevených rámoch. Steny zdobilo 24 nástenných 

                                                 
13 ŠA PO, SM, I.č. 1005: Súpis majetku po smrti Antona Sztárayho a jeho manželky, r. 1893 – 1901. 
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obrazov v zlatých aj drevených rámoch a v jednej z izieb boli ešte tri ďalšie starobylé rodinné 

portréty v zlatom ráme. 

 

     
Obr. 4 a 5  – gróf Imrich Sztáray (1698 – 1769) s prvou manželkou 

 

Vo vstupnej miestnosti hlavnej budovy kaštieľa stál okrúhly dubový stôl, drevený 

stojan na šaty a na podlahe ležal vypchatý medveď. Steny zdobilo 22 litografických obrazov 

v drevených rámoch a lesný roh. Zo stropu visel trojramenný luster na sviečky. Na schodišti 

stáli tri drevené starožitné maľované truhlice a štyri prútené kreslá. 

V jedálenskej predizbe na poschodí boli dve vitríny s porcelánovým servisom, servisom 

na kávu a skleným servisom pre 12 osôb, príborník a prútené kreslo.  

V jedálni stál okrúhly leštený jedálenský stôl, šesť stoličiek s tmavozeleným čalúnením, 

starobylá pohovka, leštený čajový stôl a osemuholníkový čajový stolík, dve vyrezávané 

dubové jedálenské skrinky a vitrína na strieborný servis. Miestnosť osvetľoval viacramenný 

luster na sviečky.  

Veľký salón bol zariadený nábytkom z čierneho lešteného dreva – stál tam stôl 

potiahnutý červeným súknom, salónny, kartový a čajový stôl, červený konferenčný a trojnohý 

stolík, štyri starobylé stoly a stolíky, šesť divánov, pohoviek, kanapí a 21 kresiel čalúnených 

červeným, bordovým a tmavomodrým plyšom a svetlomodrou tkaninou, písací stôl s písacou 

súpravou, hnedé kožené kreslo, stôl so zásuvkami, dámsky pracovný stolík, polica a vitrína 

na knihy, hnedá maľovaná vitrína, kávový servis, dve majolikové vázy, päť porcelánových 

čiaš, klavír, starobylý klavír, dva stojany na noty, dva prútené stoly na kvety, dve zrkadlá 
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v pozlátenom ráme na mramorovej doske s konzolou, medená kozubová súprava, nástenné 

kovové hodiny, 12 kobercov, veľká mosadzná stojaca lampa a dvojramenný luster na 

sviečky.  

Zo salónu sa vchádzalo do miestnosti vo veži zariadenej lešteným nábytkom – oválny 

dubový stôl s ôsmimi kreslami potiahnutými tkaninou, starobylý písací stôl so zásuvkami, 

svetložltý dámsky písací stôl, starobylá dvojdverová knihovníčka na knihy, nástenné zrkadlo 

v pozlátenom ráme a kovový luster. 

Malý salón bol zariadený lešteným nábytkom – stál tam dubový stolík, dva kartové 

stolíky z mäkkého dreva, okrúhly stolík na piatich nôžkach, pohovka s plyšovou pokrývkou, 

dva divány a deväť kresiel potiahnutých saténom, tmavomodrou tkaninou a zelenou kožou, 

stôl so sivou mramorovou doskou, starobylý písací stôl so zásuvkami, stolík potiahnutý 

hnedým plyšom, dve starobylé kasne a truhlica so zásuvkami, dámska pracovná skriňa, dve 

nástenné zrkadlá v zlatom ráme, malé stojace hodiny, dva stolíky na kvety, 12 váz na kvety – 

porcelánové, keramické a sklenené, štyri porcelánové džbány, tri koberčeky, tmavomodré 

a červené vyšívané závesy z tkaniny, osem krajinomalieb v zlatom ráme a kovový luster. 

Spálňa bola zariadená svetlým lešteným nábytkom – starobylá skriňa na šaty, komoda 

so štyrmi zásuvkami, posteľ so svetlými závesmi, nočná skrinka, ružová sklenená nočná 

lampa, kľakadlo, okrúhly stôl na nôžke, štyri kreslá potiahnuté svetlým saténom a zeleným 

ripsom, dva starobylé písacie stoly so zásuvkami, dva sekretáre, kovová pisárska súprava so 

svietnikom, okrúhly stolík, pohovka a kreslo potiahnuté bordovým plyšom, kovová váza na 

kvety na železnej nôžke, nástenné hodiny, deväť svätých obrázkov v drevených rámoch, 

obraz Panny Márie v zlatom ráme, zelený plyšový koberec a dva svetlé ripsové závesy. 

Kúpeľňa a šatník vedľa spálne boli zariadené svetlým lešteným nábytkom – skrine na 

šaty, komody na bielizeň, jedálenské prestieranie a sadu obrusov, toaletné skrinky, nástenné 

zrkadlo v zlatom ráme, maľovaná plechová vaňa, železný stolík na umývanie so zrkadlom 

a porcelánovou súpravou, luster s tromi svietnikmi, kvetovaný látkový záves, toaletný stôl so 

svetlou ripsovou látkou, toaletné zrkadlo v striebornom ráme s dvoma striebornými 

svietnikmi, strieborný lavór so striebornou kanvicou, strieborné hygienické toaletné 

predmety, strieborný zvonček, hnedé stojace zrkadlo s dvoma svietnikmi a kovový luster. 

Izba komornej a ďalšie miestnosti boli zariadené jednoduchým maľovaným nábytkom. 

V pravom, východnom krídle kaštieľa sa nachádzali kancelárie – riaditeľa veľkostatku, 

právnika, izby komorníka, kľučiarky, kuchára a čeľade, zariadené jednoduchým maľovaným 
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nábytkom. Bola tu kuchyňa, v ktorej sa nachádzal dlhý stôl, tri kasne, päť železných hrncov, 

21 medených nádob, 21 pekáčov, 25 kusov náradia na varenie a pečenie a nástenné hodiny.14 

Anton Sztáray sa po smrti brata Ladislava (1830 – 1876 Londýn) stal jediným mužským 

potomkom michalovskej vetvy rodu. V testamente odkázal majetok grófovi Alexandrovi 

Sztáraymu (1862 Staré15 – 1947) zo starianskej vetvy. Následne vypukol v rodine spor 

o dedičstvo so ženskou líniou rodu – Anton mal dve nevlastné sestry a neter po bratovi.16  

Anton Sztáray s manželkou odpočívajú v rodinnej hrobke v kaplnke na Hrádku 

v Michalovciach, ktorú v rokoch 1893 – 1898 postavili pod vedením architekta Ing. Viliama 

Frödeho. Ten sa predtým podieľal na obnove gotickej kaplnky sv. Michala v Košiciach, preto 

je michalovská neogotická kaplnka jej vernou kópiou.17 

Alexandrova dcéra, grófka Magdaléna Sztárayová (1908 Michalovce – 1999) žila 

s rodinou v kaštieli až do roku 1944, kedy boli Michalovce evakuované pri prechode frontu. 

Počas evakuácie bol inventár kaštieľa rozkradnutý a zničený a po skončení druhej svetovej 

vojny boli Sztárayovské majetky skonfiškované a znárodnené.18 

Osudy Sztárayovskej knižnice a archívu boli od tých čias pohnuté. Archív bol dlho 

pokladaný za stratený, až kým ho v roku 1949 nenašli v skladišti trestného súdu 

v Michalovciach. Odtiaľ bol prevezený do Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu 

v Humennom. Viaceré dokumenty z neho boli stratené, zničené alebo poškodené. Zvyšok 

uložený asi v 200 škatuliach v roku 1952 previezli do Archívneho strediska 

Pôdohospodárskeho archívu v Levoči.19  

Podľa zápisnice o odovzdaní sa medzi archívnymi fondmi a knižničnými konfiškátmi 

nachádzala aj knižnica rodiny Sztáray, ktorá obsahovala 451 inventárnych jednotiek. Z viac 

ako 3 000 kusov kníh Antona Sztárayho sa zachovalo len 13 percent, ktoré boli pridelené 

rôznym knižniciam.20 Tu sa stopa po knihách z michalovského kaštieľa končí. 

                                                 
14 ŠA PO, SM, I.č. 1005: Súpis majetku po smrti Antona Sztárayho a jeho manželky, r. 1893 – 1901. 
15 ŠA PO, CM, K.č. 1151: R.kat. matrika Staré, r. 1862, s. 139 „Alexander Geiza Maria ... Illmus Comes Victor 

Sztáray et Illma Comitissa Maria Török“. 
16 ŠA PO, SM, I.č. 1079: Dedičský spor po smrti Antona Sztárayho, r. 1893. 
17 POHANIČOVÁ, Jana. Kaplnka Sztárayovcov v Michalovciach. In Pamiatky a múzeá, 2005, č. 4, s. 19-20.  
18 MOLNÁR, Martin. Majitelia kaštieľa do roku 1944. In 45 rokov Zemplínskeho múzea v Michalovciach. 

Michalovce, 2002. ISBN 80-968783-7-9, s. 38-40. 
19 MIŠÍKOVÁ, Alena. Inventár Rod Stárai z Michaloviec. Prešov : Štátny archív v Prešove, 2004, s. 4. 
20 PELLOVÁ, Daniela. Archívny šľachtických rodín a fragmenty ich knižníc vo fondoch Štátneho archívu 

v Prešove. In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I.  Ed. Marcela Domenová. Prešov : Prešovská 
univerzita, Univerzitná knižnica v Prešove, 2013, s. 8. Dostupné na internete: 
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1   
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Rodový archív Sztárayovcov v roku 1957 prevzal Štátny archív v Prešove ako fond 

Stárai – Michalovce.21 Knihy uložené v tomto fonde sú len hospodárskeho charakteru. Keďže 

archívny materiál je torzovitý, nepodarilo sa nám nájsť zoznam kníh alebo zistiť bližšie 

informácie o knižnej zbierke. Predpokladáme, že takýto zoznam určite existoval, lebo ak dal 

gróf precízne spracovať rodový archív, musel mať podchytenú aj knižnú zbierku.  

A aké boli osudy zariadenia kaštieľa? V rokoch 1957 – 1972 získalo Zemplínske 

múzeum do zbierkového fondu 30 portrétov, z nich 17 patrilo členom rodiny Sztáray alebo 

príbuzným. Či niektoré z nich zdobili knižnicu kaštieľa, len ťažko zistíme. Dnes je väčšina 

z nich umiestnená v reprezentačnej miestnosti múzea, v bývalom veľkom salóne. 

Z pôvodného zariadenia kaštieľa sa nezachovalo vôbec nič.22 

Veríme, že budúcim bádateľom sa podarí vypátrať zoznam kníh zo Sztárayovskej 

knižnice alebo v dnešných knižniciach či antikvariátoch identifikovať ich knihy podľa 

vlastníckych záznamov. Dovtedy zostáva zloženie knižnice Antona Sztárayho naďalej 

zahalené rúškom tajomstva. 
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Summary 
Book Collection of Anton Sztárax and Furniture of Mansion in Michalovce in the Late 19th Century 
 
In the late 19th century, the book collection of the count Anton Sztáray placed in the mansion in Michalovce 
contained over 3000 books, among which were also rare historical works. During the World War II and post-
war period, a large part of book collection was destroyed or lost, the rest of books was stored in the several 
libraries. At present, the family archive is kept in the Prešov State Archive, and a smaller part of it is kept in the 
National Archives of Hungary in Budapest. The part of family portraits was returned  back to the mansion, 
which is a seat of the Zemplín Museum nowadays. Nothing else remained from other furniture of the mansion. 
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