
 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty  

 

 
Místo: Maďarsko, Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest), Országos Széchényi Könyvtár 

(Budapest) 

Termín cesty:  24. – 29. října 2013  
 
Účel cesty:  Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a 

nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ 
                        číslo projektu P 410/11/0535 

Účastník cesty:  Mgr. Pavel Koblasa, odborný archivář Národního archivu 
 

Zprávu podává:  Mgr. Pavel Koblasa, odborný archivář Národního archivu 
 

 

             

 

 

Datum vyhotovení: 8. 11. 2013 

Podpis ředitelky archivu: PhDr. Eva Drašarová, CSc., podepsáno elektronicky 



 

 

Organizační údaje  

 

Zahájení cesty: Praha, hlavní nádraží, 7.39 

Přejezd státní hranice: Břeclav/Kúty, 11.08 

Příjezd do cíle: Budapest, Keleti pályaudvar, 14.35 

 

Zahájení zpáteční cesty: Budapest, Keleti pályaudvar, 15.25 

Přejezd státní hranice: Kúty/Břeclav, 19.03 

Návrat: Praha, hlavní nádraží, 22.21 

 

 

Ubytování:  

Manzard Panzió, Kiss Géza, Bláthy Ottó utca 21, H-1089 Budapest 

 

 

 

 

 

 

Vyúčtování cesty bylo provedeno v Národním archivu, v předepsané lhůtě po návratu.  

Cesta byla uhrazena z prostředků projektu GA ČR. 

 

Průběh pobytu: Průzkum stanovených archivních fondů, studium příslušné literatury, 

konzultace s archiváři, nákup odborné literatury  

 

Nedostatky a problémy: nevyskytly se 

 



 

 

Průběh a výsledky jednání 

 

Uskutečnila se poslední studijní cesta v rámci grantového projektu do budapešťského 

Magyar Nemzeti Levéltár (dříve Magyar Országos Levéltár), kde bylo třeba navázat na 

výzkum z loňského roku 2012. Kromě procházení některých větších rodinných archivů v tzv. 

P – szekció (např. rody Esterházy, Károlyi, Zichy, Batthyány) pokračoval výzkum především 

ve fondu uherského královského ministerstva vnitra (Belügyminisztérium), tzv. K – szekció. 

Zde bylo třeba ověřit data a důvody nobilitací vybraných jednotlivců, kteří byli povýšeni 

uherským panovníkem do šlechtického stavu v letech 1867–1918. Kromě toho účastník 

studoval i příslušnou problematiku v dostupné odborné literatuře, v budapešťské Országos 

Széchényi Könyvtár. 

 

 

Zhodnocení a přínos cesty 

 

V Budapešti bylo stejně jako v loňském roce klíčové studium materiálů uložených ve 

fondu uherského ministerstva vnitra, kde se přirozeně nalézá řada spisů týkajících 

se povyšování do šlechtického stavu na území Uherského království v novější době, tj. po 

vzniku Rakousko-Uherska, po roce 1867.  Neméně důležité bylo i studium maďarské odborné 

literatury, která je navíc v České republice, až na výjimky, nedostupná. V rámci služební 

cesty proběhl i nákup odborné literatury pro knihovnu Národního archivu a pořízení kopií 

vybraného aktového materiálu. 
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