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8 ELŐSZÓ

Jelen kötetet többéves nemzetközi együttműködés eredményeként tarthatják kezükben az 
érdeklődők. Az Esterházy mágnáscsalád ifjabb fraknói ágáról szóló, munkaközösség alkotta 
monográfia két olyan nemzetközi, szlovák, magyar és orosz történészek részvételével 
zajlott konferencia anyagát tartalmazza, amelyeket – Szenc várossal együttműködve –  
a Szenci Városi Múzeum szervezett. Ezeknek a rendezvényeknek a vitathatatlan sikeréről 
tanúskodik, hogy a szakembereken kívül mindkettőn szép számmal jelentek meg más 
érdeklődők is, méghozzá nem csak a helyiek köréből.

A szlovák történészek érdeklődése szempontjából az Esterházy nemzetség hosszú időn 
keresztül mintha más jelentős mágnáscsaládok árnyékában maradt volna. Így volt ez 
az Esterházyak egyes képviselőinek kétségtelen történelmi jelentősége, számos politikai 
tette, adományozói és jótékonysági tevékenysége ellenére is. Az utóbbi időben azonban 
e vonatkozásban is változásoknak lehetünk tanúi. Mi több, egy-egy téma köré rendezett, 
monografikus feldolgozások is napvilágot látnak a család hatalmi szempontból jelentős egy-egy 
képviselője (például Esterházy Miklós nádor) környezetének hétköznapjairól, vagy éppen  
a nemzetség nőtagjainak szerepéről, sorsáról. A magyar történettudomány tán természetes 
módon is jóval nagyobb figyelmet szentelt az Esterházyaknak, ám e téren is új 
szemléletmódok figyelhetők meg, valamint az, hogy egyre intenzívebben használják az 
eddig még nem vizsgált vagy csak részben kutatott levéltári és más forrásokat. Kisebb 
„műhelyek” hosszú éveken át folyó kutatómunkája is kiadványokká érett; az Esterházy 
család állandó kedvelt témája több regionális közemlékezeti és gyűjteménykezelő 
intézménynek is (például a tatai Kuny Domokos Múzeumnak és a Magyar Nemzeti 
Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának).

Kiadványunk huszonhárom írást kínál hat tematikus egységbe rendezve. A dolgozatok 
innovatív módon vetnek fel a  családdal – s azon belül konkrétan a tárgyalt ággal – 
kapcsolatos, eddig kevéssé ismert kérdéseket. Döntő többségük forráskutatáson alapuló 
tanulmány, így nemegyszer különböző, eddig kevésbé ismert vagy teljesen ismeretlen 
információkat is közölnek. A kötet minden bizonnyal nemcsak a közemlékezeti és 
gyűjteménykezelő intézmények számára lesz hasznos, hanem tágabb körben is.

A jelen formában készült, kétnyelvű kiadvány számos kérdést és problémát vetett fel, 
amelyekkel kapcsolatban kompromisszumos megoldás született. A kérdések egyike 
a családi vezetéknév írásos alakjára vonatkozott. Az esetek többségében tiszteletben 
tartottuk az Esterházy névalakot, amelyet állandósultan a 18. és főként a 19. századtól  
a jelenlegi nemzedékig használtak és használnak. Azokban az esetekben tettünk kivételt, 
amikor a hiteles források az Eszterházy névalak tudatos és rendszeres használatára 
mutattak rá (például Eszterházy Károly egri püspök nevénél). Ilyen esetekben a feltüntetett 
névalakok egyenértékűekként bukkanhatnak fel. 

Végezetül köszönettel tartozom mindenkinek – a szerzőknek, a nyelvi szerkesztőknek,  
a fordítóknak és a grafikusnak – a minőségi, rendkívül felelősségteljes és áldozatos munkáért. 
Köszönet illeti az egyes közgyűjteményeket, intézményeket, de a magángyűjtőket is, 
akiknek hála az olvasó a könyvet a képanyag gazdagsága és sokrétűsége szempontjából is 
értékelheti.

A szerkesztő



 9ÚVOD

Záujemcom sa dostáva do rúk knižná podoba vyústenia viacročnej medzinárodnej spolupráce. 
Jej výsledkom je kolektíva monografia venovaná mladšej fraknovskej línii magnátskeho rodu 
Esterházyovcov, ktorá je výstupom z dvojice medzinárodných vedeckých konferencií historikov 
so zastúpením zo Slovenska, Maďarska i Ruska. Tie v posledných rokoch úspešne zorganizo-
valo s podporou Mesta Senec a viacerých partnerov Mestské múzeum v Senci. O ich nespornej 
úspešnosti svedčí aj opakovane bohatá účasť odborníkov, poslucháčov, záujemcov o dejiny, nie-
len z radov miestnych občanov. 

Rod Esterházyovcov bol z hľadiska záujmu slovenských historikov dlhodobo akosi v tieni iných 
významných magnátskych rodov, ktoré pôsobili aj na území dnešného Slovenska. Dialo sa tak 
napriek nespornému historickému významu a početným politickým, donátorským, charitatív-
nym aktivitám jednotlivých predstaviteľov rodu. V posledných rokoch sme ale svedkami zmien 
aj v tejto oblasti. Vychádzajú dokonca tematicky poňaté monografické spracovania zamerané či 
už na každodenný život v prostredí mocensky významných členov rodu (napr. palatína Miku-
láša Esterházyho), alebo na postavenie a osudy jej ženských predstaviteľov. Maďarská historio-
grafia sa rodu azda prirodzene venovala viac. Aj tu sme však svedkami nových pohľadov a stále 
intenzívnejšieho využívania ešte neprebádaných, alebo len čiastočne prebádaných archívnych 
i iných prameňov. Do podoby knižných publikácií dozreli aj dlhoročné aktivity menších odbor-
ných „dielní“ a rod Esterházyovcov je stálou obľúbenou témou spracovania viacerých, aj regio-
nálnych pamäťových inštitúcií (napr. Kuny Domokos Múzeum, Tata; Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém Megyei Levéltára). 

Prítomná publikácia ponúka 23 príspevkov zoradených do šiestich tematických celkov. Príspev-
ky inovatívne otvárajú doposiaľ málo známe otázky z histórie rodu a konkrétne sledovanej jej 
línie. V drvivej väčšine vychádzajú z pramenných výskumov a tak neraz prinášajú doposiaľ 
málo známe, alebo úplne neznáme informácie rôzneho druhu. Publikácia bude iste využiteľná 
nielen v sieti pamäťových a fondových inštitúcií, ale nájde si záujemcov aj v širšom okruhu.

Spracovanie dvojjazyčnej publikácie prítomnou formou nastolilo mnohé otázky a problémy, 
ktoré sa podarilo vyriešiť kompromisom. Jednou z otázok bolo aj zjednotenie písania podoby 
rodového priezviska pre účely tejto publikácie. Vo väčšine prípadov sme rešpektovali tvar Es-
terházy, ustálene používaný od 18. a najmä 19. storočia minulými a aj dnešnými generáciami 
rodu. Výnimku sme urobili v prípadoch, keď interpretácie hodnoverných prameňov poukázali 
na vedomé a pravidelné používanie tvaru Eszterházy (napr. v prípade jágerského biskupa Ka-
rola Eszterházyho). V takých prípadoch sa uvedené tvary môžu vyskytovať ako rovnocenné. 

Na záver patrí moje poďakovanie všetkým: autorom, jazykovým redaktorom, prekladateľom 
i grafickej úprave za mimoriadne kvalitnú, zodpovednú i obetavú prácu. Poďakovanie patrí aj 
pamäťovým inštitúciám a súkromným zberateľom, vďaka ktorým môže túto publikáciu čitateľ 
oceniť aj z pohľadu rozsiahlosti a rozmanitosti jej obrazových príloh.

Zostavovateľ
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