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Pavel.Koblasa 

Nová literatura o uherské šlechtě 

 
V letošním druhém čísle Rodopisné revue jsme si představili deset knižních novinek vydaných v prostoru kar-
patské kotliny, které se věnovaly dějinám uherské šlechty či jejich sídlům. Nyní si připomeneme několik děl 
tohoto druhu z  pera slovenských a maďarských autorů. 
 
Adonyi Sztancs, János: Arisztokraták ma II.   
Diario Lapkiadó, Veszprém 2008, 253 s. 
 

Jedná se o druhý díl knihy Arisztokraták ma, kterou sepsal stejný 
autor a vydal ji v témže roce. Další část knihy nám přibližuje osudy 
21 šlechticů z Uher. Dozvíme se, co dnes dělají, kde dnes žijí, jaký 
mají v současnosti vztah ke své vlasti. Z prezentovaných rodů může-
me jmenovat Nádasdy, Bolza, Odescalchi, Jeszenszky, Serényi, 
Csáky, Wass či Wenckheim. 
 
 
Kr čík, Marián: Testament grófa Pálffyho.  
Matice slovenská, Martin 2007, 319 s. 
 

Na Slovensku populární kniha, jejíž náklad byl poměrně rychle vy-
prodán. Kniha na křídovém papíře s řadou obrázků mohla vyjít pře-
devším díky podpoře lékárnické firmy Unipharma Prievidza. V úvodu 
se autor věnuje dějinám rodu Pálffy a nejznámějším příslušníkům této 
rozvětvené šlechtické rodiny, jež se z části dostala i do Čech. Pak už 
jde o osudy Jánose hraběte Pálffyho a o dědické spory, které proběhly 
po jeho úmrtí v roce 1907. Nutno upozornit, že část knihy má fabulativní a narativní charakter. Autor vydal 
ještě v témže roce skromnější verzi této knihy pod názvem  „Legenda o písaní  testamentu grófom Pálfim“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erbové listiny. Patent sof arms. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, Martin 2006, 236.s. 
 

Sborník dvacítky referátů, které zazněly na téma erbovní listiny na mezinárodní konferenci, kterou 
každoročně pořádá v Martině Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. Akce se zúčastnila řada 
odborníků ze Slovenska, Čech, Moravy, Slezska a Maďarska. Texty doprovázejí barevné ilustrace, 
v závěru je připojeno anglické resumé a jmenný, místní i věcný rejstřík. 
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Lacika, Ján: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštielov,  
panských sídel a pevností. Ikar, Bratislava 2010, 320 s. 
 

Výpravná kniha s plnobarevnými ilustracemi jednotlivých panských sídel, která nás ve stručných 
medailoncích seznámí i s polohou objektu a jeho historií. Informace o jednotlivých rezidencích jsou 
řazeny abecedně, nechybí zmínka o příslušnosti k současnému okresu. Občas činí problémy některou 
lokalitu ihned najít, neboť se upřednostňuje obec místo názvu památky (např. Budatínsky zámok na-
jdeme pod heslem Žilina, Topoľčiansky hrad pod Podhradie, Tonkovce pod Nový Život atp.). 
 
Szabó, Imrich: Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly.  
DuBari, Bratislava 2012, Palárikovo 2012, 304 s. 
 

Rod hrabat Károlyi se dočkal objemné publikace věnované jeho dějinám. V knize jsou přiblíženy 
dějiny rodiny až do současnosti, jejich državy na území horních Uher (především Slovenský Me-
der/Tótmegyer, dnes Palárikovo), vývoj erbu či osudy rodinného archivu. Autor čerpal především 
z edic a literatury, nikoliv přímo z archivních pramenů. Je chvályhodné, že vstoupil do kontaktu i se 
žijícími členy rodu, což knihu značně oživilo. 
 
Holec, Roman: Coburgovci a Slovensko. Kalligram, Bratislava 2010, 464 s.  
 

Další odborná kniha z pera známého slovenského vědeckého pracovníka, profesora Romana Holce. 
Tentokrát se autor zaměřil na dějiny rodu Sachsen-Coburg-Gotha, resp. Coburg-Koháry. Kniha má 
sedmnáct kapitol, v nichž autor mapuje dějiny rodu, přibližuje jeho vztah k horním Uhrám 
a k Bulharsku. Nechybí bohatá obrazová příloha. 

 
________________________________ 

 
 

 
Coburgovce připomíná expozice Múzea vo Sv. Antone 
 

Ferdinand Coburg sa narodil v roku 1861 vo Viedni. V roku 1893 sa  
oženil s Máriou Lujzou Parmskou. (spolu na fotografii ) Narodili sa 
im štyri deti : Boris (1894 – 1943) , Cyril (1895 – 1945), Eudoxia 
(1898 – 1985) a Nadežda (1899 – 1958). Krátko po pôrode štvrtého 
dieťaťa Mária Lujza umrela. Na Na snímke je Lujzin salón, zariadený 
podľa vtedajšej módy. Okná zdobia ešte pôvodné ručne vyšívané 
závesy z 19. storočia s motívmi exotických rastlín a vtáčikov.             
........................................................(http://www.msa.sk/index.html) 


