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Jednou z najnovších, už na prvý pohľad veľkoryso koncipovaných publikácií 

vydaných Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou, je zborník rozsiahlejších 

štúdií, s názvom Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. V podobných prípadoch sa 

dnes podstatne častejšie objavuje pojem kolektívna monografia, ktorý je použitý aj v úvode 

práce. Nech je už výsledná publikácia označovaná akokoľvek, faktom zostáva, že kvalitný 

autorský kolektív pod vedením doc. Federmayera, sa na takmer štyristo stranách pokúsil 

priblížiť aspoň niektoré z problémov spojených s výskumom šľachty a jej pôsobením 

v stredoeurópskom priestore.   

Jednotlivé štúdie, rôzneho rozsahu i zamerania sa líšia tiež formou svojho spracovania. 

Niektoré sa preto aj napriek množstvu faktografických údajov čítajú skôr ako napínavý 

príbeh, iné prezentujú predovšetkým snahu dôsledne naplniť v úvode príspevku stanovené 

ciele a otázky. Jednotlivé práce sú tak nielen z časového či tematického hľadiska, ale 

i spôsobom svojho spracovania dosť odlišné. I preto možno podľa nášho názoru odôvodnene 

polemizovať s označením kolektívna monografia.  

Z priestorových dôvodov nie je možné a v konečnom dôsledku ani účelné pozastaviť 

sa pri každom zo zaradených príspevkov, napriek tomu, že väčšina z nich by si to nepochybne 

zaslúžila. Celkovo štrnásť rozsiahlejších štúdií a niekoľko ďalších kratších textov však 

predstavuje tematicky takú rôznorodú zmes, že z hľadiska čitateľa nemožno ku všetkým 

pristupovať s rovnakou znalosťou potrebných súvislostí. Ako z nášho pohľadu osobitne 

zaujímavé by sme však chceli spomenúť aspoň niektoré.   

Pozoruhodný príbeh známej šľachtickej rodiny pod názvom Lippayovci zo Zombora. 

Genealogický pohľad na vznik novej prohabsburskej aristokracie (s. 29-77), priblížil vo 

svojom príspevku F. Federmayer. Štúdia predstavuje výsledky rozsiahleho a náročného 

vedeckého výskumu. Súčasne je však pútavým príbehom, v ktorom sú na pozadí rozsiahlych 

spoločenských, politických a náboženských zápasov, prebiehajúcich v priestore strednej 

Európy, zachytené osudy viacerých generácií jedného šľachtického rodu.   

O spracovanie veľmi náročnej, v rámci slovenskej historiografie takmer neriešenej 

problematiky zapojenia sa vyššej šľachty do politického života či vstupu jej príslušníkov do 

úradníckych funkcií, sa v texte s názvom Aristokracia v procese modernizačných zmien na 

príklade Uhorska a Slovenska (1867 – 1918) pokúsil R. Holec. Pôvodne dominantné 

postavenie šľachty prešlo na našom území v priebehu 19. storočia zásadnými zmenami. Jedna 
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z tých najvážnejších sa uskutočnila v rokoch 1848 – 1849. Ďalšie sa objavovali v druhej 

polovici tohto storočia. Šľachta pritom na jednej strane strácala svoje pôvodné privilégiá, na 

druhej strane však do jej radov vstupovalo toľko nových príslušníkov, ako nikdy predtým. 

Príslušníci vyššej šľachty sa v sledovanom období síce začínajú v stále väčšej miere venovať 

rôznym povolaniam a nachádzajú uplatnenie v politike či štátnej správe, v konečnom 

dôsledku však zostáva ich svet v podstate stále uzavretý pred okolím.   

Medzi málo známe, zaujímavé i keď do istej miery smutné témy patrí problematika, 

ktorú v príspevku s názvom Osudy rezidencií vyššej šľachty a ich zbierok po roku 1918 a po 

roku 1945, (s. 312-331), prezentovala M. Orosová. Autorka sa pokúsila načrtnúť aspoň 

niektoré z aspektov života tejto zložky spoločnosti v pomeroch po vzniku Československa, 

pričom ale v konečnom dôsledku konštatuje skôr obrovské straty, ktoré na objektoch 

a cenných historických zbierkach spôsobili vojnové udalosti. Rovnaké, ak nie ešte väčšie 

škody vznikli aj v dôsledku ľudskej ľahostajnosti a ziskuchtivosti. Napriek tomu, že nejde o 

lichotivú stránku našich dejín, rozhodne je to téma, ktorá by si v budúcnosti zaslúžila väčšiu a 

systematickú pozornosť.   

Šľachta, ako špecifická skupina obyvateľstva, bola ešte donedávna predovšetkým 

z ideologických dôvodov na okraji záujmu slovenských bádateľov. Najmä v posledných 

dvoch desaťročiach sa však situácia v tomto smere výrazne zmenila. Preto informácie 

o realizovaných výskumoch, zistenia o spôsobe života šľachty či dokonca jednotlivých rodoch 

či ich významných predstaviteľoch, prezentované vo vyššie spomenutej publikácii, 

predstavujú vo väčšine prípadov dobré východisko a cennú inšpiráciu pre ďalšiu prácu v tejto 

oblasti. Zostáva tak iba vyjadriť nádej, že po tomto zväzku budú nasledovať i ďalšie, ktoré 

ešte viac rozšíria naše stále veľmi neúplné a navyše dosť skreslené predstavy o živote rôznych 

skupín šľachty predovšetkým na území bývalého Uhorska.  
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