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Rod Thurzovcov bol jedinečný z viacerých dôvodov. Ako jediný z rodov tvorených 

mešťanmi a podnikateľmi sa v 16. a 17. storočí dostal medzi uhorskú aristokraciu. Do 

polovice 16. storočia sa medzi jednotlivými príslušníkmi rodu okrem veľkoobchodníkov 

nachádzali aj politici, cirkevní hodnostári, učenci a pod. Mal kontakty a príbuzenské väzby 

v celej strednej Európe. Ako jeden z mála rodov zostal po celý čas (od pol. 16. storočia) 

verný protestantizmu (s výnimkou jedného z posledných predstaviteľov tohto rodu – Adama 

Thurza). Medzi jeho príslušníkov patrili palatíni  Juraj Thurzo a Stanislav III. Thurzo a 

kráľovský miestodržiteľ – Alexej I. Thurzo. Cieľom autorov pri písaní tejto kolektívnej 

monografie bolo priblížiť výnimočnosť rodu Thurzo čitateľom. 

 Spolu 18 príspevkov – štúdií je rozdelených do štyroch kapitol. Prvá kapitola 

s názvom Cesta do uhorskej aristokracie obsahuje štyri príspevky. V štúdii Rod Thurzovcov 

a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva jeho autor Géza Pálfy analyzuje 

postavenie najvýznamnejších predstaviteľov tohto rodu medzi rodmi uhorskej svetskej elity, 

získavanie krajinských hodností a titulov (zameral sa aj na grófsky titul Juraja Thurzu, ktorý 

bol bádateľmi doteraz takmer nepovšimnutý). 

 Medzi zámožných feudálov sa Thurzovci dostali vďaka bohatstvu, o ktoré sa zaslúžili 

hlavne meštianski príslušníci ich rodiny v 15. a 16. storočí. Na túto relatívne krátku etapu vo 

vývoji ich rodu (trvala tri generácie) sa často zabúda. Marián Skladaný v  štúdii nazvanej 

Hospodársky vzostup Thurzovcov predstavuje týchto meštianskych predkov a prezentuje ich 

aktivity v oblasti obchodu a podnikania.   

 Gabriella Erdélyi v podkapitole – štúdii „Som len človek, kráľ môj, nie kameň“: 

Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov skúma vzťah Alexeja Thurzu k Ferdinandovi I. 

Habsburskému. Alexej Thurzo ako jeden z mála súčasníkov vydržal po celý čas na strane 

tohto  panovníka v jeho boji proti Jánovi I. Zápoľskému. Autorka v príspevku vysvetľuje toto 

Thurzovo konanie, rozoberá aj jeho vzťah ku kráľovi. 

 V ďalšej štúdii s názvom Tajomný Thurzo. František Thurzo, predseda Uhorskej 

a Dvorskej komory (1549 – 1563) jej autor Lajos Gecsényi sleduje smerovanie kariéry 

Františka Thurza ako predsedu Uhorskej a dvorskej komory (ktoré je zaujímavé z hľadiska 

premien politických elít Uhorského kráľovstva po bitke pri Moháči) a dôvody, ktoré  

vyzdvihli potomka vedľajšej vetvy šľachtického rodu na vysoké pozície vo vznikajúcej 

Habsburskej monarchii.   
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 Do druhej kapitoly s názvom Thurzovci a reformácia boli zaradené tri štúdie. Zoltán 

Csepregi v príspevku Thurzovci a počiatky reformácie na príklade dvoch humanistov – 

mestského politika Wolfganga Guglingera a  Johanna Henckela poukazuje na to, ako dospel 

thurzovský patronát k podpore počiatkov reformácie v Uhorsku.  

 Martin Rothkegel v štúdii Vzťahy olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza 

s Uhorskom ozrejmuje významné miesto Uhorska v myšlienkach a v záujmoch tohto biskupa. 

Tünde Katona v nasledujúcom príspevku s názvom Levočská základina Thurzovcov 

predstavuje tzv. Testamentbuch, ktorý poskytuje pohľad na každodennosť ranonovovekého 

mesta. Krajinský sudca Alexej Thurzo (1490 – 1543) testamentárne zanechal mestu Levoča 

desaťtisíc zlatých, o  využití ktorých viedli Levočania túto účtovnú knihu. Štúdia predstavuje 

kódex, pričom sa sústreďuje hlavne na údaje týkajúce sa 17. storočia. 

 Tretia kapitola má názov Thurzovské dvory – centrá hospodárskeho, politického 

a spoločenského života. V prvej štúdii Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na 

prelome 16. a 17. storočia sa autorka Tünde Lengyelová zameriava na panstvá 

a hospodárenie predposledných a posledných členov thurzovského rodu – najmä na palatínov 

Juraja a Stanislava Thurzu a ich dedičov. 

 Vo výskume uhorskej správy, politických a vojensko-historických dejín v 16. a 17. 

storočí sú vzťahy medzi palatínom a stolicou okrajovou témou. Péter Dominkovits v štúdii 

Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš načrtáva vzťahy palatína Juraja 

Thurzu a spomenutých dvoch stolíc západného Zadunajska zo strany týchto úradov na 

základe rozkazov palatína, mandátov, resp. stoličných zápisníc a intimátov.  

 Nasleduje príspevok Diany Duchoňovej Dvorské poriadky na thurzovskom 

a esterházyovskom dvore. Dvorské poriadky v Uhorsku, namiesto absentujúceho 

panovníckeho dvora, boli zdrojom modernizácie a sociálnej disciplinizácie najvyšších 

spoločenských vrstiev. Nimi sa vytvárali normy, ktoré regulovali život celej dvorskej 

spoločnosti. Tento príspevok analyzuje dvorské poriadky Imricha Thurzu a palatína Mikuláša 

Eszterházyho. 

 V štúdii Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603 autorka Borbála Benda 

predstavuje jedálny lístok spísaný v januári roku 1603 v hlohoveckom hrade Stanislava 

Thurzu a porovnáva ho s dosiaľ známymi dobovými zvykmi v stravovaní. 

 Posledná – štvrtá  kapitola má názov Kultúrny odkaz rodu Thurzovcov. Prvá štúdia od 

Zuzany Ludikovej a Mikó Arpáda Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Thurzovcov 

podáva, aj keď nie úplný, prehľad náhrobných pamiatok viažucich sa k rodu Thurzov – 
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najstaršie a najvýznamnejšie náhrobné pamiatky Thurzovcov v Levoči, náhrobné pamiatky 

rakúskej a  bytčiansko-oravskej vetvy.  

 Pôsobenie Thurzovcov spadá do obdobia (15. – 17. storočie), kedy boli matriky 

vedené len sporadicky, preto genealógia tohto rodu nemôže byť postavená na matričných 

prameňoch. Významným, ale zatiaľ len málo využívaným prameňom pre genealogický 

výskum, sú svadobné oznámenia. Frederik Federmayer v štúdii Svadobné oznámenia 

Thurzovcov (prameň ku genealogickému výskumu rodu) predstavuje tento prameň. Troma 

príkladmi svadieb z okruhu najbližšej rodiny Thurzovcov dokladuje ich širokú výpovednú 

hodnotu. 

 Dejinám šľachtických rodov sa čiastočne venoval aj Matej Bel vo svojich Notitiách. 

V 20. storočí však jeho zistenia stáli mimo spektra záujmu bádateľov zaoberajúcich sa 

genealógiou. Štúdia „Theatrum Nobilitatis Hungaricae“. Genealogické výskumy Mateja Bela 

so zvláštnym zreteľom na rod Thurzo, ktorej autorom je Gergely Tóth, sa to snaží napraviť. 

Predstavuje výsledky genealogických výskumov Mateja Bela, resp. ich neskoršie využitia 

a citovanie. Analyzuje tiež históriu rodu Thurzovcov podanú Matejom Belom. 

 Helena Saktorová v štúdii Osobnosť Juraja Thurza v spektre autorských dedikácií 

predstavuje knihy s tlačenými dedikáciami venovanými Jurajovi Thurzovi z jeho knižnice 

v Bytči, ktoré vnášajú svetlo do rozvetvených stykov palatína s kultúrnym svetom v Uhorsku, 

ale aj v celej Európe. 

 Štúdiou Rod Thurzovcov a Štátny archív v Bytči predstavuje autorka Jana Kurucárová 

jednotlivé fondy z tohto archívu späté s rodom Thurzo. Ide o fond Panstvo Bytča-Strečno a 

fond Oravský komposesorát, v ktorom sa zachovali najcennejšie dokumenty týkajúce sa 

Thurzovcov. 

 V nasledujúcom príspevku Antropologická a paleopatologická analýza kostrových 

pozostatkov príslušníkov rodiny Juraja Thurzu sa Milan Thurzo a Radoslav Beňuš zaoberajú  

kostrovými pozostatkami príslušníkov rodiny palatína Juraja Thurzu, ktoré sa našli v krypte 

Oravského hradu poprehadzované a pomiešané v drevených debnách. Príspevok hovorí o 4 

jedincoch, ktorých sa im podarilo identifikovať – Imrichovi Thurzovi (1598 – 1621), 

palatínovi Jurajovi Thurzovi (1567 – 1616), Alžbete Czoborovej – manželke Juraja Thurzu 

(1578 ? – 1626) a Anne Thurzovej, vydatej Szunyoghovej (1603 – 1660). 

 Michal Čajka v štúdii Thurzovské prestavby Oravského hradu referuje, ako už názov 

napovedá, o opravách Oravského hradu vykonaných Thurzovcami. Hrad patril medzi dôležité 

opevnené sídla rodiny Thurzovcov v 16.  a 17. storočí. 
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  Kolektívna monografia vznikla v rámci projektu VEGA 2/0133/10 Šľachtický dvor – 

mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku, ktorý bol riešený 

v Historickom ústave SAV v Bratislave a je tiež výsledkom spolupráce Historického ústavu 

Slovenskej akadémie vied a Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Práca obohatila 

historiografiu o dejinách jednotlivých šľachtických rodov, pričom sa nezaoberá dejinami 

tohto rodu komplexne, osvetľuje však niektoré otázky, na ktorých základe dokazuje jeho 

výnimočnosť.  

 

Mgr. Michaela Kurinovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


