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Nobilita stále žije medzi nami
l K SOCHE KRÁĽA ŠTEFANA položili veniec
s farbami slovenskej trikolóry. Kritizujú
princíp kolektívnej viny, ktorý ich Benešovými dekrétmi pripravil o majetky.
Hlásia sa k rodovým titulom, ktoré nesmú používať. Karpatská nobilita.
BELÁ. Nielen interiér, ale aj hos-

tia tunajšieho kaštieľa pripomínali historický film. Šnurované
dolomány, čiapky s perami, šabľa za pásom. Aj priezviská ako
vystrihnuté z pera Kalinčiaka či
Jókaiho: Erdődy, Práznovszky,
Benický, Forgáč. Rudolf von Rakovsky si však ako jediný môže
písať v mene aj titul. Okrem slovenského má aj nemecké občianstvo. Varvara Nikolajevna
Karlinskaja (dnes Barbara Čerbaničová) si zasa odvodzuje pôvod až od ruskej cárovnej Kataríny II.
Nobilitas Carpathiae

V kaštieli sa zišli potomkovia
šľachtických rodov na šľachtickom sneme občianskeho združenia (OZ) Nobilitas Carpathiae.
V roku 2007 ho v Nových Zámkoch založili desiati potomkovia šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva. „Chceme rozvíjať kontakty medzi potomkami a rodinnými príslušníkmi
šľachticov bývalého Uhorského
kráľovstva na Slovensku i v zahraničí,“ hovorí jeden zo zakladateľov OZ Nobilitas Carpathiae
Mikuláš Práznovszky z Nových
Zámkov.
„Radi by sme zachovali odkaz
historických rodín, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj našej vlasti. Chceme dosiahnuť spoločenské uznanie hodnôt, ktorých nositeľmi bola
v minulosti šľachta a ktoré –
zdôrazňujem – sú zlučiteľné so
súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu. A naopak – cieľom združenia vyslovene nie je akýmkoľvek spôsobom oslabovať alebo narúšať
ústavné základy Slovenskej republiky, najmä jej územné alebo
štátoprávne usporiadanie.“

Návrat k mravným
hodnotám

„Mnoho duchovných a morálnych hodnôt by sme si od bývalej šľachty mohli osvojiť. Dnešná spoločnosť je plná hamburgerov a krvákov. Naše deti vychováva viac internet, televízia
a hracie automaty než rodina,“
pokračuje M. Práznovszky.
„Medziľudské vzťahy sa zredukovali na pojem „nemám čas lebo musím zarábať“. Správame
sa k sebe navzájom bez štipky
úcty. Proti tomu môžeme postaviť osobný príklad členov nášho
združenia. Chceme vyhľadávať
a analyzovať významné historické skutočnosti, ktoré by vyvrátili minulým režimom podporovaný názor o šľachticoch
ako parazitoch spoločnosti. Nebyť šľachtických rodov, nebolo
by tu množstvo kultúrnych pamiatok, knižníc, umeleckých
diel. Napríklad svetoznámy
skladateľ Jozef Haydn desaťročia pôsobil v kaštieli Esterházyovcov v Eisenstadte.“
Nielen duchovné krivdy

Občianske združenie nemá zákonodarnú iniciatívu ani politické ambície. Kritizuje však
princíp kolektívnej viny, ktorý
im Benešovými dekrétmi odobral majetky. „Napriek prijatým
zákonom o reštitúciách cesta
k opätovnému získaniu pôvodného majetku nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad
zdalo,“ zdôrazňuje M. Práznovszky, povolaním právnik.
„Vzhľadom na legislatívne nedostatky sa nie každému občanovi priznalo právo na zmiernenie majetkových krívd. K legislatívnym nedostatkom pristúpili ďalšie prekážky v podobe
nedôsledného vedenia evidencie

Nobilita

Snem

Zľava za stolom Nikolaj Čerbanič, Barbara Čerbaničová, Dagmar Beňovská. Za nimi potomkovia rodu Benických.
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Predseda združenia M. Práznovszky (vľavo) a Ferenc Erdődy za predsedníckym stolom šľachtického snemu.
FOTO: LEHEL TÓTH

nehnuteľností v období pred rokom 1989, v nedostupnosti alebo
ťažkej dostupnosti týchto dokumentov v archívoch príslušných štátnych orgánov, ako aj
v nedostatočnej skúsenosti väčšiny občanov pri ich vyhľadávaní a obstarávaní. Do tretice treba
spomenúť zdĺhavé vybavovanie
reštitučných žiadostí občanov
orgánmi, ktoré sú na to povolané, čo často prechádza do zbytočných prieťahov hraničiacich
často so sabotážou.“
Mnohí by boli radi šľachticmi

Šľachtický snem v Belej sa okrem iného zaoberal členmi združenia, ktorí pochádzajú z rodov
mimo bývalej Uhorskej koruny.
V Európe je viacero štátov, kde
má šľachta významné miesto
v spoločenskom aj politickom
živote. Aj Nobilitas Carpathiae
sa chce začleniť do vyšších
európskych štruktúr. Preto pri
prijímaní nových členov radšej
postupuje obozretne.
„Medzi šľachticov sa už v
dávnej minulosti snažili dostať
špekulanti. Vtedy preto, aby
nemuseli platiť dane. Dnes
modrá krv neprináša žiadne
hmotné výhody. Vyžadujeme
však, aby naši členovia doložili
svoj pôvod originálnymi listinami alebo ich overenými kópiami. Vieme prípadne poradiť,
akým spôsobom tieto doklady
vypátrať,“ pokračuje predseda
združenia.

V zahraničí ich rešpektujú

Členovia OZ sa zúčastnili napríklad oficiálneho programu
sprievodu Svätej pravice v Budapešti.
V auguste boli pri odhalení sochy sv. Štefana v Komárne. Ako
jediní k nej položili veniec s farbami trikolóry Slovenskej republiky na znak úcty k svojej
vlasti.
„Konali sme tak v duchu tradícií našich predkov, ktorí boli
povýšení do šľachtického stavu
práve za ich vernosť a služby
preukázané vlasti,“ konštatuje
M. Práznovszky.
Minulý piatok boli súčasťou
slávnosti odhalenia sochy Žofie
Bosniakovej v Šuranoch. V decembri ich pozvali na svätú omšu v korunovačnom Kostole kráľa Mateja na budínskom hrade.
V júli 2010 sa majú zúčastniť
na slávnosti výročia zachránenia a ukrytia svätoštefanskej koruny v Rakúskom Mattsee pri
Salzburgu. Koncom vojny ju
sem previezli z Maďarska pred
postupujúcimi vojskami Červenej armády.
„V roku 2013 sa chystajú oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na
územie súčasného Slovenska.
Privítame, ak organizátori budú
myslieť aj na pozvanie pre združenie Nobilitas Carpathiae,“
uzatvára predseda združenia
Mikuláš Práznovszky.
MIROSLAV ANTONI

Činnosť združenia ocenil aj
prezident republiky
Kancelária prezidenta SR si váži prácu občianskeho združenia
Nobilitas Carpathiae na zachovaní historických, kultúrnych a
spoločenských hodnôt zlúčiteľných so súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu – uvádza sa v liste, ktorý v októbri
tohto roka združeniu doručili z kancelárie prezidenta SR Ivana
Gašparoviča.
Ako sa ďalej sa uvádza: Históriu Uhorska cháopeme ako organickú súčasť slovenských dejín, pretože v tomto spoločnom štátnom útvare Slovákov, Maďarov, Rusínov, Chorvátov, Srbov, Rumunov, Nemcov, Židov a ďalších národností naši predkovia žili
od rozpadu Veľkej Moravy až do vzniku Československej republiky. Veľká časť našich kultúrnych a civilizačných hodnôt má svoje
korene v časoch Uhorska, resp Rakúsko-uhorskej monarchie.
V tomto zmysle si vážime všetky osobnosti a štátnikov tohto historického obdobia, vrátane diela uhorského kráľa Štefana I. (MA)

Kráľovi Štefanovi
K soche položili veniec s farbami slovenskej trikolóry.
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Školáci objavovali kultúrne pamiatky svojho mesta
Prvého decembra 2009 sa
v priestoroch Múzea Jána
Thaina v Nových Zámkoch
zišli žiaci novozámockých
základných a stredných škôl
na slávnostnom vyhodnotení projektu Kultúrna topografia mesta a regiónu
Nové Zámky očami detí.
NOVÉ ZÁMKY. Hlavnými organizátormi projektu boli Mesto
Nové Zámky a Múzeum Jána
Thaina v Nových Zámkoch. Zámerom projektu bolo vzbudiť
u cieľových skupín, žiakov
a študentov novozámockých
škôl, záujem o kultúrne dedičstvo regiónu a mesta prostredníctvom ich priamej účasti na
zmapovaní a propagácie týchto
hodnôt. Prvoradou úlohou zapojených škôl bolo zostaviť žiacky
Topo tím. Mal si vybrať kultúrnu pamiatku a zdokumentovať,

čím všetkým prešla od výstavby
cez rôzne poškodenia a rekonštrukcie až po súčasnosť.

kou. Študenti SOŠ na Nitrianskej
ul. 61 vytvorili návrh turistického chodníka po novozámockých
kaplnkách.

Takmer zabudnutý cintorín

Aj napriek krátkemu času (necelý mesiac) sa zúčastnené topo
tímy zhostili úlohy veľmi dobre.
Vytvorili zaujímavé dokumentačné práce. Hoci niektoré pamiatky zdokumentovali aj viaceré tímy, každá práca bola originálna.
Do projektu sa zapojilo 50 žiakov a 11 učiteľov z deviatich novozámockých škôl. Dokumentovali synagógu, františkánsky
kostol a kláštor, Súsošie Najsv.
Trojice, Farský kostol povýšenia
sv. Kríža, takmer zabudnutý
cintorín na Slovenskej ulici Tóth
József utcai temető. Gymnázium na Ulici M. R. Štefánika
predstavilo vlastnú budovu,
ktorá je tiež kultúrnou pamiat-

Ocenili všetkých

Čestné uznanie si z rúk riaditeľky múzea Heleny Gudomonovej
prevzali:
l Gymnázium na Ul. M. R. Štefánika za videodokument o histórii budovy školy
l Základná škola (ZŠ) na Mostnej ulici za zdokumentovanie
histórie synagógy a žiačky Marcela Brestovská a Martina Brestovská za zhotovenie makety
synagógy
l ZŠ na Ul. G. Bethlena za zdokumentovanie histórie františkánskeho kláštora a kostola,
l ZŠ Devínska za dokumentáciu o súsoší Najsv. Trojice,
l Gymnázium P. Pázmáňa za
zdokumentovanie už spomína-

ného cintorína na Slovenskej
ulici.
l Čestné uznanie za samostatné spracovanie histórie františkánskheo kláštora a kostola získala Simona Červenková z Cirkevnej ZŠ Antona Bernoláka,
ktorá sa do projektu zapojila
sama.
l Cenu riaditeľky múzea komisia udelila ZŠ na Nábrežnej ul. za
spracovanie histórie farského
kostola a Strednej odbornej škole na Nitrianskej ul. za návrh turistického chodníka po novozámockých kaplnkách.
l Cenu riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v NZ si
prevzala ZŠ na Hradnej ulici za
videodokument Židovská komunita v Nových Zámkoch.
l Cenu primátora mesta získala ZŠ na Devínskej ulici za zdokumentovanie histórie františkánskeho kostola a kláštora.

Okrem toho každý člen topotímu obdržal pamätný list za
účasť v projekte a drobnú cenu.
Ostatné ceny venovali mesto

Nové Zámky, Múzeum J. Thaina, Regionálne osvetové stredisko a ďalší sponzori.
MARTA KASÁŠOVÁ

Synagóga
Martina a Marcela urobili maketu novozámockej synagógy s parkom
Ernesta Kleina.
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