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         Kdo by neznal jméno Esterházy? Jméno
nejbohatší maďarské šlechtické rodiny, která ovlivňovala dějiny Ma-
ďarska a celé střední Evropy, z níž vzešla celá řada významných vo-
jevůdců, politiků, diplomatů, církevních hodnostářů, spisovatelů, me-
cenášů umění.  O rodu Esterházy, jehož hlavní knížecí linie sídlila
převážně v Kismártonu (něm. Eisenstadt), Fertödu nebo ve Vídni,
bylo napsáno mnohé, my se dnes pouze ve stručném přehledu sezná-
míme se základními údaji o původu rozvětvené rodiny a schematicky
si přiblížíme jednotlivé linie.
       Za prapředka rodu je pokládán Salamon zmiňovaný v pramenech
roku 1186, spolehlivě však rodokmen začíná až rokem 1239. Původně se členové rodu psali
Zerhás de Zerhásháza, přídomek  „de Eztherháza“ se poprvé objevil v roce 1464. Od roku
1549 užívali v listinách jména „Esterhas de Galántha“, koncem 16. století se rod rozdělil na tři
linie - Csesznek (od roku 1683 hraběcí), Zólyom (od roku 1683 hraběcí) a Fraknó  (v roce
1626 povýšen baron Miklós na hraběte, od roku 1687 starší větev této linie říšskými knížaty).
      Knížecí linie vlastnila v Maďarském království 30 panství s 21 zámky, dva paláce ve Víd-
ni, dále dvě panství v Dolním Rakousku, jedno v Bádensku a k tomu ještě okněžněné hrabství
v Edelstetten v Bavorsku. Její roční příjmy se pohybovaly v polovině 19. století kolem dvou
milionů zlatých. Pál kníže Esterházy, největší pozemkový vlastník v Maďarsku, držel po prv-
ní světové válce v této zemi přes 100 tisíc hektarů půdy.
      Nynějším šéfem knížecího domu je Jeho Jasnost Anton (13.) kníže Esterházy de Galántha,
narozený 27. prosince 1936 ve Vídni, který žije se svou rodinou v Mnichově. Ostatní členy
rodu bychom nalezli například v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Anglii, Francii a v  USA.

Literatura:
Das grosse Brockhaus, V. Band. Leipzig 1930
Genealogisches Handbuch des Adel, Bd. 114. Fürstliche Häuser, Bd. Limburg a. d. Lahn 1997
Ottův slovník naučný, VIII. díl. Praha 1894
Österreich Lexikon, I. Band. Wien u. München 1966
RIEGER, František Ladislav: Slovník naučný, díl II. Praha 1862
WURZBACH, Constant v. : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. IV. Theil. Wien 1858

Schéma situace Salamon Estoras
rodiny
Esterházy Péter Zerházy      Illés Illésházy  (vym řeli 1838)

Ferenc Esterházy (+1595)

Gábor (+1628)         Dániel (1580-1654)         Pál III. (1581-1641)        Miklós II. (1582-1645) 
(vym řeli 1670)          linie CSESZNEK            linie ZÓLYOM               linie FRAKNÓ
                                  1683 hrabata                1683 hrabata                 1626 hrabata

           Gáspár       Tamás           Sándor             Pál IV.                 Ferenc V.                  
     starší větev        m ladší větev                       kníže 1687       mladší hraběcí větev      

starší knížecí větev         ("de Pápa")
 István V.       ("de Fraknó")

     Sándor       János       József        Ferenc VI.          Antal I.
 (1682-1748)   (1682-1758)          v ětev

         vym řeli  po přeslici       st. větev       ml. větev         HALLEW YL   
    TATA         CSEKLÉSZ
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