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Milí priatelia, 
život každého mesta dotvárajú aj tradície a v rámci nich i podujatia, ktoré približujú jeho jednotlivé 

oblasti. 
V Michalovciach sa už tradičným stáva aj podujatie Galéria pod holým nebom, ktorým chceme 

na našom námestí – na jednom z našich najfrekventovanejších miest – ukázať Michalovčanom 
a návštevníkom mesta časť tvorby našich umelcov, pohľady na mesto a okolie očami fotografov a teraz 
ukázať i časť histórie Michaloviec. 

Práve história mesta je oblasťou, ktorej sa v poslednom čase intenzívne venujeme, viac ako 
v predchádzajúcich obdobiach. Robíme to preto, lebo chceme o sebe – prostredníctvom poznania 

života našich predkov – vedieť čo najviac, pričom sme presvedčení, že v našej minulosti nájdeme dostatok inšpirácie aj pre náš 
súčasný a budúci život, ale najmä veľa podnetov k tomu, aby sme prehlbovali vo všetkých nás opodstatnenú hrdosť na to, že 
sme Michalovčania a Zemplínčania. 

V tomto smere je dôležité poznať aj významné osobnosti regiónu, ktoré Zemplín i Michalovce majú. Tie, ktoré terajšou 
galériou predstavujeme, sú historicky najvýznamnejšie. Albert z Michaloviec, Imrich Sztáray, Irma Sztárayová a Teodor Jozef 
Mousson sú známi v odborných kruhoch, menej však o nich vie široká verejnosť. Veríme, že i vďaka tejto prezentácii sa 
o nich a o ich zásluhách dozvie čo najviac ľudí. Nádejáme sa, že aj vďaka tomu budeme môcť Michalovce teraz i v budúcnosti 
prezentovať ako mesto, ktoré sa má o čo zo svojej histórie oprieť a má na koho nadviazať. 

Dúfam, že aj tohtoročná Galéria pod holým nebom zaujme čo najväčší počet našich občanov i návštevníkov nášho mesta, 
verím, že aj teraz prispeje väčšine z nich k príjemnému pocitu z letnej atmosféry v Michalovciach. 

           Viliam Zahorčák
primátor mesta Michalovce



Stredoveký rytier Albert z Michaloviec pochádzal zo šľachtického rodu pánov z Michaloviec. Jeho 
otcom bol Gregor z Michaloviec, mal i súrodencov – Ladislava a Juraja. Presný dátum Albertovho 
narodenia známy nie je, niečo o jeho veku však môže napovedať listina z roku 1410, kde sa spomína ako mladý. 

Ako mnoho iných príslušníkov vrstvy aristokracie, aj Albert sa venoval predovšetkým vojenstvu. Vstúpil i do služieb 
kráľovho obľúbenca – rytiera Stibora zo Stiboríc. Toto jeho rozhodnutie sa ukázalo ako správne, pretože provinčného 
šľachtica dostalo do spoločnosti najvplyvnejších ľudí vtedajšieho feudálneho Uhorska. 

Keď v roku 1414 Stibor zo Stiboríc zomrel, Albert vstúpil do služieb jeho synovca – jágerského biskupa Stibora. 
Ďalšie veľké zmeny v jeho živote priniesla účasť na koncile, ktorý sa začal v roku 1414 v nemeckej Kostnici. V danom 
čase Albert vstúpil aj do johanitského rádu. V roku 1417 mu panovník Žigmund Luxemburský udelil hodnosť priora 
Vrany, čím sa stal najvyšším predstaviteľom johanitov v  Uhorsku. Ešte pred skončením Kostnického koncilu dal 
Žigmund Luxemburský v roku 1418 vystaviť rytierovi Albertovi, jeho potomkom a ostatným príbuzným – k väčšej 
sláve rodu – armáles, kde je pôvodný erb šľachticov z Michaloviec „polepšený“ o korunu a prsteň. 

Neskôr, za zásluhy, panovník vymenoval Alberta za dalmátsko-chorvátskeho bána (tento úrad, jeden z najvyšších 
v krajine, zastával v rokoch 1419 – 1426). 

V  roku 1428 Albert získal rozsiahle majetky na „Dolnej zemi“, v  Nadlaku. Ku koncu svojho života – zomrel 
niekedy pred 3. februárom 1434 – tak mal vo vlastníctve niekoľko desiatok dedín so stovkami poddaných. 

RYTIER ALBERT Z MICHALOVIEC 
(? – PRED 3. FEBRUÁROM 1434)















K najvýraznejším osobnostiam z rodu Sztárayovcov určite patril aj Imrich (Emericus) Sztáray (1698 
– 1769), jediný právoplatný mužský dedič panstva Michalovce na začiatku 18. storočia. Zaslúžil sa 

totiž o pozdvihnutie rodu a o jeho zaradenie medzi uhorské magnátske rodiny, zveľadil tiež rodový majetok. 
Narodil sa v roku 1698 do rodiny Františka Sztárayho zo Starého (? – 1703) a barónky Barbory Perényiovej z Perína 

(v Abovskej stolici). 
V roku 1722 bol ustanovený za plnoprávneho vlastníka majetkov, zdedených „po meči“ i „po praslici“ (po mužskej 

aj ženskej línii). Keď zomrel Ján Pongrácz z Michaloviec, Imrich Sztáray získal tiež hrad Vinné a michalovské panstvo. 
Koncom roka 1740 panovníčka Mária Terézia (1740 – 1780) vymenovala Imricha Sztárayho do úradu župana 

Užskej stolice.
Keď Imrich v roku 1743 získal späť rodové majetky v Michalovciach, začal s rozsiahlou barokovou prestavbou 

michalovského kaštieľa. 
Mária Terézia mu tiež udelila, o štyri roky neskôr, grófsky titul. 
V rokoch 1747 – 1760 dal Imrich Sztáray obnoviť a prestavať (v barokovom slohu) aj rímskokatolícky farský kostol 

v Michalovciach, ktorý bol poškodený počas Th ökölyho povstania (1678 – 1685). 
Tohto príslušníka sztárayovského rodu panovníčka v roku 1767 ocenila opäť, a to najvyšším civilným vyznamenaním 

– Radom svätého Štefana. 
Gróf Imrich Sztáray zomrel v roku 1769, pochovaný bol (ako jeho druhá manželka) vo františkánskom kostole 

v Budapešti. 

IMRICH SZTÁRAY
(1698 – 1769)















Irma (Amália Jozefína) Sztárayová pochádzala zo starianskej vetvy grófskeho rodu Sztárayovcov. 
Jej rodičmi boli Viktor Sztáray (1823 – 1879), dedič starianskeho panstva, a  Mária Töröková, 
pochádzajúca tiež z grófskej rodiny. 

Narodila sa 10. júla 1863 v kaštieli v Starom, o deň neskôr ju pokrstili v starianskom rímskokatolíckom kostole. 
Od roku 1894 pôsobila Irma ako dvorná dáma cisárovnej Alžbety. Zo začiatku mala štatút provizórnej dvornej 

dámy, postavenie riadnej dvornej dámy nadobudla až v roku 1895. Panovníčka si ju časom veľmi obľúbila, o čom 
svedčí i fakt, že Irma sa stala dámou Radu Hviezdneho kríža, na čele ktorého bola samotná cisárovná. 

Irma Sztárayová sprevádzala Alžbetu na jej mnohých cestách po Európe i Afrike (bolo to v rokoch 1894 – 1898). 
Svoje spomienky z tohto obdobia neskôr zhrnula do knihy, ktorej český preklad vyšiel pomerne nedávno pod názvom 
„Poslední léta císařovny Alžběty. Vzpomínky dvorní dámy.“ 

Zrejme najdôležitejšiu životnú úlohu zohrala Irma Sztárayová dňa 10. septembra 1898, keď sprevádzala cisárovnú 
na prechádzke po brehu Ženevského jazera – bola totiž svedkom atentátu a tragického skonu panovníčky. 

Po pohrebe cisárovnej sa Irma zdržiavala v sobranskom kaštieli, kde opatrovala svoju matku (tá zomrela v roku 
1916). Dochádzala aj do Michaloviec – za rodinou svojho brata Alexandra Sztárayho, ktorá bývala v tunajšom kaštieli. 

Grófka Irma Sztárayová zomrela 3. septembra 1940 v Sobranciach, pochovali ju do rodinnej hrobky v blízkosti 
Kostola svätého Vavrinca (kostol ani krypta už neexistujú). Neskôr telesné pozostatky Sztárayovcov a Törökovcov 
preniesli na miestny cintorín. 

IRMA SZTÁRAYOVÁ 
(1863 – 1940) 















Teodor Jozef Mousson (pôvodne Moussong) sa narodil 15. decembra 1887 v obci Hőgyész (dnešné 
Maďarsko). Jeho otec pôsobil v dedine ako učiteľ, matka sa starala o domácnosť. Teodor Jozef mal i dvoch 

bratov – Andreja a Júliusa. 
V  rokoch 1902 – 1906 študoval na Maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave v  Baji. Neskôr odišiel 

do Budapešti, kde sa vďaka podpore svojho uja venoval maliarstvu (jeho meno je uvedené v zozname študentov tunajšej 
Priemyselnej umeleckej školy). 

Do Michaloviec pricestoval aj s manželkou na jar 1911, napokon tu strávil dlhých 33 rokov. Zo začiatku, v rokoch 1911 
– 1919, pôsobil ako učiteľ, neskôr bol v slobodnom umeleckom povolaní. 

Školské prázdniny v  roku 1912 strávil v  umeleckej kolónii v  Nagybányi (viedol ju impresionistický maliar 
Karol Ferenczy). O rok neskôr, i s manželkou, odcestoval do Talianska, kde spolu navštívili mestá Fiume a Benátky (uvedená 
cesta ho zároveň inšpirovala k namaľovaniu obrazov, zachytávajúcich prístavný život a výjavy z benátskych ulíc). Pred rokom 
1918 často cestoval aj do Budapešti, kde navštevoval výstavy známych výtvarníkov. 

Teodor Jozef Mousson sa svojou tvorbou presadil najmä v Čechách (pražskí obchodníci s umením z neho neoprávnene 
spravili Francúza), bol tiež členom Jednoty výtvarných umelcov Slovenska (svoje diela pravidelne posielal na spolkové 
výstavy). 

V  dotazníku z  roku 1933 uviedol, že „na východnom Slovensku, v  Michalovciach, pestrými barvami maľuje 
prostonárodný východoslovenský kroj“. 

Umelec sa, aj s rodinou, usadil v roku 1931 vo vilke na Hrádku, kde potom býval až do roku 1944. 
Teodor Jozef Mousson – „maliar zemplínskeho ľudu a slnka“ – zomrel v roku 1946 v Trenčíne, tu má i hrob. 

TEODOR JOZEF MOUSSON
(1887 – 1946)
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