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STUDIE

Jan ŽuPanIč

KarlovSKá šlEchTa.
raKoUSKé a UhErSKé nobIlITacE vE SvěTlE 

maTErIálů KabInETní KancElářE Karla I. (Iv.) *)

Županič, Jan: Nobility under the Reign of Charles (Karl) I (IV). Austrian and Hungarian
Ennoblement in the Light of Materials of the Cabinet Office of Charles I (IV) 

The community of experts continues to believe that under the reign of the Emperor and king
Charles (karl) I (IV), the last austro-hungarian monarch (1916–1918), the crisis of nobility hit its
bottom and the value of honours was completely downgraded by far too frequent awarding there-
of. This assertion, however, is rather distorted and reflects the negative image of the last habsburg-
Lorraine monarch, intentionally built by most of the successor states to the austro-hungarian
Empire post 1918. nevertheless, the ennoblements performed under the reign of  Charles I by the-
ir number or nature do not differ significantly from the average which was common in the World
War I era and are a consequence of the extraordinary situation emerging after the outbreak of the
war. The truthfulness of the legend on inflation in granting noble titles under the reign of Charles
I (IV) is thus more than disputable. over 80 percent of all ennoblements consisted in bestowing 
a simple noble title, i.e. the lowest rank in the hierarchy of noble titles, granted in fifty percent of
the cases to army officers, or their surviving families. It is a relatively high number, considering
the fact that during 114 years of existence of the austrian, or austro-hungarian monarchy the lo-
west title of nobility was on average granted to 27 officers annually. nonetheless, it corresponds
with the transformation of the corps of officers, consisting at the time of World War I mostly of
persons of non-noble origin, and it is a consequence of the extraordinary situation brought about
by the direct involvement of majority of officers in battles.

Doc. PhDr. Jan Županič, PhD., Ústav světových dějin Filosofické fakulty univerzity karlovy,
nám. Jana Palacha 1, 116 38 Praha 1; jan.zupanic@ff.cuni.cz.

V odborných kruzích dosud přetrvává názor, že za vlády posledního rakousko-
uherského panovníka, císaře a krále karla I. (IV.) dosáhla krize šlechtictví svého
vrcholu a že hodnota tohoto vyznamenání byla zcela degradována častým udíle-
________________

*) Tato studie vznikla v rámci grantu Grantové agentury české republiky č. 404/08/0259.



ním. Pro šlechtice z této éry se dokonce vžil posměšný název Sehadler.(1) Toto
tvrzení je ale zkreslené a odpovídá negativnímu obrazu posledního habsbursko-
lotrinského panovníka, který po roce 1918 cíleně budovala většina nástupnic-
kých států rakousko-uherska. Jak ještě uvidíme, nobilitace realizované za kar-
lovy vlády svým počtem ani charakterem výrazně nepřevyšují průměr  předcho-
zích let – ovšem s výjimkou prostého šlechtictví. Jeho časté udílení v této době
bylo důsledkem mimořádné situace, jež nastala po vypuknutí první světové vál-
ky. Zatímco roku 1914 bylo v rakousku nobilitováno 57 a roku 1915 51 nešlech-
ticů, roku 1916 jich bylo již 212, roku 1917 288 a roku 1918 280. naprostá vět-
šina nobilitací z let 1916–1918 se přitom týkala právě udělení nejnižšího stupně
titulatury, tedy prostého šlechtictví.(2)

otázka udílení šlechtických titulů a problematika šlechtického práva je před-
mětem řady odborných studií, a proto se zaměříme pouze na specifika karlovské
éry. Především je třeba zdůraznit, že vznik rakousko-uherské monarchie roku
1867 neměl na šlechtické záležitosti zásadnější vliv. nejvyšší institucí sice byla
ministerstva vnitra obou částí říše, ale většina otázek z oblasti šlechtického prá-
va se nadále řešila ve Vídni. nobilitační diplomy pro rakouské i uherské státní
příslušníky byly navíc i po vzniku dualismu zhotovovány ve Vídni, což byl ne-
pochybně důsledek tlaku rakouské úřednické lobby.(3) ke změně došlo teprve za
vlády karla I. (IV.), kdy uherská vláda prosadila, aby se listiny pro uherské stát-
ní příslušníky zhotovovaly výlučně v Budapešti, druhém rezidenčním městě 
podunajské monarchie.(4) Zdá se ale, že vzhledem k výjimečné situaci nebylo 
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(1) Z německého sehen (vidět) a adeln (udělit šlechtický titul).  Tyto osoby byly též ironicky ti-
tulovány jako Spätkarolinger. Peter Wiesflecker. Nobilitierungen Kaiser Karl I. von Österreich.
Studien zum österreichischen Adel am Ende der Donaumonarchie. Dissertation zur Erlangung des
Doktorgrades der Philosophie an der geistenwissenschaftlichen Fakultät der universität Wien.
Wien 1992, s. 351 a 353.

(2) Srov. hanns Jäger-Sunstenau, Statistik der Nobilitierungen in Österreich 1701–1918. In: Ös-
terreichisches Familienarchiv, Bd. 1, neustadt an der aisch 1963, s. 13. k téže otázce a problema-
tice šlechtického práva viz Berthold Waldstein-Wartenberg, Österreichisches Adelsrecht
1804–1918. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 17/18. Bd., 1964/65, s. 109–146;
reinhard Binder-krieglstein, Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adelsrechts
der cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik unter besonderer
Berücksichtigung des adeligen Namensrechts. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles –
new York – oxford – Wien 2000; Peter Frank-Döfering, Adelslexikon des Österreichischen
Kaisertums 1804–1918. Wien – Freiburg – Basel 1989, s. 605–610 a 642–644; Jan Županič, Nová
šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 95–226.

(3) Poplatek za listinu se neodváděl do státní pokladny, ale dělil mezi zaměstnance šlechtického
odboru c. k. ministerstva vnitra podle jejich postavení a věku. andreas Cornaro, Nobilierungen
ohne Diplom und Ausfertigunsgebühr. Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichischen archi-
vare, 1990, s. 126–139; J. Županič, Nová šlechta, s. 187 an.



nařízení dodržováno. Pro léta 1916 a 1917 bohužel nejsou údaje k dispozici, 
ale všechny nobilitační listiny pro uherské občany z roku 1918 byly vydány ve
Vídni.(5)

Po karlově nástupu na trůn také výrazně poklesl vliv panovníka na samotný
nobilitační proces v uhrách, když dosavadní vladařské privilegium odpouštět za
mimořádné zásluhy povyšovací taxy (Nobilitierung mit Nachsicht der Taxe) pře-
šlo do rukou zdejšího ministerského předsedy.(6) Tyto kroky měly úzkou sou-
vislost se snahou řady uherských politiků o získání širších rozhodujících pravo-
mocí při řízení říše a posílení pozic zemí svatoštěpánské koruny. V rakousku 
k podobnému omezení panovnických prerogativ nikdy nedošlo.

k nabytí šlechtictví docházelo za vlády karla I. (IV.) stejným způsobem jako
v éře jeho předchůdce Františka Josefa I. kromě spíše výjimečných možností,
které představovalo přenesení titulu, renobilitace apod.,(7) mohlo dojít k pový-
šení na základě nejvyššího rozhodnutí panovníka nebo díky systematizovanému
šlechtictví.

Panovnické nejvyšší rozhodnutí mohlo mít dvě podoby. První představovalo 
udělení titulu prostřednictvím osobního panovníkova listu (Allerhöchtes Hand-
schreiben), kterým vladař své rozhodnutí o povýšení oznámil ministrovi vnitra.
Tímto způsobem byla nobilitována jen menší část vyznamenaných, převážně 
osoby z panovníkova okolí a lidé skutečně mimořádného věhlasu. Většina pový-
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(4) Michael Göbl, Die Wappenmaler an der Wiener Hofkanzleien von 1700 bis zum Ende der
Monarchie. hausarbeit am Institut für österreichische Geschichtsforschung, Wien 1989, s. 100.

(5) Österreichisches Staatsarchiv, allgemeines Verwaltungsarchiv, adelsarchiv (dále jen: aVa,
aa), adelsausweise, Generalia 2, kt. 584: adelsausweise ab 1891.

(6) Österreichisches Staatsarchiv, haus-, hof- und Staatsarchiv, kabinettsarchiv, kabinetts-
kanzlei (dále jen hhSta, kk), korrespondenz, 337korr./1917. Původně se taxou mínila úhrada
poplatku za zhotovení šlechtického majestátu, později se ale tento smysl vytratil a taxa se stala po-
platkem za udělení určitého stupně šlechtictví. nemá tedy nic společného s poplatkem za zhoto-
vení diplomu (Diplomausfertigungsgebühr), který se nikdy neodpouštěl. Srov. J. Županič, Nová
šlechta, s. 187–188.

(7) Titul bylo možné získat i prostřednictvím úřadu (osobní šlechtictví s knížecím titulem pro vy-
soké církevní hodnostáře), narozením ve šlechtické rodině, adopcí a přenesením titulu (jen se sou-
hlasem panovníka), sňatkem (v případě žen), renobilitací a konfirmací zahraničního šlechtictví. 
J. Županič, Nová šlechta, s. 108–119. Touto otázkou jsem se zabýval také ve studii pro český ča-
sopis historický. Protože ale článek byl značně rozsáhlý, byl redakcí rozdělen na dvě části, ze kte-
rých byla publikována jen jedna: Jan Županič, Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousko-Uher-
sku. český časopis historický, 104, 2006, č. 2., s. 269–303. Druhá část s pracovním názvem Císař
a úředníci. Nobilitační proces v Rakousko-Uhersku, která se zabývala m.j. otázkou panovnických
nobilitací, byla přijata do tisku pro č. 2/2007. Protože však mezitím vyšla tiskem habilitační práce
Nová šlechta Rakouského císařství, bylo vydání druhé části zrušeno. V ččh tak bylo publikováno
jen nelogické torzo.



šených získala šlechtický titul druhým způsobem: nejvyšším rozhodnutím (Aller-
höchtste Entschließung), tedy vladařovým schválením předložených nobilitač-
ních návrhů. Většinou je podávali společní ministři, uherský ministr u c. a k. dvo-
ra (ministr à latere), předlitavský či zalitavský ministerský předseda nebo resort-
ní ministři. Vzácněji mohl být návrh na nobilitaci podán některým z nejvyšších
dvorských úředníků či dokonce místodržícími. Ti ale byli podřízeni ministru
vnitra, který musel jejich návrh doporučit. 

Výsadní práva panovníka na udílení šlechtických titulů nebyla v rakousko-
uhersku nikdy narušena. Přesto však ohledně panovníkových pravomocí existo-
valy určité nejasnosti. článek 4 předlitavské prosincové ústavy z roku 1867 mu
totiž přiznával výhradní právo udílet tituly, řády a státní vyznamenání, ale článek
10 stanovoval, že zákony vydávané panovníkovým jménem získávají platnost
teprve po schválení parlamentem a po podepsání příslušným ministrem.(8) Tyto
dva paragrafy si sice neodporovaly, ale na samém konci existence monarchie,
v listopadu 1918, se staly příčinou několika sporů o platnost či neplatnost uděle-
ných šlechtických titulů. Problém byl v tom, že někteří právníci řadili nobilitace
mezi výnosy s platností zákona, u kterých byl ministrův podpis nezbytný. krátce
před zánikem rakousko-uherska totiž karel několik osob povýšil do šlechtické-
ho stavu bez toho, aby jeho rozhodnutí ministr vnitra kontrasignoval. 

Zajímavé bylo, že spor vznikl až několik let po rozpadu monarchie, kdy bylo
užívání šlechtických titulů již dávno zakázáno. Týkal se rudolfa šlechtice Gra-
nichstaedten-Czervy, kterého panovník 8. listopadu 1918 povýšil do šlechtické-
ho stavu. Vyskytly se totiž pochybnosti o platnosti této nobilitace, jíž ministr
vnitra neschválil. Spor byl ukončen až roku 1941, kdy Granichstaedten-Czer-
va požádal o dobrozdání bývalého předlitavského ministerského předsedu
(1906–1908) Maxe Wladimira svobodného pána Becka. Ten se odvolal na člá-
nek 4 prosincové ústavy a zdůraznil, že nobilitace vždy patřily mezi výhradní pa-
novnická práva, u kterých nikdy nebylo ministerského schválení zapotřebí.
Vyzdvihl také, že se „… v Rakousku vytvořilo pravidlo a tomu odpovídající pra-
xe, podle které císařské rozhodnutí ve věci nejvyšších milostí, ke kterým patří vy-
znamenání včetně nobilitací, nepotřebují ke své platnosti kontrasignaci [minist-
ra]“.(9) 
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(8) Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die Ausübung der Regierungs- und Voll-
zugsgewalt, Artikel 4 und 10. Viz <http://www.verfassungen.de/at/stgg67-5.htm>. (Citace: 15. 9. 
2010).

(9) Vyjádření bývalého ministerského předsedy Dr. Maxe Wladimira sv. pána Becka z 27. 3.
1941. k tomu 1. 4. 1941 rudolf von Granichstaedten-Czerva podotkl: „Právo udílet šlechtictví
patřilo vždy mezi privilegia koruny a nahlíželo se na ně jako na suverénní právo panovníka. 
A opravdu nobilitace z let 1867 až 1918, stejně jako některé jiné nejvyšší milosti, většinou nebyly
kontrasignovány.“ aVa, aa, rudolf Granichstaedten-Czerva, adelstand (Edler von) 1918. Polo-
tučně vytištěné slovo bylo zdůrazněno autory textu.



Beckovo dobrozdání přesně vystihovalo situaci, která v monarchii až do roku
1918 vládla. Ministr vnitra totiž spolupodepisoval jen expedované nobilitační lis-
tiny, nikoli nejvyšší rozhodnutí. Pokud by totiž musel kontrasignovat i tyto pa-
novnické milosti, byla by neplatná i všechna dřívější povýšení, která nebyla kon-
firmována prostřednictvím listiny. a diplom přitom nebyl pro platnost udělení ti-
tulu nezbytný.(10)

o druhé možnosti nobilitace, systematizovaném šlechtictví, můžeme hovořit
v případě osob, které svůj titul získaly po splnění předem stanovených podmí-
nek.(11) První, v éře karla I. (IV.) méně početnou skupinu, představovaly naby-
vatelé tzv. řádového šlechtictví (něm. systematisierter Adelstand). To bylo vázá-
no na udělení některého tzv. privilegovaného řádu monarchie, jenž svému nosi-
teli přinášel nárok na některý stupeň šlechtické hierarchie. nobilitační paragrafy
většiny takto privilegovaných řádů (12) ale byly zrušeny nejvyšším listem z 18.
července 1884, jenž byl 5. srpna 1884 publikován v oficiálním vládním listě
Wiener Zeitung.(13) Důvodem byl masový nárůst jejich udílení po roce 1848 
a s tím spojená inflace nobilitací. 

Za karlovy vlády bylo řádové šlechtictví spojeno jen s vojenským řádem Ma-
rie Terezie, který měl v monarchii privilegované postavení. Jeho nositelé (výluč-
ně důstojníci) totiž nemuseli o nobilitaci žádat, ale okamžitě po udělení řádu zís-
kávali dědičný šlechtický titul. Původně jim sice náležel titul rytíře, ale protože
uherské šlechtické právo tento stupeň šlechtické hierarchie neznalo, náležel všem
po vydání nejvyššího rozhodnutí z 21. srpna 1894 rakouský nebo uherský šle-
chtický stav.(14) Povýšení nebyla nikdy konfirmována prostřednictvím listiny.
na požádání však tito důstojníci mohli získat rakouský stav svobodných pánů
nebo uherský baronát, jež jim byl udělen (spolu s erbem) příslušnou nobilitační
listinou. Za karlovy éry však bylo toto pravidlo několikrát porušeno, když sám
panovník důstojníkům krátce po řádové promoci udělil tento titul nejvyšším roz-
hodnutím.(15)
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(10) Podrobně viz a. Cornaro, Nobilierungen ohne Diplom und Ausfertigunsgebühr; J. Županič,
Nová šlechta , s. 144 a 179.

(11) k tomuto termínu a jeho vývoji: J. Županič, Nová šlechta, s. 119–143.
(12) Šlo o řád Sv. Štěpána, Leopoldův řád a řád Železné koruny.
(13) Wiener Zeitung, 5. 8. 1884. Toto nejvyšší nařízení bylo jako dodatek včleněno do statut pří-

slušných řádů. Po tomto datu mohly o nobilitaci žádat jen osoby, které příslušný řád získaly před
vynesením nejvyššího rozhodnutí. Teoreticky tak mohly být i v karlově éře nobilitovány osoby de-
korované před 18. 7. 1884, což ale nebylo příliš pravděpodobné.

(14) Předpis vešel v platnost nařízením z 8. března 1895. r. Binder-krieglstein, Österreichisches
Adelsrecht, s. 55.

(15) např. po 180. řádové promoci, jež se konala 14. 8. 1917, byl vyznamenaným důstojníkům
udělen rakouský stav svobodných pánů resp. uherský baronát nejvyšším rozhodnutím ze 17. 8.
1917. někteří dokonce ani nepožádali o vydání listiny a titul jim byl konfirmován až po zániku ra-



Mnohem častější variantu systematizovaného šlechtictví v karlově době před-
stavovalo systematizované šlechtictví důstojníků (systemmäßiger Adelstand).
Privilegium vycházelo z nařízení Marie Terezie z 12. ledna 1757, podle kterého
měli všichni důstojníci, kteří nepřetržitě sloužili po třicet let, účastnili se během
této doby vojenského tažení a nedopustili se žádného přestupku, nárok na šle-
chtický titul bez nutnosti zaplatit povyšovací taxu.(16) 

Tereziánské nařízení bylo několikrát revidováno a upřesňováno, ale jeho pod-
stata zůstala až do rozpadu monarchie stejná. ovšem i zde se na konci 19. stole-
tí projevila sílící pozice uherských politiků. na základě tereziánského předpisu
získávali důstojníci šlechtictví dědičných zemí a později rakouského císařství,
což uhři považovali za neúnosné. na základě návrhu zalitavského ministra vnit-
ra károly hironymiho schváleného uherskou ministerskou radou 8. prosince
1893, svolil František Josef k tomu, aby s platností od 21. srpna 1894 získávali
důstojníci uherského původu při nobilitaci výlučně uherský šlechtický stav.(17)

k poslední zásadní změně v oblasti systematizovaného šlechtictví došlo nej-
vyšším rozhodnutím ze 30. dubna 1896. Protože rakousko-uhersko od roku
1866 žádnou válku nevedlo, zhoršovaly se i vyhlídky valné části důstojnického
sboru na šlechtický titul. Přestože za válečné tažení bylo označeno několik i vo-
jenských akcí,(18) jež proběhly po prusko-rakouské válce, byl počet důstojníků,
kteří se těchto akcí účastnili, poměrně nízký. Sympatie Františka Josefa pro ar-
mádu byly obecně známy a proto není překvapivé, že byl tereziánský předpis re-
vidován a k nobilitaci nadále postačovala jen čtyřicetiletá bezúhonná služba.(19)

k udělení systematizovaného šlechtictví docházelo zdarma, bez povinnosti za-
platit povyšovací taxu do státní pokladny, ovšem bylo nutné uhradit poplatek za
zhotovení listiny, protože její vydání bylo pro platnost nobilitace až do vlády
karla I. (IV.) nezbytné.(20) nobilitace tak byla jen důsledkem administrativního
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kousko-uherska. To byl případ stíhacího esa Gottfrieda von Banfield, jemuž potvrzení vydal 25. 1.
1919 Šlechtický archiv Státního úřadu vnitra republiky německé rakousko. aVa Wien, aa,
Gottfried Banfield, Freiherrnstand 1917/18. Při 180. promoci byly uděleny čtyři komandérské kří-
že a 12 rytířských křížů – seznam vyznamenaných: The 180th Promotion of the Military Maria
Theresia Order 17th August 1917, viz: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mmto180.html
(citováno: 15. 9. 2010). Vyznamenáni a následně nobilitováni byli: Gottfried Banfield, Eduard von
Böhm-Ermolli, Viktor Dankl, otto Ellison von nidlef, Peter hofmann, Eduard hospodarž, Josef
Janečka, Josef Lutschounig, Guido novak von arienti, Emil Prochaska, robert Procházka,
Friedrich Tischer, Ignaz Trollmann, Wenzel Wurm a Erwin Zeidler (hhSta, kk, B59 C/1917).

(16) k této otázce: J. Županič, Nová šlechta, s. 119–123.
(17) hhSta, kk, císařský list z 21. 8. 1894, 3716/1894.
(18) Likvidace povstání v Dalmácii roku 1869, okupace Bosny a hercegoviny roku 1878 a ak-

ce proti povstalcům v Bosně, hercegovině a jižní Dalmácii roku 1882.
(19) aVa, aa, Generalia 33, 382a/1896.
(20) Zejména ve starší době (v 18. a na počátku 19. stol.) toto nařízení způsobovalo, že někteří 



procesu, jenž se nastartoval po splnění obecně stanovených podmínek (zisk řá-
du, odsloužení let) podáním žádosti příslušným úřadům a do kterého císař neza-
sahoval.(21)

Poslední zásadní změny systematizovaného šlechtictví důstojníků jsou spojeny
s událostmi let 1914–1918 a zejména s osobou karla I. (IV.) V souvislosti s prv-
ní světovou válkou totiž bylo přijato několik výnosů, které významně měnily do-
savadní předpisy. První se týkal udílení predikátů. Zatímco v uhrách bylo mož-
né získat (a také se to často stávalo) přídomek podle „míst, usedlostí, obcí nebo
pust apod. nacházejících se na území svaté uherské koruny pokud žadatel […]
prokáže prostřednictvím místa svého narození či původu nebo držbou takového
území vztah ke zvolenému resp. žádanému predikátu“ (22) a také žádat o pří-
domky vymřelých i žijících šlechtických rodin,(23) v Předlitavsku bylo přísně
zapovězeno udělovat predikáty podle obcí, míst či realit, i kdyby se nacházely ve
vlastnictví nobilitovaného.(24) Společný byl oběma částem podunajské monar-
chie zákaz udělování přídomků podle míst v zahraničí a to včetně lokalit, kde se
nobilitovaný proslavil hrdinským válečným činem. Ještě za vlády Františka
Josefa I., 27. září 1916, byl ale tento předpis revidován nařízením říšského mi-
nisterstva války. Šlo o výnos do značné míry převratný. Vzhledem k zákopové 
a poziční formě války se řada bitev odehrávala na jednom a témže místě a proto
zároveň nařízení povolovalo udělení stejného predikátu více osobám.(25) k je-
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méně zámožní důstojníci nikdy nobilitováni nebyli, protože si nemohli zhotovení listiny dovolit.
aby se předešlo sporům s osobami, které o povýšení požádaly a pak odmítly diplom zaplatit, na-
řídily později vojenské úřady, aby žadatelé o šlechtictví taxu za diplom (a případně predikát) uhra-
dili předem.

(21) na této skutečnosti nic nemění, že někteří podávali žádost přímo panovníkovi. Jeho kance-
lář ovšem takové prosby nevyřizovala a obratem je předávala kompetentním státním úřadům (mi-
nisterstvu vnitra, ministerstvu obrany či říšskému ministerstvu války).

(22) Citováno podle P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 11– 12.
(23) Prosba mohla být odmítnuta jen v případě možné záměny obou rodů, například z důvodů

stejných příjmení či podobného erbu. k udělení predikátů odvozených od měst s municipálním
právem či měst se zřízeným magistrátem ovšem mohlo dojít jen ve výjimečném případě, kterým
se rozumělo prokázání mimořádných zásluh o obec nebo zvláštní vazby k tomuto místu. Tamtéž.

(24) Existovaly ale také výjimky. Velkostatkář karel Jaroslav kollarz (kolář) byl nejvyšším roz-
hodnutím z 21. 11. 1887 a listinou ze 16. 2. 1888 – dále jen: 21. 11. 1887 (16. 2. 1888) –  povýšen
do šlechtického stavu s predikátem „šlechtic z Lasskowa a Lessan“, podle svých statků u Prostě-
jova. aVa, aa, Carl Jaroslaw kollarz, adelstand (Edler von Lasskow und Lessan) 1887/88.  Prů-
myslník Josef Bartoň pak při svém povýšení do rytířského stavu 6. 4. (17. 6.) 1912 získal přído-
mek „z Dobenína“, podle jména vrchu nedaleko náchoda. národní archiv, Ministerstvo vnitra Ví-
deň, Šlechtický archiv (dále jen: na, Ša), kart. 25 – Bartoň z Dobenína.

(25) aVa, aa, Generalia 33, 1656a/1916. Povolení psát se podle míst bojů bylo zřejmě výji-
mečně udíleno již dříve. V rakousku byl do šlechtického stavu s predikátem „San Martino“ již 8. 



ho přijetí došlo po dohodě s ministerstvy vnitra obou polovin říše, přičemž před-
litavské c. k. ministerstvo vnitra svůj postoj odůvodnilo následovně: „Protože
nyní může být v Rakousku jeden predikát udělen jen jedné šlechtické osobě, jsou
ostatní stejně zasloužilí [důstojníci] zkracováni ve svých právech. Dokonce ani
sám velitel, který za svůj hrdinský čin získal nejvyšší vojenské vyznamenání, vo-
jenský řád Marie Terezie, nemůže [podle dosavadních pravidel] takový přídomek
získat, pokud byl již dříve udělen někomu jinému.“(26)

Po karlově nástupu na trůn byl ale tento předpis významně zostřen. na zákla-
dě panovníkova rozhodnutí sdělil 7. dubna 1917 šéf jeho kabinetní kanceláře ar-
thur rytíř Polzer ministru vnitra Erasmu svobodnému pánu handelovi, že k udě-
lení podobného predikátu je napříště nezbytné panovnické schválení. Přídomek
nově navíc nemohli získat všichni důstojníci, kteří se na uvedeném místě zúčast-
nili bojů, ale jen ti, kteří se zde mimořádně vyznamenali.(27) Zároveň karel na-
řídil, aby se od této chvíle systematizované šlechtictví důstojníků udělovalo nej-
vyšším rozhodnutím. To bylo v ostrém rozporu s dřívějšími zvyklostmi, kdy k no-
bilitaci docházelo jen prostřednictvím administrativního procesu. Za tímto kro-
kem je třeba vidět panovníkovu snahu o posílení vlastních pozic na úkor vojen-
ských úřadů. V tomto ohledu byl úspěšný, porážku ale utrpěl v uhrách, kde se 
v téže době musel ve prospěch zdejšího ministerského předsedy vzdát svého do-
posud výhradního práva na odpouštění povyšovacích tax.

Druhá změna karlovy éry souvisela s obrovskými ztrátami, které armády mo-
narchie za války utrpěly. Zatímco před rokem 1914 byly legitimace (a s nimi sou-
visející nobilitace) nemanželských dětí v rakousku poměrně vzácné, po vypuk-
nutí konfliktu se situace pronikavě změnila. V zázemí se totiž tehdy neprovda-
ným snoubenkám a přítelkyním padlých vojáků narodila řada nemanželských 
dětí, jejichž právní i společenské postavení bylo značně komplikované. karel
proto 18. května 1917 vydal nařízení, jímž tyto levobočky prohlašoval za man-
želské se všemi s tím souvisejícími právy. Předpokladem byl ale slib manželství
rodičů nebo důkaz, že se otec k dítěti veřejně přihlásil a jednal, jako by bylo man-
želské. Za žádné situace však nesměly být poškozeny zájmy (zejména majetko-
vé) manželských dětí. otcovo jméno a šlechtictví ale dětem náleželo jen v pří-
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(11.) 5. 1916 povýšen generálmajor Julius Vidale (aVa, aa, Julius Vidale, adelstand  [von San
Martino] 1917). Po vydání výše uvedeného předpisu byl přídomek „San Martino del Carso“ udě-
len 4. 1. 1918 plukovníku oskaru Zeissovi (hhSta, kk, 2692/1917; aVa, aa, oskar Zeiss [von
San Martino del Carso] 1918). V uhrách získal predikát „San Martino“ roku 1917 plukovník Moriz
Czapp (kk, 919/1917) a podplukovník Franz Gerzinger (kk 2180/1917), „San Martino del Carso“
pak roku 1918 hejtman Géza von heim (hhSta, kk, 1773/1918).

(26) Citováno podle: zpráva c. k. ministerstva vnitra z 27. 9. 1916, in: aVa, aa, Generalia 33,
1656a/1916. Předpis byl projednán s uherským ministerstvem vnitra, které souhlasilo za podmín-
ky, že předpis „neumožní záměnu nově nobilitovaných rodin z rodinami ze staré šlechty“. Tamtéž.

(27) hhSta, kk, 324 korr./1917. Též P.  Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 13–14.



padě, že nebyly vzneseny pochybnosti ohledně mravnosti jeho matky. Také snou-
benky padlých vojáků a matky jejich nemanželských dětí  měly v odůvodněných
případech právo na příjmení svého partnera, ovšem nikoli na jeho šlechtický ti-
tul.(28) Všechny žádosti o nobilitace a další záležitosti šlechtického práva (pre-
dikáty, změny erbů apod.) měly být nadále adresovány přímo panovníkovi, a to
včetně těch případů, kdy existoval nárok na systematizované šlechtictví.(29)
Zcela jednoznačně platil tento předpis v rakousku. uherští občané ale své žá-
dosti zasílali většinou královskému ministerstvu vnitra v Budapešti či uherské
ministerské radě. Tyto orgány, jak se zdá, do Vídně k vyřízení předávaly jen ně-
které případy a u zbylých navrhovaly vyřízení spisu samy.

Žádost o titul neměla přesně stanovenou formu. obsahovala však důvody, kte-
ré jedince k podání žádosti o šlechtictví vedly, někdy ve formě obsáhlého živo-
topisu. Přílohou byla obvykle doporučení a dobrozdání, v případě vojáků a stát-
ních úředníků pocházející od nadřízených orgánů, u ostatních obvykle sepsaná
příslušnými místními orgány státní správy (místodržitelstvími či župami) nebo
jinými státními úřady. Žádosti vyřizovala buď samotná kabinetní kancelář nebo
(častěji) požádala o prověření ministerstvo vnitra. Pokud panovník prosbu schvá-
lil, zároveň ve svém rozhodnutí uvedl, zda je povýšení realizováno zdarma (k če-
muž docházelo ve většině případů) nebo s povinností uhradit taxu. V případě, že
k nobilitaci došlo za úhradu, bylo nezbytné taxu zaplatit do jednoho roku, jinak
bylo povýšení neplatné.(30) V případě, že měl povýšený zájem o diplom, obrátil
se na ministerstvo vnitra se žádostí o jeho vyhotovení. Pro rakouské občany by-
ly listiny vydávány výlučně v německém jazyce, v uhrách a Chorvatsku pak ma-
ďarsky. 

Problematika udílení šlechtictví za vlády posledního panovníka podunajské
monarchie dosud zůstává na okraji pozornosti. Jedinou výjimku představuje mi-
mořádná, a bohužel dosud nepublikovaná, doktorská práce Petera Wiesflecke-
ra.(31) Jako většina badatelů vycházel i on především z materiálů šlechtického
archivu c. k. ministerstva vnitra. Dílčí studii čerpající především z archivu kabi-
netní kanceláře k tématu publikoval i autor tohoto příspěvku.(32) Vzhledem 
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(28) hhSta, kk, 807/1917. Publikováno výnosem c. k. ministerstva vnitra č 24 646 z 2. 6.
1917.

(29) S výjimkou řádového. To se ale v této době týkalo jen nositelů řádu Marie Terezie. Počet 
osob, které za vlády karla I. (IV.) byly nositeli jiného privilegovaného řádu uděleného před zruše-
ním nobilitační paragrafů roku 1884 byl mizivý. Ve skutečnosti ale velká část žádostí do kk dora-
zila oklikou. část důstojníků totiž i nadále posílala žádosti o nobilitaci na říšské ministerstvo 
války nebo na příslušná ministerstva obrany, která je s vlastním komentářem předkládala panovní-
kovi.

(30) Poplatky za udělování jednotlivých titulů byly stanoveny paragrafem 137 rakouského ta-
xovního zákona z roku 1840. J. Županič, Nová šlechta, s. 188.

(31) P. Wiesflecker, Nobilitierungen.



k poznatkům, kterých bylo od té doby dosaženo, je ovšem třeba celou otázku 
opět otevřít.

Zásadní problém představuje skutečnost, že dodnes nemáme evidované všech-
ny nobilitace realizované v éře dualistické monarchie. Fond nobilitace (Adels-
verleihungen), uložený dnes ve vídeňském šlechtickém archivu(33) obsahuje to-
tiž v naprosté většině jen nobilitace, renobilitace a konfirmace titulů, které byly
zlistiněny. Existuje však poměrně početná skupina osob, jímž byl titul udělen pa-
novnickým rozhodnutím, ale které buď neprojevily o diplom zájem nebo (a to je
případ karlovy vlády) si o něj vzhledem k pozdnímu datu nobilitace a rozpadu
monarchie již nestačily požádat.(34) Informace o těchto povýšeních je proto
možné získat v podstatě ze čtyř odlišných zdrojů:

1. ve Šlechtickém archivu se nacházejících Soupisech nobilitací (adelsaus-
weise).(35) 

Jsou zpracovány podle kvartálů jednotlivých let a dělí se na:
a) ausweis a: udílení a odnětí šlechtických titulů.
b) ausweis B: konfirmace a přenesení šlechtictví. 

Soupisy nobilitací byly vytvářeny zpětně. Po vzniku rakousko-uherska 
z důvodu nutnosti centrální evidence zasílalo královské uherské ministerstvo
vnitra do Vídně (ovšem často se značným zpožděním) stejné seznamy psané ma-
ďarsky. 

2. v kabinetním archivu.(36) na rozdíl od složky adelsausweise v Generaliích
šlechtického archivu jsou zde rakouské i uherské nobilitace evidovány spo-
lečně.

3. V části amtlicher Teil listu Wiener Zeitung (zde pouze rakouské nobilitace).
4. V některých číslech ročenek genealogicko-heraldické společnosti adler

(Jahrbuch des heraldisch-genealogischen Vereines adler), kde jsou zvlášť 
uvedeny rakouské a uherské nobilitace.(37)

neevidovány bohužel zůstávají nobilitace realizované v posledních dnech mo-
narchie prostřednictvím panovníkova nejvyššího listu. Tímto způsobem získal
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(32) Jan Županič, Nobilitace Karla I. (IV.) ve světle materiálů jeho kabinetní kanceláře. histo-
rický časopis. odborný časopis o slovenských a svetových dejinách, 57, č. 3/2009, s. 469–492.

(33) Österreichisches Staatsarchiv, allgemeines Verwaltungsarchiv, adelsarchiv.
(34) a.Cornaro, Nobilierungen ohne Diplom und Ausfertigunsgebühr, s. 126–139; J. Županič,

Nová šlechta, s. 206–213.
(35) aVa, aa, adelsausweise, Generalia 2, kt. 583–584.
(36) haus-, hof- und Staatsarchiv, kabinettsarchiv, kabinettskanzlei.
(37) Srov. např. albert heilmann, Standeserhöhungen und Gnadenakte unter der Regierung Sr.

Majestät des Kaisers Franz Josef I. adler. Jahrbuch des heraldisch-genealogischen Vereines adler
in Wien, I. Jahrgang, Wien 1874, s. 217–232; III. Jahrgang, Wien 1877, s. 1–28; V. Jahrgang, Wien
1878, s. 29–34, 99–103.



hraběcí titul c. a k. generálplukovník Viktor svobodný pán Dankl z kraśniku
(1854–1941). Byl nešlechticem (synem c. k. hejtmana) a baronát získal až v srp-
nu 1917 jako komandér řádu Marie Terezie, jež mu byl udělen za vítězství u se-
verohaličského kraśniku v srpnu 1914.(38) Pouhý den před zánikem monarchie
a císařovou rezignací,(39) 10. listopadu 1918, byl Viktoru Danklovi udělen hra-
běcí titul a on se tak stal jedním z mála novošlechticů, kteří dosáhli tak vysoké-
ho vyznamenání. k povýšení došlo osobním listem, který karel Danklovi zaslal
a jenž nebyl ani v kabinetní kanceláři, ani na c. k. ministerstvu vnitra evido-
ván.(40) Zřejmě jde o naprostou výjimku. Ze stejného dne je totiž ve šlechtickém
archivu ministerstva dochován nejvyšší list pro majora-auditora albina Schagera
(1877–1941), blízkého panovníkova spolupracovníka a člena jeho vojenské kan-
celáře, jehož karel povýšil do stavu svobodných pánů s predikátem „Eckartsau“.
Ironií osudu šlo o jméno zámku, ve kterém císař pobýval od své rezignace po od-
chod do nuceného exilu v březnu 1919.

Všechny následující nobilitace realizované po 10. listopadu 1918 jsou ale mi-
mořádně sporné. hlavní otázkou, která dosud nebyla zodpovězena, je to, zda
karel tyto nobilitace uskutečnil ještě před svou rezignací na výkon státní moci
nebo až později, tedy na zámku Eckartsau nebo dokonce ve švýcarském exilu.
některá z těchto pozdních povýšení vzbuzují totiž dojem, že je panovník sám an-
tidatoval, aby příjemci zajistil obecné uznání titulu. 

nejznámější (v dalších případech se toto falšování údajů nepodařilo jedno-
značně prokázat) je případ Bruno Steinera, konzula při rakousko-uherském vy-
slanectví v Bernu, kterého císař nejvyšším listem údajně ze 4. listopadu 1918 po-
výšil do stavu svobodných pánů a povolil mu užívat predikát „Valmond“ na mís-
tě dosavadního příjmení.(43) nobilitace není nikde evidována, což je podivné,
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(38) Řád získal 14. 8. 1918 a 17. 8. 1918 jej císař nobilitoval. (hhSta, kk, B59c/1917) 29. 8.
1918 mu karel I. na jeho žádost povolil predikát „von kraśnik“. (hhSta, kk, 1839/1918). Vše
též aVa, aa, Viktor Dankl, Freiherrnstand „von kraśnik“ 1917/18.

(39) karel nikdy neabdikoval. Pouze podepsal (v rakousku 11. 11. 1918, v uhrách o dva dny
později) prohlášení, ve kterém se vzdal svých vladařských povinností, odvolal vládu a pověřil zá-
stupce lidu vytvořením nové. Úředníky ani vojsko ale nezprostil přísahy věrnosti a sám se také ne-
zřekl koruny. Skutečná abdikace v podobě trvalé rezignace na trůn předků pro něj a jeho rod ne-
připadala v úvahu, protože panovnický úřad chápal podle staré habsburské tradice jako  posvátnou
záležitost. Viz Jan Galandauer, Karel I. Poslední český král. Praha – Litomyšl, s. 280–285.

(40) P. Frank-Döfering, Adelslexikon, s. 273 (heslo 1548 – Dankl) uvádí, že k nobilitaci došlo cí-
sařským listem, který nebyl uložen v aVa: „Original i[m] Besitze d[es] Grafenstand-Erwerbers
wurde vom Verfasser eingesehen.“

(41) aVa, aa, albin Schager, Freiherrnstand (von Eckartsau) 1918; P. Wiesflecker, Nobilitie-
rungen, s. 244–246.

(42) J. Županič, Nová šlechta, s. 144–145.
(43) P. Wiesflecker, Nobilitierungen, , s. 60 a 247.



protože z téhož dne známe hned několik povýšení.(44) 4. listopadu navíc byro-
kratický aparát kolem panovníka ještě fungoval, což se o týden později (případ
Dankl) tak jistě tvrdit nedalo. Podle císařovny Zity navíc karel v listopadu 1918
Steinera ještě neznal, protože větší roli tento muž sehrál teprve po rozpadu mo-
narchie. S císařem se setkal na zámku Wartegg u Bodamského jezera, kde pa-
novnická rodina žila po nuceném odchodu z monarchie, a krátce na to byl údaj-
ně nobilitován.(45) 

Z badatelského hlediska mají největší vypovídací hodnotu Soupisy nobilitací
(Adelsausweise) a materiály kabinetní kanceláře. Informační přínos Soupisů no-
bilitací je sice nižší, ale zato představují jediný ucelený komplex, ze kterého je
možné zjistit téměř všechna(46) udělení šlechtického stavu a další nejvyšší roz-
hodnutí spojená se šlechtickým právem, jaké představuje např. udílení prediká-
tů, změny šlechtických jmén či jejich spojení apod. 

Jednotlivé zápisy jsou u Soupisů nobilitací řazeny chronologicky podle data
expedice listiny. Pokud bylo jeden den vydáno listin více, jsou zápisy řazeny bez
dalšího systému za sebou bez ohledu na udělený titul či abecedu. Zápisy jsou řa-
zeny do jednoduché tabulky o pěti kolonkách. V první je uvedeno číslo nobilita-
ce v daném období, ve druhém datum vydání listiny (pokud k vydání listiny ne-
došlo, je proškrtnuto), ve třetím jméno a postavení příjemce, ve čtvrtém důvod,
proč bylo nejvyšší rozhodnutí učiněno (udělení určitého stupně šlechtictví nebo
predikátu) a v posledním pak datum nejvyššího rozhodnutí. Mimořádná infor-
mační hodnota Soupisů nobilitací spočívá zejména v tom, že vedle předlitav-
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(44) Jde o následujicí (vše realizováno nejvyššími listy): Felix a Egon Gartnerové šlechtici 
z romansbrücku (udělení predikátu „Machtenhofen und romansbrück“); karl Seidensacher (šle-
chtický stav); artur Beck (šlechtický stav s predikátem „Tablaufa“). opisy či originály všech nej-
vyšších listů jsou uloženy jen v příslušných složkách aVa, aa. V archivu kk nejsou tato nejvyš-
ší rozhodnutí evidována.

(45) Erich Feigl. Kaiserin Zita. Legende und Wahrheit. Wien – München 1977, s. 504, zmiňuje
zprávu švýcarského vyslance ve Vídni Boucarta z května 1921: „Ve Švýcarsku jej císař nobilito-
val a Steiner sám si zvolil titul de Balmont [sic!] jako vzpomínku na Ženevské jezero.“ Baron
Valmond později pro karla a Zitu vyřizoval jisté obchody, které měly vylepšit špatnou ekonomic-
kou situaci císařské rodiny. Bez jejich vědomí ale provedl několik finančních transakcí a zmizel 
s většinou rodinných šperků, jež se nikdy nepodařilo objevit. Údajně zemřel ještě před druhou svě-
tovou válkou v chudobě.

(46) Systém, podle kterého byly jednotlivé osoby zařazovány do seznamu je nejasný. Zřejmě
i zde docházelo k opominutím a to zejména v případě, že stejného dne došlo k celé řadě nobilita-
cí. Můžeme zmínit případ udělení rytířského stavu českému historikovi Wácslawu Wladiwoji
Tomkovi 30. 11. 1898, jehož povýšení v soupisu vůbec není! Srov. aVa, aa, adelsausweise, Ge-
neralia 2, kt. 584: adelsausweise ab 1891. k jeho případu viz Jan Županič, Neznámý rytíř
Wácslaw Wladiwoj Tomek. In: Řezník, Miloš (ed.), historie a politika (1818–1905). Sborník přís-
pěvků z 100. výročí úmrtí W. W. Tomka, Pardubice 2006, s. 69–76.



ských (rakouských) evidují také uherská povýšení. Jde tak o dvě řady soupisů
(rakouskou a uherskou). uherské, stejně jako rakouské, byly sestavovány podle
jednotlivých kvartálů a následně zasílány c. k. ministerstvu vnitra do Vídně.
Struktura zápisů byla podobná jako v případě předlitavských, jazykem však by-
la maďarština a proto se později pro interní potřebu c. k. ministerstva vnitra čas-
to překládaly do němčiny. na rozdíl od rakouských zde jsou zápisy řazeny chro-
nologicky, nikoli abecedně.

Během první světové války se odesílání soupisů z Budapešti stále více prota-
hovalo. Zatímco seznamy za druhé pololetí roku 1915 byly z Budapešti odeslá-
ny 25. února 1916 a za první pololetí roku 1916 10. listopadu 1916, nobilitace za
druhé pololetí roku 1916 odešly až po více než roce, 13. dubna 1918, a za první
pololetí roku 1917 teprve 6. června 1918. na konci války se výměna těchto in-
formací mezi rakouským a uherským ministerstvem vnitra prakticky zastavila.
Protože ve šlechtickém archivu záznamy o uherských nobilitacích z roku 1918
zcela chyběly, požádal  12. května 1937 a následně 8. října 1937 rakouský Státní
archiv vnitra a spravedlnosti (Staatsarchiv des Innern und der Justiz) maďarskou
vládu o dodatečné pořízení soupisu. Protože žádost zůstala bez odezvy, požádal
8. ledna 1938 generální státní archivář o vyřízení této žádosti prostřednictvím
spolkového ministerstva zahraničních věcí. Teprve na tento krok odpovědělo ma-
ďarské ministerstvo zahraničí kladně verbální nótou z 10. ledna 1938 a ještě bě-
hem roku 1938 došlo k odeslání ofotografovaných materiálů do Vídně. roku
1946 byly přepsány na stroji a následně přeloženy do němčiny.(47) 

Mnohem větší vypovídací hodnotu mají materiály uložené v kabinetním ar-
chivu, třebaže na rozdíl od Soupisů nobilitací zde záznamy o některých povýše-
ních (zejména uherských) chybějí. Byla to totiž právě kabinetní kancelář, kdo pa-
novníkovi dodával informace nezbytné k vynesení nejvyššího rozhodnutí o udě-
lení některého šlechtického stupně nebo zamítnutí žádosti. Tyto složky proto 
obsahují největší množství informací o nobilitovaných osobách, včetně zpráv 
o jejich kariéře, rodinném zázemí, vyznání (případně také o konverzích) a eko-
nomické situaci. Protože životopisy zasílané nobilitovanými osobami minister-
stvu vnitra při příležitosti podání žádosti o diplom jsou v této době v naprosté
většině mimořádně stručné, najdeme právě v tomto fondu nejvíce informací 
o novošlechticích.(48)

Původní obsáhlé a ručně psané spisy s předtištěným záhlavím užívané až do
konce vlády Františka Josefa, byly za karlovy vlády nahrazeny jednoduchými,
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(47) aVa, aa, adelsausweise, Generalia 2, kt. 584: adelsausweise ab 1891.
(48) V případě civilních osob většinou materiály obsahují jen datum a místo narození a získané ti-

tuly, řády a vyznamenání. V případě vojáků, jejichž žádost byla ještě před odesláním císaři schvalo-
vána a doporučována říšským ministerstvem války či (v případě rakouska) ministerstvem pro zem-
skou obranu) jsou spisy mnohem obsáhlejší a nezřídka obsahují i kopii podkladů pro panovníkovu
kabinetní kancelář. Srov. např. aVa, aa, Egidius adamović, adelstand (von Waagstätten).1917–1918.



dobře přehlednými tabulkami psanými na stroji v několika kopiích, jež se lišily
podle toho, zda šlo o nobilitaci vojenské či civilní osoby. V případě vojáků bylo
v první kolonce uvedeno číslo rozhodnutí, podle kterého byl následně zařazen do
archivu kabinetní kanceláře. Ve druhém se nacházelo jméno a hodnost žadatele.
Ve třetím sloupci byl důvod udělení titulu, tedy v případě systematizovaného šle-
chtictví důstojníků většinou odsloužená léta. Ve čtvrtém pak byly informace 
ze třetího sloupce podrobně rozebrány: především se zde nacházela délka služby
a seznam řádů a vyznamenání, která jedinec během své kariéry získal. V páté,
velmi důležité kolonce bylo uvedeno, zda se žadatel zúčastnil vojenského tažení
a pokud ano, kde. Šestý sloupec byl věnován zázemí žadatele. Zde bylo možné
najít informace o majetkových poměrech, rodině a dětech. V dalším, sedmém
sloupci se nacházelo doporučení či zamítnutí žádosti vojenskými úřady a v o-
smém stejné vyjádření ministerstva vnitra. Poslední, devátá kolonka vyhrazená
pro poznámky zůstávala většinou prázdná.

V případě civilistů byla tabulka jednodušší. První sloupec byl logicky stejný ja-
ko u důstojníků a obsahoval číslo rozhodnutí. Ve druhém byl předmět žádosti 
– většinou prosba o nobilitaci nebo o přenesení šlechtického titulu na příbuzné-
ho. Třetí sloupec obsahoval důvody, proč byla žádost podána. Sem byly vepsány
argumenty, které žadatel zmínil v prosbě o udělení titulu. čtvrtý, neméně důleži-
tý sloupec, obsahoval stanovisko příslušných úřadů, většinou dobrozdání kabi-
netní kanceláře vycházející z informací poskytnutých resortními ministerstvy 
a nejvyššími úřady příslušného regionu (místodržitelstvími, župními úřady). 
V pátém sloupci byl shrnut postoj ministerstva vnitra k povýšení. Poslední, šestý
pak obsahoval návrh nejvyššího rozhodnutí. 

kabinetní kancelář evidovala šlechtické záležitosti ve zvláštním oddíle (Adel)
indexu aktů příslušného roku, který byl ale doplňován až dodatečně a zápisy 
proto nejsou řazeny chronologicky. V roce 1916 tato skutečnost výzkum mimo-
řádně komplikuje, protože z indexu není možné určit, která povýšení byla reali-
zována po karlově nástupu na trůn 21. listopadu a která uskutečnil ještě jeho
předchůdce František Josef I. Bylo tak nezbytné provést komparaci zápisů v in-
dexu se zmíněnými Soupisy nobilitací uloženými ve Šlechtickém archivu.

hlavní předností šlechtických spisů uložených v kabinetní kanceláři je skuteč-
nost, že evidují jak rakouské, tak i uherské nobilitace a žádosti o titul. navíc ne-
jde jen o prostý soupis, jako v případě Soupisu nobilitací, ale o rozsáhlé podkla-
dy, které přináší řadu důležitých informací o žadatelích a nabyvatelích titulů.
kromě nobilitací byly v oddílu Šlechta (Adel) indexu kabinetní kanceláře evido-
vána také udělení, polepšení a konfirmace erbů, udělení predikátů, změny jmen
a další panovnická rozhodnutí související se šlechtickým právem.(49) Výjimku
představují tři nejvyšší rozhodnutí, které se šlechty týkají jen okrajově. První dvě
se zabývají šlechtickým právem,(50) třetí pak Zřízením pamětního odznaku pro
rytíře Zlaté ostruhy.(51) Zápisy jsou německé a do němčiny byla převáděna 
i křestní jména a predikáty žadatelů i nobilitovaných osob bez ohledu na jejich
původ. 
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Vzhledem k administrativní praxi uherské vlády, zmatkům posledních dnů ra-
kousko-uherské monarchie i s přihlédnutím k charakteru samotné kabinetní kan-
celáře je pochopitelné, že v jejím archivu nejsou evidovány všechny žádosti o ti-
tul a nobilitace. Přesto však tento fond představuje pozoruhodný celek, který do-
sud nebyl v celistvosti zkoumán. Zejména pro rakouskou část monarchie je vý-
znam akt kabinetní kanceláře mimořádný, protože – jak vyplývá z následující 
tabulky – evidují téměř 93 procent všech povýšení realizovaných za vlády císa-
ře karla I.(52)

17

________________

(49) Celkem šlo o 32 případů z rakouska a 59 z uher.
(50) nejvyšší rozhodnutí předávající výsadu prominutí povyšovacích tax do kompetence uher-

ského ministerského předsedy (hhSta, kk, 337korr./1917) a nejvyšší rozhodnutí převádějící 
udělení názvů míst, kde se šlechtic proslavil vojenskými činy, jako predikátů do výlučného roz-
hodnutí panovníka (tamtéž, 324korr./1917).

(51) hhSta, kk, 761/1918. Řád Zlaté ostruhy existoval od 17. století, ale jen jako čestný titul
bez jakéhokoli vnějšího symbolu. k pasovaní na rytíře Zlaté ostruhy docházelo při korunovacích,
přičemž nejstarší záznam o této události je z roku 1608, kdy uherský král Matyáš takto odměnil 14
osob. Snahy o vytvoření vnějšího symbolu v podobě řádu v 18. a v 19. byly neúspěšné a ani při ko-
runovaci karla I. (IV.) 30. 12. 1916 pasovaní rytíři neobdrželi žádnou insignii. Ta byla vytvořena
až tímto nejvyšším rozhodnutím. Srov. Igor Graus. Rytierske rezíduá vo vyznamenaniach habs-
burskej monarchie. In: Jozef Meliš (ed.): Rytierstvo – element v živote stredovekého človeka.
Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia. Trnava, 5.–7. novembra 2004. Trnava 2005, s. 44
– 56 (zde s. 48–49). Za odbornou pomoc děkuji PhDr. Igoru Grausovi.

(52) aVa, aa, adelsausweise, Generalia 2, kt. 584: adelsausweise ab 1891; hhSta, kk, Index 

Titul rakouské nobilitace rakouských nobilitací
evidované kabinetní kanceláří celkem

Vévodský titul 1 1

Hraběcí stav 8 11

Stav. sv. pánů/ 57 82
baronát 

Rytířský stav 31 42

Prosté šlechtictví 565 577

celkem: 662 713



Celkem bylo během dvouleté vlády karla I. (IV.) prostřednictvím kabinetní
kanceláře učiněno 1 052 nejvyšších rozhodnutí ve šlechtických záležitostech.
711 z nich se týkalo rakouska, 337 uher a ve čtyřech(53) případech nebyla žád-
ná část monarchie uvedena. kladně bylo vyřízeno 901 žádostí, z toho 662
v Předlitavsku, 238 v Zalitavsku a u jedné teritoriální zařazení chybí:

nejvyšší rozhodnutí o udělení  některého stupně šlechtické hierarchie v archi-
vu kabinetní kanceláře (podle zemí)(54) vypadá následovně:
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1916, 1917 a 1918; P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 353. Wiesflecker ale neuvádí udělení vé-
vodského titulu Maximilianu knížeti hohenbergovi.

(53) Šlo o následující osoby: huga Corti alle Catene – zamítnutí udělení hraběcího titulu
(hhSta, kk, 493/1918), arcivévodu roberta – přijetí jména a erbu dęEste (tamtéž, 597/1917) 
a Gustava von Schmidt – přenesení šlechtictví, příjmení a erbu na adoptivního syna Ernsta Pappa
(tamtéž, 2674/1917). Poslední případ se týkal Tereziánské akademie (Theresianische Akademie) ve
Vídni, které byl konfirmován její znak a uděleno právo užívat jej také na pečeti (tamtéž,
1513/1917). ke všem těmto případům došlo roku 1917. 

(54) hhSta, kk, Index 1916, 1917 a 1918.

rakousko-Uhersko rakousko Uhersko

Vévodský a knížecí titul (2) 1 1

hraběcí stav (16) 8 8

Stav. sv. pánů/baronát (83) 57 26

nižší šlechta (800)(55) 596 203

– z toho rytíři (jen Rakousko) 31
– z toho prosté šlechtictví 565 203

celkem: 901 662 238

Mimořádně zajímavý je procentuální rozdíl mezi rakouskými a uherskými no-
bilitacemi. V poměru k počtu obyvatel obou polovin říše(56) (rakousko 55,6 %,
uhersko 40,6 %) totiž bylo pro uherské občany kabinetní kanceláří vydáno jen
26 procent nobilitačních nejvyšších rozhodnutí. na uhry také připadal nejvyšší
počet zamítnutých žádostí. V případě uherských žádostí o nižší šlechtictví to by-
la skoro každá desátá, zatímco u rakouských byl počet odmítnutých proseb se-
dmkrát menší. čím byl tento rozdíl způsoben? Zatímco odpověď na tuto otázku



lze najít v jednotlivých složkách, vyřešení problému výrazně nižšího zastoupení
uher je mnohem komplikovanější. Může vycházet z rozdílného socioekonomic-
kého prostředí obou částí monarchie, ovšem v tomto případě se rozdíl mezi zali-
tavskými a předlitavskými nobilitacemi zdá být příliš vysoký. Je pravděpodob-
nější, že uherští občané na rozdíl od obyvatel rakouska směřovali mnohem vět-
ší procento proseb o povýšení na budapešťskou vládu a není také možné vylou-
čit, že do kabinetní kanceláře z uher přicházely především sporné žádosti.(57)

Základní představu o struktuře nobilitací realizovaných za karlovy vlády zís-
káme již při studiu prvních týdnů jeho vlády v roce 1916. V tomto případě to ale
platí pouze pro západní část monarchie. Zde císař od svého nástupu na trůn 21.
listopadu udělil celkem 31 titulů. Ve 28 případech šlo o prosté šlechtictví (z toho
jednou šlo o přenesení šlechtictví), ve třech pak o udělení rytířského stavu.(58)
kabinetní kancelář přitom evidovala dvě ze tří udělení rytířského stavu a všech
28 udělení prostého šlechtictví. Všechny nobilitace byly realizovány mezi 8. li-
stopadem a 22. prosincem 1916. Zásadní pro pochopení struktury karlovské
šlechty je skutečnost, že plných 84 procent nejvyšších rozhodnutí bylo určeno
důstojníkům. V jednom případě šlo o přenesení šlechtictví z důstojníka na dů-
stojníka,(59) ve 25 případech pak o udělení prostého šlechtictví jediným nejvyš-
ším rozhodnutím z 11. prosince 1916.

Ze struktury karlovských povýšení se vymykají pouze uhry roku 1916. Zde
byla hlavní událostí počátku karlovy vlády korunovace, jež se uskutečnila 30. li-
stopadu. Příprava na tuto slavnost překryla všechny další záležitosti a proto od
karlova nástupu až do konce roku došlo pouze k nobilitacím spojeným právě
s přijetím svatoštěpánské koruny. Dne 30. listopadu tak karel udělil sedm hra-
běcích a čtyři baronské tituly. Z tohoto počtu byly tři osoby povýšeny do uher-
ského hraběcího a dvě do uherského baronského stavu s tím, že je král zároveň
jmenoval dědičnými členy sněmovny magnátů,(60) jedna do uherského baron-
ského stavu(61) a čtyři do uherského hraběcího stavu při současném zachování
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(55) Do celkového počtu je navíc připočítaný Gustav von Schmidt (tamtéž, 2674/1917), u kte-
rého nebyla zmíněna část říše.

(56) Podle sčítání z roku 1910. obyvatelstvo Bosny a hercegoviny představovalo 1,8 % obyva-
tel říše.

(57) o tom svědčí i skutečnost, že mezi zamítnutými žádostmi najdeme jen jednu pocházející od
důstojníka. Plukovník honvédu ve výslužbě Ludwig Varjon ovšem neusiloval o nobilitaci, ale o po-
tvrzení údajného starého uherského šlechtictví cestou nejvyšší milosti (hhSta, kk, 2673/1917).

(58) Soupis nobilitací – 3. a 4. čtvrtletí roku 1916. In: aVa, aa, adelsgeneralien 2, kt. 584:
adelsausweise ab 1891.

(59) Přenesení jména, šlechtického titulu, predikátu a erbu plk. v. v. karla Demela šlechtice von
Gsillern na jeho zetě genmjr. Erwina Jellenchiche. aVa, aa, Erwin Jellenchich, adelstandüber-
tragung (Jellenchich-Demel von Gsillern) 1916/1917; hhSta, kk, 1824/1916.

(60) hhSta, kk, 1933/1916.



dědičného členství v panské sněmovně.(62) Z titulárního hlediska najdeme v ma-
teriálech kabinetní kanceláře karolinské éry povýšení do všech stupňů šlechtické
hierarchie. nejvzácnější je samozřejmě udělení vévodského titulu (rakouského),
které je evidováno jen jedenkrát,(63) a knížecího stavu (uherského), jež byl udě-
len také pouze jednou.(64) častěji byl udílen hraběcí titul: v archivu kabinetní
kanceláře je sedm, respektive osm udělení v rakousku(65) a stejný počet 
v uhrách. Zároveň došlo k zamítnutí dvou žádostí, jedné uherské(66) a jedné bez
uvedení země původu.(67) Při udílení baronátu byl vladař štědřejší. Celkem 57
nejvyššími rozhodnutími byli do stavu svobodných pánů povýšeni občané ra-
kouska, v případě uher pak šlo o 26 osob.(68) Žádost o tento titul byla v Před-
litavsku zamítnuta v sedmi(69) případech, v Zalitavsku pak ve třech.

nejpočetněji je samozřejmě zastoupeno udělení nižšího šlechtictví: rytířského
stavu a prostého šlechtictví v rakousku a šlechtického stavu v uhrách. rozhod-

20

________________

(61) Tamtéž, 1934/1916.
(62) Tamtéž, 1935/1916.
(63) S predikátem Výsost (Hoheit) Maximilianu knížeti hohenbergovi. hhSta, kk, B 66

c/1917. Maximilian z hohenbergu (1902–1962) byl nejstaším synem rakousko-uherského násled-
níka trůnu Františka Ferdinanda d’Este (1863–1914). Srov. Jan Županič, Herzöge und Fürsten von
Hohenberg. adler. Zeitschrift für Genealogie und heraldik, vol. 25. (xxxIx.), no. 3/2009
(Juli/September), s. 112–122.

(64) S predikátem Jasnost (Durchlaucht) Eleméru hraběti Lónyayovi von nagy-Lonya und Va-
sárosnamény. Tamtéž, 154/1917. Elemér Lónyay (1863–1946) byl druhým manželem belgické
princezny Stefanie (1864–1945), vdovy po následníkovi trůnu rudolfovi (1858–1889). Srov.
roman holec, Poslední Habsburgovci a Slovensko. Bratislava 2001, s. 233–246.

(65) hraběcí nobilitaci de facto představuje i povolení udělené karlu Marchese Paulucci delle
roncole a jeho sestře Josefě překládat svůj titul markýze (Marchese) jako „Graf resp. Gräfin
Paulucci zu Roncole“ (hhSta, kk, 2236/1917). Během vlády karla I. bylo ale rakouských hra-
běcích titulů uděleno více. Srov.: P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 111–139; J. Županič, Nová
šlechta , s. 100–105.

(66) Podplukovníka Johanna von almásy. hhSta, kk, 2404/1918.
(67) Polního podmaršálka huga Corti alle Catene. Tamtéž, 493/1918.
(68) Zatímco v případě uher byl baronát udělen skutečně 26 osobám, v rakousku byl jedním

nejvyšším rozhodnutím (podobně jako u hrabat – viz výše) titul sv. pánů udělen i více jedincům.
např. 20. 3. 1917 byla takto odměněna ze zvláštní milosti Paula von Colard, vdova po tajném ra-
dovi, haličském místodržiteli a generálu pěchoty hermannu von Colard, s dětmi alexií a Guidem.
hhSta, kk, 447/1917; aVa, aa, von Colard, adelsakt 1905–1917 (listina byla vydána 23. 5.
1917).

(69) Šest žádostí bylo zamítnuto zcela, v jednom případě (žádost Emanuela Emingera o přene-
sení stavu sv. pánů zesnulého strýce Josefa sv. pána Emingera na jeho osobu – hhSta, kk,
721/1917) bylo uděleno místo baronátu prosté šlechtictví: 5. 5. 1917 – listina a predikát „šlechtic
z reemingu“ 6. 7. 1917 – aVa, aa, Emanuel Eminger, adelstand (Edler von reeming) 1917.



nutí o povýšení mezi nižší šlechtice učinil karel prostřednictvím své kanceláře 
v rakousku celkem v 596 případech (rytířský titul ale získala jen 31 osoba),(70)
v uhersku pak ve 203 případech. Jedné osobě byl šlechtický titul udělen bez to-
ho, aby bylo uvedeno, zda se jedná o nobilitaci rakouskou či uherskou.(71) V té-
že době byly v rakousku zamítnuty dvě žádosti o rytířský titul(72) a sedm žá-
dostí o udělení prostého šlechtictví. Zarážející je vysoké procento zamítnutých
proseb v uhrách – celkem 33, které vynikne zejména při porovnání s podílem žá-
dostí zamítnutých v Předlitavsku. Bez zajímavosti ale zároveň není, že velká část
odmítnutých uherských žadatelů byla odměněna jiným způsobem,(73) s čímž se
v případě rakušanů vůbec nesetkáme. 

na vysoký počet osob (resp. rodin) povýšených do šlechtického stavu je třeba
nahlížet zejména s přihlédnutím k existenci systematizovaného vojenského šle-
chtictví. 85 procent všech nobilitací realizovaných kabinetní kanceláří (769 nej-
vyšších rozhodnutí z 901) totiž představuje udělení prostého šlechtictví a velkou
část jeho příjemců tvořili právě důstojníci. Poměrně vysoké zastoupení mají 
osoby vojenského stavu také při udílení vyššího titulu – například mezi barony
tvořili 54 procent a velkou část z nich představovali rytíři řádu Marie Terezie.

V rakousku bylo prosté šlechtictví během karlovy vlády uděleno v 577 pří-
padech a z toho ve 256 (44 procent) právě na základě tohoto předpisu.(74) Po vy-
puknutí války roku 1914 totiž mimořádně narostl počet důstojníků sloužících ve
vojsku déle než třicet let, kteří zapojením do vojenských operací získali nárok na
šlechtický titul. na počátku konfliktu šlo především o starší, již penzionované
důstojníky, kteří byli reaktivováni na dobu mobilizace, postupně se však počet 
osob s nárokem na nobilitaci zvyšoval. Byl to důsledek mimořádného rozšíření
válečných operací, které ztratily pro starší dobu typický regionální charakter.
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(70) V případě komerčního rady a velkoprůmyslníka Maxe anhaucha navrhovaly státní úřady 
udělení prostého šlechtictví, ale císař karel I. mu udělil 11. 8. (4. 12.) 1917 rytířský titul. hhSta,
kk, 1556/1917; aVa, aa, Max anhauch, ritterstand 1917.

(71) Gustav von Schmidt. hhSta, kk, 2674/1917.
(72) Jedna úplně, v druhém případě bylo místo rytířského titulu uděleno prosté šlechtictví. Tato

causa byla v mnoha ohledech specifická. Šlo o případ rodiny hubků, kterým byl 31. 5. (10. 8.)
1895 obnoven staročeský rytířský stav s predikátem „z Czernczitz“. Protože ale byla při dokládá-
ní původu použita falza, byl titul rodině v důsledku tzv. renobilitačních procesů pražských 10. 5.
1905 odebrán. hubkové se s rozhodnutím nesmířili a po řadu let usilovali o jeho navrácení. Žádosti
bylo vyhověno teprve 1. 8. 1917, ovšem s tím, že získali jen prosté šlechtictví, bylo jim zakázáno
užívat predikát „Czernczitz“ a jejich původní erb. hhSta, kk, 1464/1917; na, Ša, kart. 30 a 31.
k případu hubků podrobně: J. Županič, Nová šlechta , s. 352–353.

(73) Místo šlechtictví byl udělen: 1 × titul uherského dvorního rady, 5 × řád Železné koruny III.
třídy, 2 × důstojnický kříž řádu Františka Josefa, 4 × rytířský kříž řádu Františka Josefa, 3 ×Válečný
kříž za civilní zásluhy II. třídy a 1 × jiné vyznamenání (nespecifikováno).

(74) P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 270. Viz též první tabulka výše.



Velké ztráty mezi důstojnickým sborem a nedostatek zkušeného velení pak způ-
sobily, že se téměř všichni důstojníci c. a k. armády (včetně reaktivovaných) sku-
tečně zapojili do bojových operací, což dříve rozhodně nebylo obvyklé. 

Ve srovnání se starší dobou tvoří poměrně vysoký podíl příjemců titulů vdovy
a sirotci. To bylo dříve poměrně vzácné, protože na systematizované šlechtictví
měla nárok jen osoba splňující předpoklady udělení a zásluhy byly nepřenosné.
Ve výjimečných situacích (např. za války) ovšem panovník často povoloval pří-
buzným vojáků, kteří byli v bojích zabiti či zemřeli na zranění, požádat o titul,
na který by za jiných okolností měl nárok důstojník.(75)

Z výše zmíněných faktů jasně vyplývá, že pravdivost legendy o znehodnoco-
vání šlechtických titulů za vlády karla I. (IV.) je více než diskutabilní. Přes 80
procent všech nobilitací představovalo udělení prostého šlechtictví, tedy nejniž-
šího stupně šlechtické hierarchie, jehož příjemci byli v polovině případů důstoj-
níci, respektive jejich pozůstalé rodiny. Toto číslo je vysoké, vezmeme-li v úva-
hu, že během 114 let existence rakouské resp. rakousko-uherské monarchie by-
lo prosté šlechtictví v průměru udíleno 27 důstojníkům ročně.(76) odpovídá
však proměně důstojnického sboru, jehož jádro za první světové války již tvoři-
ly z naprosté většiny osoby nešlechtického původu a je důsledkem mimořádné
situace vzniklé zapojením většiny důstojníků do přímých bojů. 

Všech 713 rakouských nobilitací realizovaných během necelých 24 měsíců
karlovy vlády pak znamená, že v průměru bylo měsíčně v západní části uděleno
přibližně 30 nobilitací pro 37 osob. Přitom je ale zajímavé, že takřka veškerá kri-
tika karlovy nobilitační politiky a posměšky týkající se Sehadel se zaměřovaly
na civilisty, zejména na velkopodnikatele, úředníky a osoby z panovníkova oko-
lí. Důvodem mohla být i skutečnost, že za první světové války byly poprvé od
časů Františka I. udíleny tituly za poskytnutí větších peněžních částek či jako 
ocenění zprostředkování válečných půjček.(77) V předchozí době byly podobné
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(75) např. roku 1859. Srov. dopis Františka Josefa I. ministru vnitra Bachovi z 15. 8. 1859. 
V něm císař ministrovi oznamuje, že vyjmenovaným důstojníkům, kteří padli na válečném poli ne-
bo zemřeli na utrpěná zranění (během tažení v Itálii roku 1859) uděluje vyjmenované řády a při-
znává jejich vdovám a sirotkům nárok na šlechtické tituly s nimi spojené („mit den statutenmäßi-
gen damit verbundenen Adelsansprüchen für ihre allenfalls hinterbliebene Witwe und Waise“). List
uložen v: aVa, aa, Maria Theresia Mumb von Mühlheim, Freiherrnstand 1863. není mi známo,
že by tímto způsobem byl nobilitován někdo jiný, než potomci důstojníků, kteří zahynuli během
nebo v důsledku bojových operací.

(76) Tendence byla mírně stoupající, což způsoboval rostoucí počet měšťanských důstojníků 
a zmírnění podmínek nobilitace. k výraznému nárůstu udělování titulů došlo až po polovině prv-
ní světové války (1916–178, 1917–224, 1918–206 nobilitovaných důstojníků). hanns Jäger-
Sunstenau, Statistik der Nobilitierungen in Österreich 1701–1918. In: Österreichisches Familien-
archiv, Bd. 1, neustadt an der aisch 1963, s. 4–8.

(77) k tomu ale docházelo již za karlova předchůdce Františka Josefa. Z karlovy éry je známo 



dary buď utajovány nebo v příslušném nejvyšším rozhodnutí označeny jako pod-
pora humanitární činnosti.(78) Svou roli mohly hrát i náboženské motivy, proto-
že zejména mezi nobilitovanými podnikateli bylo vysoké zastoupení židů. 

naopak nobilitace důstojníků byly tradičně chápány jako čestné ocenění vo-
jenských zásluh a kompenzace náročné a poměrně špatně placené služby. navíc
– zejména ve druhé polovině 19. století – byl prostý šlechtický titul vinou exi-
stence tzv. řádového šlechtictví takovým způsobem znehodnocen, že hrál význa-
mnější roli právě jen u důstojníků. V porovnání s nimi bylo zastoupení ostatních
skupin obyvatelstva, které tento titul získaly, velmi nízký.(79)

až do konce října 1918 sledovala karlova nobilitační politika linii, kterou na-
stoupil jeho předchůdce František Josef I. a (s přihlédnutím k dramatické váleč-
né situaci a mimořádným podmínkám) pokračovala v zaběhlých zvyklostech.
Zásadní přelom ale představuje konec října 1918 a zejména období od 1. do 11.
listopadu 1918, kdy panovník, který viděl budoucnost monarchie více než černě,
narychlo nobilitoval řadu osob, zejména z řad svých blízkých spolupracovníků.
V rakouské části říše tehdy udělil jeden hraběcí, devět baronských, dva rytířské
a devět šlechtických titulů. ovšem tvrzení, že karel každého, koho viděl, nobili-
toval, je více než nadnesené. Pro tuto mimořádnou situaci je typické, že kabinet-
ní kancelář po 29. říjnu nevyřizovala žádnou nobilitaci ani žádné další rozhod-
nutí týkající se šlechtického práva. Všechny byly realizovány jen prostřednic-
tvím panovníkových osobních listů, jejichž kopie či originály jsou z velké části
dochovány ve vídeňském šlechtickém archivu.  

* * *

následující soupis nobilitací obsahuje všechna nobilitační řízení (a záležitosti
šlechtického práva), které za vlády karla I. (IV.) jeho kabinetní kancelář evido-
vala a vyřizovala. Zápisy jsou řazeny abecedně, podle příjmení (v případě práv-
nických osob podle oficiálního pojmenování). Pro vyhledání materiálu v archivu
kabinetní kanceláře je zásadní první údaj ve sloupci číSLo. Před lomítkem je 
uvedeno číslo příslušného spisu, za lomítkem pak rok. Tedy např. 241/1917 zna-
mená spis kabinetní kanceláře č. 241 z roku 1917. Predikát je zmiňován pouze
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několik podobných nobilitací, např. udělení prostého šlechtictví s predikátem „šlechtic z Distelfin-
gen“ generálnímu sekretáři Allgemeine Pensionsanstallt für Angestellte ve Vídni richardu kaano-
vi: 6. 5. (5. 10) 1917. aVa, aa, richard kaan, adelstand (Edler von Distelfingen) 1917.

(78) Srov. např. udělení rytířského stavu na základě řádu Železné koruny III. třídy dr. Emanuelu
Forsterovi 3. 4. 1873 (aVa, aa, Emanuel Forster, ritterstand 1873) či prostého šlechtictví s čest-
ným titulem šlechtic heinrichu Mattonimu 27. 10. 1889 (3. 1. 1890), in: aVa, aa, heinrich Matto-
ni, adestand (Edler von) 1890.

(79) karl Megner, Zisleithanische Adels- und Ritterstandserwerber 1868–1884. hausarbeit am
Institut für österreichische Geschichtsforschung, Wien 1974, s. 282.



v případě, že jeho udělení bylo předmětem nejvyššího rozhodnutí. r v kolonce
země označuje rakouské šlechtictví, U pak uherské. Zkratky v posledním sloup-
ci (STaV) vychází z německého označení titulů: 

a (adelstand) – šlechtický stav
r (ritterstand) – rytířský stav
F (Freiherrnstand/Baronat) – stav svobodných pánů/baronát
G (Grafenstand) – hraběcí stav
FS (Fürstenstand) – knížecí stav
h (herzogstitel) – vévodský titul.
V případě, že bylo udělení titulu zamítnuto, je u příslušné litery či predikátu ex-

ponent (Z).

nejvyšší rozhodnutí ve věci šlechtického práva pro fyzické osoby
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ČíSlo Jméno PrEDIKáT ZEmě STav

241/1917 abendorf, Margarethe, – r a
vdova po plk. s dětmi

1684/1917 adamovič, aegidius, – r a
plk. v. v.

1922/1918 aken šlechtic von Quesar, – r a
artur van, major
husarského pluku č. 2

2071/1917 alder, Viktor, průmyslník – r a
v oberlaa

2195/1918 alesch, Ignaz, pplk. – r a

1712/1918 alexander, alexander, Sesvete u a
velkoobchodník v Záhřebu

2373/1917 aljančić, Bartholomäus, – r a
plk. v. v.

2404/1918 almásy, Johann von, – u G(Z) (1)

pplk.– žádost 
o udělení
hraběcího titulu

(1) Zamítnuto.
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ČíSlo Jméno PrEDIKáT ZEmě STav

15/1918 altorjay, Desider, altorja u –
Ladislaus a alexander – 
potvrzení užívání příjmení 
při současné konfirmaci 
uherského šlechtictví 
a predikátu „von altorja“

15/1918 altorjay, Desider, altorja u –
Ladislaus a alexander 
– potvrzení užívání 
příjmení při současné 
konfirmaci uherského 
šlechtictví a predikátu 
„von altorja“

241/1917 amann, hedwig, – r a
vdova po pplk.

1416/1918 ambrózy von Séden, Séden und u –
Ludwig hrabě, mimořádný remete
vyslanec a zplnomocněný
ministr, komoří, a Julius 
hrabě, strážce koruny 
– udělení predikátu „von 
remete“ při zachování 
uherského hraběcího titulu 
a predikátu „von Séden“

543/1918 ambrózy von Séden, Séden, u –
Stefan hrabě – připojení Wall und
příjmení, predikátu a erbu Sonnenthurn
po meči vymřelého rodu 
hrabat Migazzi von Wall 
und Sonnenthurn s povole-
ním nadále užívaj jméno 
„hrabě ambrózy-Migazzi 
von Séden, Wall 
und Sonnenthurn
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649/1918 andreics von Glogon, – u –
Johann von, ministerský 
rada a penzionovaný ředitel 
uherských státních 
uhelných dolů – změna 
příjmení na „andreich“

1556/1917 anhauch, Max, průmyslník – r a(Z)r(2)

a komerční rada

126/1917 anker, Leopold, plk. kismarton u a

2301/1917 anthoine, karl von, – r             F(Z) (3)

arcivévodský dvorní rada 
a vládní rada ve Vídni 
– žádost o baronát

905/1918 appel, dr. raimund, – r a
senátní prezident vrchního 
zemského soudu ve Vídni 
– nobilitace při příležitosti 
penzionování

379/1918 appel, ing. adolf, dvorní – r a
rada, ředitel státních drah 
v Praze – nobilitace při
příležitosti penzionování

93/1918 aradi, Johann, Prakfalva r a
železniční ředitel v. v. 

597/1917 arcivévoda robert – pfiijetí – – –
jména a erbu d´Este

1794/1916 argmann, heinrich, pplk. – r a

B14c/1917 arz von Straussenburg, – u F
arthur, generál pěchoty, šéf gšt.

(2) Původně navrženo šlechtictví, ale udělen rytířský titul.
(3) Zamítnuto.
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2373/1917 assmann, rudolf, plk. v. v. – r a

711/1918 auffarth, rudolf, pplk. v. v. Lezachów r a

962/1917 augustin, karl, plk. Zalůže(4) r a

1716/1918 avarfy, Franz, advokát Magyarpécska u             a(Z) (5)

v aradu

1834/1917 Bachrach, dr. adolf šlechtic – r            a(Z) (6)

von, dvorní a soudní advokát 
ve Vídni – přenesení 
šlechtictví a erbu na synovce 
Franze Bachracha 

B19c/1918 Bachrach, dr. adolf šlechtic – r a
von, vládní rada – přenesení 
šlechtictví a erbu na synovce 
Franze Bachracha

2534/1917 Bajnóczy, dr. Géza von, Dés u a
župní okresní lékař 
– udělení predikátu a předlo-
ženého erbu při zachování 
šlechtictví

1844/1918 Balás von Gyergy Szent – u F
Miklos, Emanuel, tajný rada,
polní podmaršálek v. v.

2139/1917 Balás, Georg, penzionovaný – u F
polní zbrojmistr

1679/1918 Balcar, Josef, dvorní rada – r a
vrchního zemského soudu 
v Praze – nobilitace při 
příležitosti penzionování

(4) Povoleno ze zvláštní milosti.
(5) Zamítnuto.
(6) Zamítnuto.
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2555/1917 Bálint, Emerich, sekční rada Jéke u a
na uherském ministerstvu 
obchodu – nobilitace při 
příležitosti odchodu 
ze státní služby

1111/1917 Ballabene, Friedrich, pplk. – r a

1005/1917 Ballagi, dr. Béla, sekční rada Ballagi- u –
na uherském předsednictvu -Pordány
vlády, povolení zdvojení von Felsö-Eör
jména na „Ballagi-Pordány 
von Felsö-Eör“

333/1917 Balonyi, Emerich von, alistál u –
titulární kuriální soudce v. v. 
– udělení predikátu 
„von alistál“  

1684/1917 Balthasar, Stefan, genmjr. v. v. – r a

847/1918 Balvin, Friedrich, císařský – r a
rada z Vídně

1111/1917 Balzár, hugo, plk. – r a

1684/1917 Balzar, Johann, plk. – r a

780/1917 Banauch, Julius, pplk. v. v. Todor r a

676/1917 Bandian, Gustav, kancléř – r r
řádu německých rytířů 
a dvorní rada ve Vídni

1839/1918 Banfield, Ferdinand Mühlheim r a
a karl – nobilitace 
s právem psát se 
„Banfield-Mumb 
von Mühlhaim“
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B59c/1917 Banfield, Gottfried, poručík – r F
řadové lodi – udělení 
rytířského kříže řádu Marie 
Terezie a udělení stavu 
svobodných pánů 

1072/1918 Bańkowski, Wilhelm, Frugnoni r a
polní podmarš. 

12/1917 Bariczek, Emil, plk. v. v. – r a

2422/1918 Barta, dr. Ernst, titulární nagymuszlay u a
ministerský rada

1341/1918 Bartfeld, Josef, pplk. v. v. – r a

961/1918 Bászel, aurel, pplk. – u a

198/1918 Bauer, Friedrich, major gšt. – r r(Z) (7)

– prosba o povolení užívat 
rytířský stav a erb děda 
z matčiny strany Friedricha 
rytíře von amerling

937/1917 Bauer, Julius, plk. krupiec u a

533/1917 Bauer-Bargehr, alvis von, – r F
sekční šéf, ředitel kanceláře 
poslanecké sněmovny 
rakouské říšské rady – nobili-
tace při příležitosti 
penzionování

12/1917 Baumann, Eduard, pplk. – r a

416/1917 Baumgartner, Emil, genmjr. – r a

2195/1918 Bayer, karl, penzionovaný plk. – r a

(7) Zřejmě zamítnuto. není jasné, zda poznámka „abgewiesen“ patří k žádosti Friedricha Bauera
nebo k následné zamínuté (v indexu červeně přeškrtnuté) žádosti plk. v. v. Petera Polla o nobilitaci.
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1203/1917 Béla, heinrich, poslanec alsószúcs u a
uherského říšského sněmu

1684/1917 Benda, adalbert, tajný rada, – r a
polní zbrojmistr

2373/1917 Benesch, karl, pplk. – r a

1834/1917 Benesch, Philippine, – r a
vdova po pplk.

B58c/1917 Benigni in Müldenberg, – r G(8)

Sigmund rytíř, polní 
zbrojmistr, a jeho bratři 
heinrich, Theodor a rudolf 

2431/1918 Benkó, Julius, Emerich, Losenz u a
Franz a Ivan [von] – udělení 
predikátu „von Losencz“

2373/1917 Beran, Julius, plk. – r a

234/1918 Beran, Vinzenz, pplk. v. v. – r a

234/1918 Berger, Franz, plk. v. v. – r a

674/1917 Berl, Ludwig, bankéř – r a
v Berlíně

2301/1917 Berndt, otto, – r r
polní podmaršálek

1794/1916 Berner, Julius, pplk. – r a

1711/1918 Bestall, Julius – Wilhelm, Batar u a
Margarethe a oskar, nezletilí 
sirotci po pplk. Juliu 
Bestallovi, který padl 
v boji s nepřítelem

(8) Výslovně uvedeno, že bez povyšovací taxy.
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978/1917 Beszédes, dr. Emerich, lékař Firigiház u a
Beszédes, alexander, sekční 
rada panovníkovy vojenské
kanceláře, hejtman v. v.

2195/1917 Bethlenfalvi von Bethlenfalva, – u –
anton, pplk. Emerich a npor. 
Ernst – změna příjmení 
na „Bethlenfalvy“ při zacho-
vání šlechtictví a predikátu

1699/1918 Beyer, Max, ministerský rada – r a
na ministerstvu obchodu

1782/1917 Bezeljak, Jodok von, plk. harodylow r –
– udělení predikátu 
„von harodylow“

555/1917 Bezeljak, Jodok, pplk. – r a

231/1917 Bielawski, Josef, pplk. v. v. – r a

12/1917 Bichlbauer, Josef, plk. – r a

2032/1917 Bilek, Wenzel, major v. v. – r a

730/1917 Binder, anton, ministerský – r a
rada na ministerstvu orby

730/1918 Bing, dr. Isidor, správní rada, – r a
ředitel stavební společnosti 
union ve Vídni a vládní rada

119/1917 Bischitz von hevesi, Emerich – u –
a Stefanie, změna příjmení 
na hevesy

555/1917 Bitschofsky, augustin, pplk. – r a

555/1917 Blaha, august, genmjr. v. v. – r a
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2195/1918 Blaschke, Johann, plk. – r a

1455/1918 Bloch, dr. alfred, dvorní rada – r a 
nejvyššího soudního 
a kasačního dvora

65/1917 Blum, Josef, genmjr. v. v. Siemikowce r a

2064/1917 Boerin, Johann, genmjr. Polichna u a

2175/1918 Bogát von kostanjevac und – u F
Panos, Stafan, gen. pěchoty

1543/1917 Bogát von kostanjevac, Bogát von u –
Stefan, polní podmaršálek kostanjevac
– udělení predikátu und Panos
při zachování šlechtictví

436/1917 Bogdán, dr. aladár, král. rada, Ózd u a(Z) (9)

primář župní nemocnice Ma-
rie Valérie nógrádské župy

2373/1917 Böhm, Josef, pplk. Jaryczów r a

B59c/1917 Böhm-Ermolli, Eduard von, – r F
genplk. – udělení komandérské-
ského kříže řádu Marie Terezie
a udělení stavu 
svobodných pánů

715/1917 Bokross, Johann von, druhý nevéd u –
vrchní notář nitranské župy

794/1918 Bokross, Johann von, druhý – u –
vrchní notář nitranské župy 
– udělení erbu

2024/1918 Bolldorf, Emanuel von, pplk. – Grazigna r a
udělení predikátu „von Grazigna“

(9) Zamítnuto. udělen řád Železné koruny III. třídy.
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B20c/1918 Bolldorf, Emanuel, pplk. – r a
střeleckého pluku č. 22

1111/1917 Böltz, Eduard, polní podmarš. – r a

2373/1917 Bonka, Josef, plk. v. v. – r a

416/1917 Boroević, nikolaus, plk. v. v. – r a

892/1918 Bosányi, andreas, král. rada, Borsód r a
obchodní ředitel zemské 
společnosti cukrovarníků

543/1917 Boschan, Wilhelm von, – r r
komerční rada, 2. spolkový 
prezident spolkového vedení 
rakouského červeného kříže

2024/1918 Bosizio von Thurnberg – r F
und Jungenegg, alexander 
rytíř, místodržitelský rada 
a vedoucí okresního 
hejtmanství v Badenu

737/1917 Bossányi von nagybossány – u F(Z) (10)

und kispróna, rudolf, 
nadporučík

1719/1918 Bosznay, Franz – vdova rarancze u a
po mjr. Franzi Bosznayovi, 
který padl v boji s nepřítelem, 
a její nezletilí synové Géza 
a Emmerich

1905/1917 Bottlik, Stefan von, státní – u F
sekretář na uherském 
ministersvu orby

12/1917 Böttner, karl, plk. – r a

(10) Zamítnuto.
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1834/1917 Bousquet, Viktor, kapitán – r a(Z) (11)

řadové lodi – žádost 
o nobilitaci

2209/1918 Bozán, Eugen, titulární plk. Tallós u a

1111/1917 Braun, anton, pplk. – r a

1790/1918 Braun, ing. rudolf, – r a
polní zbrojmistr

711/1918 Braun, Ludwig, genmjr. – r a

416/1917 Brauner, adolf, genmjr. v. v. – r a

493/1918 Brauner, Josef, plk. v. v. – r a

241/1917 Breitenlohner, Ludmilla, – r a
vdova po mjr. s dětmi

1839/1918 Breith, Gisela, vdova po plk. – r a

2692/1917 Breitschädel, Josef, plk. – r a

291/1918 Breuer, Ludwig, plk. v v. Mocsa u a

2143/1918 Broch Philipp, ředitel – r a
privilegované allgemeines 
Verkehrsbank ve Vídni

1782/1917 Brückner, Johann von – udě- oslavija r –
(762/1917) (12) lení predikátu „von oslavija“

12/1917 Brückner, Johann, plk. – r a

746/1917 Brunader, karl, plk. Szolnok u a

416/1917 Brunn, adam, plk. – r a

(11) Zamítnuto.
(12) Připsáno tužkou.
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1505/1918 Budicky, anna, vdova po mjr. – u a(Z) (13)

1599/1917 Budik, dr. richard, titulární – r a
sekční šéf na společném 
ministerstvu financí 
– nobilitace při příležitosti 
penzionování

780/1917 Buffa, Leo, plk. v. v. – r a

2195/1918 Buchsbaum, adolf, plk. – r a

2373/1917 Buresch, Bartholomäus, – r a
plk. zeměbrany v. v.

869/1918 Burger, ing. Wenzel, sekční – r r
šéf na ministerstvu železnic

2692/1917 Burggasser, Johann, plk. – r a

B35c/1918 Burián, Stefan baron von, – u G
ministr zahraničí – hraběcí 
titul a nejvyšší poděkování

302/1918 Bussjäger, olga, vdova – r a
po polním podmarš., 
a její děti Friederike provd. 
kobler, Elisabeth provd. 
Caspart, Julie a Emilie

1111/1917 Calm, oskar, plk. – r a

493/1918 Carossa, Julius, genmjr. – r a

620/1918 Ceh, Wilhelm von, plk. Lutowiska u –
honvédu – udělení predikátu 
„von Lutowiska“

2595/1917 Cech, Wilhelm, plk. honvédu – u a

(13) Zamítnuto.
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447/1917  Colard, Paula, vdova – r F
po haličském místodržícím 
a generálu pěchoty s dětmi

1233/1918 Concini von Concin, rafael sv. – r              F(Z) (14)

pán – žádost o přenesení baro-
nátu na synovce heinricha ry-
tíře Conciniho von Concin

1839/1918 Concini von Concin, rafael sv. – r F
pán, genmjr. – přenesení baro-
nátu na synovce, poštovního
asistenta heinricha rytíře
Conciniho von Concin

493/1918 Corá, Georg, genmjr. v. v. – r a

468/1917 Corti alle Catene, hugo, – – G(Z) (15)

polní podmarš. 

2373/1917 Covin, Lorenz, plk. – r a

619/1918 Criste, oskar, plk. v. v. Dál u a

925/1917 Csánk,dr. Béla, župní honorár- Beregdarócz(Z) u              a(Z) (16)

ní vrchní lékař města Berehovo

617/1918 Csete von Győrgyfalva, dr. – u –
anton, advokát a vrchní fiskál
ve Vesprému – udělení erbu

1141/1918 Cvrček, Franz, polní podmarš. v. v. Mielec u a

1572/1918 Czájlik, Ladislaus, Diószeg u a
ministerský rada a finanční
ředitel v Budapešti 

(14) Zamítnuto.
(15) Žádal o hraběcí titul, ale žádost byla odložena z důvodu jeho úmrtí. V indexu kk není ale

uvedeno, zda šlo o hraběcí titul rakouský či uherský.
(16) Zamítnuto. udělen Válečný kříž za civilní zásluhy II. třídy.
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1661/1918 Czapp von Birkenstetten, – r F
karl, polní podmarš.,
ministr zemské obrany

919/1917 Czapp, Moriz, plk. San Martino u a

702/1918 Czerweny, Franz, průmyslník – r a
a komerční rada ve Vídni

1738/1918 Czerwiński, adolf, tajný rada – r r
a prezident vrchního 
zemského soudu ve Lvově

545/1918 Czigler, dr. armin, Egerszalók u a
advokát v Budapešti

939/1918 Czikély, Stefan, pplk. – u a

2692/1917 Czulik, alois, pplk. Thurya r a

1794/1916 čaćić–Šarić, Johann, – r a
titulární plk. v. v.

1699/1918 čenský, adolfine, – r a
vdova po mjr.

2387/1917 čokorac, Pantaleon, major kamare u a

586/1918 Dafert, dr. Franz, dvorní rada – r r(17)

a ředitel chemické výzkumné 
stanice ve Vídni

302/1918 Daler von Durlachstein, Durlachstein r a
august, plk. v v. – přenesení 
šlechtictví, predikátu a erbu 
na synovce Friedricha Dalera

302/1918 Dalrymple Treherne, agnes – u –
– povolení opět užívat jméno 

(17) Původně navrhován jen šlechtický stav.
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hraběnka Waldstein (pokud 
získá během jednoho roku 
uherské občanství)

1834/1917 Dammers, karl, genmjr. v. v., – r a
a jeho synovec Max 
Dammers-Starck

616/1918 Dáni von Gyarmata, Blasius, Gyarmata und u –
polní podmarš., adalbert von, Magyarséke
genmjr., a Ferdinand von, 
továrník – udělení predikátu 
„von Magyarséke“ při zacho-
vání příjmení(18) a dosavad-
ního predikátu

B59c/1917 Dankl, Viktor, genplk. – r F
– udělení komandérského 
kříže řádu Marie Terezie 
a udělení stavu 
svobodných pánů

1839/1918 Dankl, Viktor, sv. pán von, – r –
genplk. – udělení predikátu 
„von kraśnik“

675/1918 Dános, dr. Árpád, min. Dánszentmiklós u             a(Z) (19)

sekretář, zástupce uherského 
červeného kříže

1341/1918 Danzer, Maximilian, plk. – r a

2195/1918 Daublebsky, Maximilian, – r a
penzionovaný viceadmirál

2032/1917 Degelmann, Josef, pplk. v. v. – r a

1824/1916 Demel šlechtic von Gsillern, Jellenchich-De- r a

(18) Požadovaná změna příjmení na „Dány“ byla zamítnuta.
(19) Zamítnuto. udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa.
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karl, plk. v. v. – přenesení mel Edler
jména, šlechtického titulu, von Gsillern
predikátu a erbu na Erwina 
Jellenchiche, c. a k. genmjr.

1684/1917 Derda, robert, genmjr. v. v. – r a

2393/1918 Deseő, alexander von, – u a
soudce – potvrzení šlechtictví

1506/1918 Deutsch, Isidor, plk. Fehértemplom u a

2032/1917 Dieterich, Ernst, genmjr. – r a

B50c/1917 Dietrichstein-nikolsburg, Dietrichstein- r –
hugo kníže zu, hrabě von -Mensdorff
Mensdorff-Pouilly – povolení -Pouilly
užívat jména „hrabě/hraběnka 
von Dietrichstein-Mensdorff-
-Pouilly“ pro jeho manželské 
potomky

555/1917 Dichtl, rudolf, pplk. – r a

231/1917 Dirmoser, Ludwig, mjr. – r a

350/1917 Dits, Ferdinand, plk. Suhopolje u a

555/1917 Dobija, adalbert, plk. – r a

1782/1917 Dobija, adolf von, plk. kamieniec r –
– udělení predikátu 
„von kamieniec“

1503/1917 Dömény, dr. Leopold, – r a
císařský rada

2061/1918 Domiczek, helene, – r a
vdova po mjr.
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2080/1917 Dórza, dr. Samuel, vrchní Valkány u a
fiskál Csanádské župy 

962/1917 Dovara, Josef nobile, vrchní – r a
berní správce(20) – uznání 
zahraničního šlechtictví jako 
rakouského s právem psát 
se „von Dovara“

234/1918 Dragičević, Johann, pplk. – r a

2195/1918 Drobný, Johann, genmjr. – r a

571/1917 Duka von Dukafalva und Dukafalva u a
kucsin, koloman, titulár. plk.
v. v. – přenesení jména 
a šlechtictví na adoptivního 
syna plk. v. v. arpáda 
Zólyomiho jako „Duka-
-Zólyomi“ 

198/1918 Dumann, Friedrich, – r a
generální intendant v. v.

2186/1917 Dumitreanu, dr. august, Sárd u a
vrchní lékař budapešťské 
státní policie – nobilitace při 
příležitosti penzionování

493/1918 Dusik, rudolf, plk. – r a

1839/1918 Eckhart, katharina Emilie, – r a
vdova po pplk. 

B47c/1917 Ehrhart šlechtična von – r F
Ehrhartstein, actia, vdova  
po senátním prezidentovi 
a její děti robert, Marie, 
helene a karl 

(20) V originále: Steueroberverwalter.
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1986/1918 Ehrmann, Josef, genmjr. kulište u a

780/1917 Eisenbach, albert, plk. – r a
a velitel praporu

416/1917 Ekl, Theodor, plk. v. v. – r a

B59c/1917 Ellison von nidlef, otto, – r F
genmjr. – udělení rytířského 
kříže řádu Marie Terezie 
a udělení stavu 
svobodných pánů

2102/1918 Elsner, adolf, prezident – r a
zemského soudu v Lublani

721/1917 Eminger, dr. Josef sv. pán – r F(Z)a(21)

von, místodržící (zemřel) 
– přenesení stavu svobodných 
pánů na jeho synovce, 
penzionovaného titulárního 
dvorního radu dr. Emanuela 
Emingera

711/1918 Engel, Franz, plk. v. v. – r a

2178/1917 Eperjesy, Géza von, mjr. Tabód u –
– udělení predikátu 
a potvrzení práva užívat 
předložený erb

2032/1917 Erler, alois, pplk. – r a

234/1918 Erler, Ludwig, plk. – r a

891/1917 Erődi-harrach, dr. Béla, dvorní ruttka u a
rada a vrchní ředitel studií(22)

budapešťského distriktu 

(21) Baronát zamítnut, uděleno prosté šlechtictví.
(22) V originále: Oberstudiendirektor.
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716/1918 Ervin, koloman, ředitel Sarkad u a(Z) (23)

uherské allgemeine 
kreditbank

2236/1917 Escher, alfons, člen panské – r r
sněmovny, dr. Theodor, 
sanitární rada, a karl, 
velkoobchodník v Terstu

1882/1917 Exner, dr. Siegmund, dvorní – r r
rada, řádný profesor univerzi-
ty ve Vídni – nobilitace při
příležitosti penzionování

765/1918 Fabianec, antonia, ze Zá- – u             a(Z)(24)

hřebu, vdova po hejtmanovi, 
a její synové Zlatan a Milutin 
a dcera Zdenka

2032/1917 Fabris, angelo, pplk. – r a

2535/1917 Farkas, Julius, honorární Babocsa u a
vrchní župní soudce

712/1917 Farkas, Stefan, pplk. nagyszéksós u a

416/1917 Fasching, Franz, pplk. – r a

1111/1917 Fasser, Gustav, plk. – r a

2029/1917 Fasser, Josef šlechtic,  Lesachtal r –
plk. v. v.– udělení predikátu 
„von Lesachtal“

416/1917 Fasser, Josef, plk. v. v. – r a

1232/1918 Fazekas, adolf, Szarkatugy u a
generální intendant

(23) Zamítnuto. udělen důstojnický kříž řádu Františka Josefa.
(24) Zamítnuto.
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939/1918 Fazekas, adolf, vrchní – u             a(Z)(25)

intendat I. třídy

939/1918 Fehér, Emerich, plk. – u a

930/1918 Fehér, Max, ředitel nagybony u a
banky v Pešti

1021/1917 Fejer, dr Ladislaus, Mátészalka u a
ministerský rada na uherském 
předsednictvu vlády

2061/1918 Fellner von Feldegg, – r r
Ferdinand – profesor 
průmyslové školy(26)

a architekt ve Vídni – povole-
ní užívat rytířský titul

134/1917 Fellner, dr. heinrich, obchod- németvölgy u a
ní ředitel uherské agrar und
rentebank, univ. prof.

625/1917 Fenner von Fenneberg, agnes Fenneberg r F
a adelgunde, vnučky rytíře 
řádu Marie Terezie Franze 
rytíře Fennera von und 
zum Fenneberg

685/1918 Ferrant, hermann, Ernst, Fenneberg r a
albert, Franz a Bruno, bratři, 
sirotci po rytmistru četnictva

434/1917 Fest, dr. Ludwig von, sekční harság u –
rada uher. ministerstva vnitra

1684/1917 Fiebich-ripke, rudolf, plk. – r a

12/1917 Fiedler, Friedrich, plk. v. v. – r a

(25) Zamítnuto.
(26) V originále: Gewerbeschule.
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1341/1918 Fiedler, Paul, admirál – r a

2032/1917 Filas, heinrich, plk. v. v. – r a

2113/1918 Filski, alexandrine, vdova – r a
po mjr., a její děti Witold, 
alexius a Christine

12/1917 Fischer, Gustav, genmjr. – r a

711/1918 Fischer, karl, pplk. – r a

1233/1918 Fitzner von Wherbrücken, Wehrbrücken r a
Johann, polní podmarš. 
– přenesení šlechtictví, jména 
a erbu na zetě karla Staňka 
s tím, aby se psal „Starnegg-
-Fitzner von Wehrbrücken“

2692/1917 Flach, Franz, genmjr. – r a

1233/1918 Flecker, Dora, vdova po pplk., – r a
a její synové Johann a Paul

416/1917 Fleischer, hermann, pplk. – r a

1072/1918 Fleischmann, Ignaz, – r a
genmjr. v. v. 

1912/1918 Florianu, Dyonis, genmjr. oltrákovicza u a

2256/1918 Fluck von raggamb, Béla, – u F(Z) (27)

genmjr. – žádost o baronát

418/1917 Foglar, Béla, soudce kurie        Szentlőrinczkáta u a

1790/1918 Foitik, alois, pplk. – r

a1111/1917 Follpracht, roman, plk. v. v. – r a

(27) Zamítnuto
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1863/1916 Foltz, alfred, c. k. minister- – r a
ský rada na ministerstvu 
veřejných prací

1684/1917 Förster, alfred, plk. Messa-Selva r a

198/1918 Forstmeyer, Josef, plk. – r a

579/1918        Fox, Vinzenz, gen. pěchoty v. v. – r F

1794/1916 Frank, otto, titulární polní – r a
podmaršálek, velitel 
Militärgeographisches Institut

152/1918 Frankó, andreas, advokát         Biharszentandrás u a
v nagyváradu

868/1918 Franz, ing. hugo, sekční šéf – r r
na ministersvu veřejných pra-
cí – nobilitace při příležitosti
penzionování

1794/1916 Frass, anton, mjr. v. v. – r a

416/1917 Frauenberger, Lorenz, genmjr. – r a

402/1918 Freund von Tószeg, dr. anton – u –
a Emil, ředitel pivovaru –
změna příjmení na Tószeghy
při zachování uherského 
šlechtictví a predikátu 
„von Tószeg“(28)

1876/1917 Fric, Martin, hejtman mimo – r a
službu, místodržiteský rada 
na Moravě

2032/1917 Friedel, Viktor, plk. – r a

(28) Zamítnuto.
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780/1917 Fritsch, Emanuel, plk.               Lipiny-adelina r a

1464/1917 Frölich von Frölichsthal, – r –
Maximilian rytíř, dr. Viktor 
rytíř, dr. heinrich rytíř, bratři 
– odložení dosavadního 
příjmení a povolení psát 
se „rytíř von Frölichsthal“

493/1918 Frühauf, Ernst, plk. – r a

1407/1917 Fuchs, adalbert, Cservenka u a
penzionovaný pplk.

1111/1917 Gabriel, Theodor, – r a
polní podmarš.

2692/1917 Gaksch, Josef, plk. Worobijówka r a

2032/1917 Galla, rudolf, pplk. – r a

2301/1917 Gängl von Ehrenwerth, Max, – r –
bývalý inspektor v klagen-
furtu – odložení přijmení  
s povolením, aby se následně 
psal jen „von Ehrenwerth“

1794/1916 Gärtner, Michael, genmjr. – r a

12/1917 Gąsiecki, Jakob, genmjr. v. v. – r a

1072/1918 Gasser, Franz, pplk. – r a

70/1918 Gastheimb, Moritz sv. pán Gastheimb r F(Z) (29)

von – žádost jeho a jeho bra-
tranců dr. karla a Wilhelma 
sv. pánů von o přenesení titulu, 
jména a erbu na Moritzova 
zetě richarda Palma

(29) Zamítnuto.
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473/1918 Gaul, karl, ředitel technického Varjas u a
a živnostenského muzea

579/1918 Gednorožec, Maria, vdova – r a
po plk., a její syn Johann

231/1917 Georgi, karl, polní – r a
podmarš. v. v.

717/1917 Gerdanovits, alexander, Várboksán u a
titulár. soudce v. v.

370/1917 Gerő, Emerich, plk. homonna(Z) u a(30)

1210/1917 Gerő, Emmerich von, plk. Barania u –
– udělení predikátu

570/1918 Gerzhofer, Ernestine, z Vídně, rottengrueb r a
nemanželská dcera tajného ra-
dy Ernsta hraběte von hoyos-
-Sprinzenstein – nobilitace 
s novým jménem 
„Ernestine von rottengrueb“

2180/1917 Gerzinger, Franz, pplk. San Martino u a

1341/1918 Geřabek, karl, polní podmarš. – r a

780/1917 Geyer, adolf, plk. – r a

234/1918 Giehne, Ludwig, plk. v .v. – r a

1229/1917 Girardi, Josef, král. rada, Garamszeg u a
dvorní dodavatel v Budapešti

2195/1918 Glasner, karl, pplk. – r a

780/1917 Glässer, heinrich, – r a
plk. v. v.

(30) Zamítnuto udělení predikátu „homonna“.
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939/1918 Gleim, hugo, pplk. – u a

2230/1917 Glósz, dr. Franz, advokát – u a
a oberfiskal – potvrzení 
starého uherského šlechtictví 
pro něj a děti jeho bratra 
dr. Edmunda Glósze a Ilonu 
Glószovou provdanou Szabó

12/1917 Gnigler, anton, pplk. – r a

317/1918 Góger, dr. Ladislaus, minister- Szilágypomit r a
ský rada uherského minister-
stva orby – nobilitace při 
příležitosti penzionování

1341/1918 Goglia, Victor, plk. v. v. – r a

1111/1917 Goldbach, anton, genmjr. – r a

70/1918 Goldegg zu Lindenburg, kon- – r F
rad rytíř von, rytmistr v. v., 
a jeho sestra anna, dáma 
ústavu šlechtičen

2061/1918 Görger von St. Jörgen, otto St. Jörgen r a(Z) (31)

rytíř – přenesení rytířského 
stavu na adoptivního syna 
Moritze Görgera

B11c/1918 Görtz von astein, oswald, – r F
dvorní rada

2195/1918 Gössmann, otto, polní Majdan- r a
podmarš. v v. -krynicki

231/1917 Göttl, alois, plk. – r a

1909/1917 Gottl, rudol, soudní prezident, Vezsider u a

(31) Zamítnuto.
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Eugen, vrchní auditor honvé-
du, dr. august, advokát

619/1918 Gottlieb, Ludwig alsásebes u a

555/1917 Götz, Moritz, plk. – r a

780/1917 Gradl, Emanuel, plk. – r a

579/1918 Greck, rosalia, roz.  – r –
von neupauer – povolení 
k odložení dosavadního 
příjmení a k opětovnému 
užívání jména 
„von neupauer“

1839/1918 Greger, Elsa, vdova po pplk. – r a

780/1917 Greger, Emil, plk. Stirbul r a

1738/1917 Grimm, heinrich, komerční – r a
rada ve Vídni

2032/1917 Grinzenberger, Mathäus, pplk. – r a

960/1917 Gross, Eugen, hejtman, přene- Mura-Csernecz u a(Z) (32)

sení šlechtictví z rodiny Mu- und Tóske-
ray von Mura-Csernecz und resztur
Tóskeresztur na jeho osobu, 
s tím, aby se nadále psal 
„Gross-Muray von Mura-
-Csernecz und Tóskeresztur“

231/1917 Gross, Franz, plk. – r a

2195/1918 Grossauer, Franz, plk. – r a

2188/1917 Grosz von Űszőg, alexander nagy von u –
– změna příjmení na nagy Űszőg

(32) Zamítnuto.
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1621/1917 Gruber von Menniger, dr Ignaz – r F
rytíř, tajný rada, viceguvernér
rakousko-uherské banky

1072/1918 Gschliesser, Paul, plk. – r a

B88c/1917 Gużkowski, kasimir von, plk. – r F
a vedoucí úřadu okresního 
hejtmana v Sokalu

1790/1918 Guzmann, Maximilian Laszki- r a
-Murowane

1964/1918 Gyalui, dr. Wolfgang,  Gyalu u a
titulární ředitel knihovny 
univerzity v kolosváru

416/1917 haas, karl, pplk. – r a

1782/1917 hackmann, Demeter von, augustinów r –
pplk.– udělení predikátu 
„von augustinów“ 

555/1917 hackmann, Demeter, 
pplk. v.v. – r a

2369/1917 háczky von Csenger, – u a
alexander – přenesení 
šlechtictví a jména na 
adoptivního syna Egona 
Gotharda s tím, aby se psal 
„jen háczky von Csenger“

2301/1917 haider, Viktoria, roz. von – r F(Z) (33)

aminger, vdova po velvyslan-
ci – žádost o udělení baronátu 
nebo šlechtictví jejímu zeti 
Markusovi Fabro s přenesením 
jména haider

(33) Zamítnuto.
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2373/1917 hajek, alois, plk. – r a

1986/1918 hajek, karl, plk. honvédu rohoncz u a

711/1917 hajos, dr. Béla von, uher. Vargyas u a
minister. rada v. v. – potvrze-
ní šlechtictví a predikátu

711/1917 hajos, dr. Franz, poslanec Vargyas u a
říšského sněmu, a hajos, und kakasd
koloman 
– potvrzení šlechtictví 
a predikátu „Vargyas“ 
a polepšení predikátu na „von 
Vargyas und kakasd“

1623/1917 halban, dr. Josef, primář – r a
a univerzitní profesor ve Vídni

2000/1918 halmy-Deutsch, Josef [von], – u –
statkář – povolení užívat jen 
jména „[von] halmy“

1072/1918 haluska, hubert, plk. – r a

2029/1917 haluska, hugo šlechtic von, Glińskahöh r –
plk. – udělení predikátu 
„von Glińskahöh“ 

555/1917 haluska, hugo, plk. – r a

231/1917 hammer, Josef, plk. v. v. – r a

231/1917 hammerschmid, – r a
Sebastian, pplk.

81/1918 händl šlechtic von rebenburg, rebenburg r a
Johann (zemřel) – přenesení 
šlechtictví a predikátu na jeho 
adoptivního syna rytmistra v. v. 
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alexandera kyda-rebensburga 
s tím, aby se nadále psal kyd 
šlechtic von rebenburg

416/1917 hanika, anton, plk. – r a

1684/1917 hanika, Gottfried, plk. – r a

2024/1918 hansmann, regine, vdova – r a
po genmjr., a její děti

1111/1917 hartmann, Franz, – r a
titulární pplk. v. v.

1111/1917 hartmann, Gustav, plk. – r a

234/1918 haslehner, rudolf, plk. – r a

1699/1918 hassenteufel, Ladislaus, pplk. v. v. – r a

2170/1918 hatvany-Deutsch von hatvan, – u –
andreas sv. pán a Bernhard 
sv. pán – povolení upravit 
příjmení na „hatvany“

423/1917 hatvany-Deutsch von hatvan, – u –
Franz sv. pán a Ludwig sv. 
pán – povolení odložit příjme-
ní Deutsch a užívat jen jména 
„hatvany von hatvan“

B42c/1918 haus, anna, vdova po velko- – r F
admirálovi, a její synové 
otto a Leo

2206/1918 hausberger, Josef, plk. – r a

620/1918 hauser, alexander von, plk. Lokvica u –
honvédu – udělení predikátu 
„von Lokvica“
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2595/1917 hauser, alexander, – u a
plk. honvédu

1790/1918 hauser, Edmund, genmjr. – r a

352/1918 hauser, Franz von, genmjr. v v. rákoscsaba u –

919/1917 hauser, Franz, plk. Bártfa(Z) u a

212/1917 hausser, heinrich, plk. kapuvár u a

2032/1917 hauswirth, raimund, pplk. – r a

490/1918 hauszmann, alois, profesor Velencze u a
polytechniky v. v.

240/1917 hefelle, Georg, pol. podmarš. nagy- u a
-karolyfalva

416/1917 heidrich, anton, plk. – r a

1773/1918 heim, Géza von, hejtman San Martino u –
– udělení predikátu „von del Carso
San Martino del Carso“

2113/1918 hellmann, Franz, hejtm. – r a
– s příhlédnutím k nároku 
jeho zemřelého otce, hejtma-
na v. v., který měl nárok na 
systematizované šlechtictví

609/1917 helmann, dr. Emanuel, min. – r a
rada na ministerstvu 
spravedlnosti

139/1917 hennel, Emil, titulární polní Szepesváralja u –
podmarš. v. v.

1072/1918 herbetz, Josef, – r a
plk. v. v.
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711/1918 herfort, Ferdinand, pplk. v. v. – r a

2240/1918 herzfeld, alfred, ředitel rakou- – r a
kouského Bodenkredit-anstalt 

291/1918 herzig, otto, plk. v. v. Pusztahetény u a

699/1917 herzmanovsky, Friedrich rytíř herzmanovsky- r –
von – povolení ke spojení -orlando
svého jména se jménem 
rodiny orlando 

234/1918 herzmansky, otto, genmjr. San r a

2400/1918 hets, Edmund, advokát Csorna u a

2195/1918 hirsch, hugo, pplk. korosczyn r a

12/1917 hlavaček, Vinzenz, – r a
polní podmarš.

2179/1917 hodula, karl, plk. Perbál u a

625/1918 hoegel, dr. hugo, generální – r r
prokurátor nejvyššího 
soudního a kasačního dvora

1111/1917 höfer, Franz, pplk. v. v. – r a

1072/1918 hofer, Gottfried, plk. v. v. – r a

59/1918 hofhauser, Edmund, dvorní Gylnesdiás u a
a ústřední vrchní pokladník 
arcivévody Josefa

2113/1918 hofmann, Friedrich, pplk. – r a

2692/1917 hofmann, karl, plk. Gontowa r a

B59c/1917 hofmann, Peter, polní – r F
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podmarš. – udělení rytířského 
kříže řádu Marie Terezie 
a udělení stavu 
svobodných pánů

B 66 c/1917 hohenberg, Maximilian kníže, hohenberg, r h
nejstarší syn zemřelého hoheit
arcivévody Františka 
Ferdinanda a zemřelé Žofie 
vévodkyně von hohenberg 
– udělení primogeniturně 
děděného vévodského titulu 
s predikátem „herzog von 
hohenberg“ a „hoheit“ 
a pro všechny mužské 
a ženské potomky zmíněného 
páru udělení nového erbu

12/1917 hoch, Emil, pplk. – r a

B52c/1917 hochstetter, dr. artur rytíř, – r F
vládní rada ve Vídeňském 
novém Městě

2024/1918 hochstetter, robert, – r a
ředitel Škodawerke 

1072/1918 holmberg, Josef, plk. v. v. – r a

1684/1917 holub, Franz, kontraadmirál – r a

12/1917 horak, Johann, plk. v. v. – r a

1790/1918 hordbott, heinrich, plk. v. v. – r a

B8c/1918 hordt, Theodor von, – r F
generál pěchoty

1090/1917 horváth, koloman, král. rada, nagycsömötc u a(Z) (34)

(34) Zamítnuto. udělen Válečný kříž za civilní zásluhy II. třídy.
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purkmistr král. svobod. města
Banská Štiavnica a Bánská Belá

2168/1918 horvay, Johann, sochař Mecsekaja u a

555/1917 hoschek, Gustav, pplk. v. v. – r a

B59c/1917 hospodarž, Eduard, plk. – r F
– udělení rytířského kříže 
řádu Marie Terezie a udělení 
stavu svobodných pánů

2373/1917 hossner, Franz, plk. Costesin- r a
-Millegrobe

1223/1917 hoszpotzky, alois, zemřelý őrmező u a
ministerský rada – nobilitace 
potomků: Ernsta, Irene 
a Marie Magdaleny

1341/1918 houdek, Franz, pplk. v. v. – r a

711/1918 hovorka, Johann, pplk. v. v. – r a

70/1918 hrašovec, Maria, vdova . – r a
po pplka její syn Franz

231/1917 hroch, karl, plk. – r a

2373/1917 huber, Josef, plk. gšt. Székelyföld r a

1464/1917 hubka, Josefine, vdova po – r             r(Z)a(35)

vládním radovi – žádost o po-
volení užívat staročeské šlech-
tictví rodu hubků von Czer-
nczicz s predikátem a erbem
pro sebe a syny Gustava, 

heinricha, karla a alfreda

(35) Žádost o povolení opět užívat staročeského rytířského stavu s predikátem „Czernczicz“ za-
mítnuta, uděleno prosté šlechtictvi.
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1794/1916 hubl, Johann – r a

1341/1918 hug, rudolf, plk. – r a

2032/1917 husserl, otto, plk.  – r a

493/1918 hutter, Josef, plk. – r a

290/1918 hüttner, Josef, pplk. honvédu – u a

1141/1918 hüttner, Joseph, plk. honvédu hernádzsádány u a

1039/1917 hutyra, dr. Franz, dvorní rada, Szepcshely u a
rektor veterinární vysoké 
školy v Budapešti

B69c/1917 Chiari, arthur, viceadmirál v. v. – r F

379/1917 Chiari, dr. karl sv. pán, velko- – r F
průmyslník v Šumperku – pře-
nesení baronátu na bratra jeho 
otce, titulárního dvorního radu 
a univ. prof. dr. ottokara 
Chiariho

1227/1917 Igyártó, alexander, prezident Visk u a
soudního stolce v Debrecínu

1933/1916 Ivánka, Ladislaus von, – u F
velkostatkář(36)

962/1917 Iwański von Iwanina, artur, Iwanina r a
genmjr. – přenesení šlechtictví 
a predikátu na adoptivní syny 
alfreda, nikolause a Lea 
Levnaić-Iwański

699/1917 Iwonski-Steiner, dr. Emil von, – r –

(36) Baronský titul a dědičné místo ve sněmovně magnátů při příležitosti karlovy uherské ko-
runovace.
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plukovní lékař v. v. ve Vídni 
a jeho bratr PhMgr. Max von, 
vojenský lékárnický oficiál(37)

– povolení odložit příjmení 
Steiner a psát se jen 
„von Iwonski“

1341/1918 Jahn, Theodor, pplk. – r a

493/1918 Jahoda, karl, plk. – r a

1407/1918 Jakab von rakosd, Dionys, – u –
železniční kontrolor v Buda-
pešti – udělení erbu

1087/1917 Jakabházy von Szentábrahám, Szentábrahám u a
Samuel, hejtman honvédu v. v. 
– přenesení uherského šlech-
tictví a predikátu na svého 
adoptivního syna, advokáta 
v Budapešti dr. Johanna 
Jakabházyho

1718/1918 Jakobházy, dr. Johann von, – u –
advokát v Budapešti 
– udělení erbu

1625/1917 Jambrikovics, dr. Ladislaus Zlathar und u –
von, dvorní sekretář úřadu Ladislavecz
nejvyššího hofmistra – potvr-
zení práva užívat predikát 
„von Zlathar und Ladislavecz“ 
a příjmení v podobě 
„Jambrekovich“

B59c/1917 Janečka, Josef šlechtic, plk. – r F
– udělení rytířského kříže řádu 
Marie Terezie a udělení stavu 
svobodných pánů

(37) V originále: Medikamentoffizial.
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2692/1917 Janisch, Wilhelm, plk. – r a

873/1917 Jankovics, Georg, pplk. v. v. alibumár(Z) u a
Battonya

1933/1916 Jankovich–Bésán, andreas – u G
von, velkostatkář(38)

1933/1916 Jankovich–Bésán, Josef von, – u G
velkostatkář(39)

1984/1918 Jannosch, Johann, pplk. v. v. – u a

1790/1918 Janoschek, Franz, plk. v. v. – r a

379/1917 Janstein, Julius, pplk. v. v. – r a
Lechner, Josef, plk. Fitzner,
Johann, polní podmarš.

2631/1917 Jarmy, Jordan, dříve „von – u –
Solnok und Jarmy“ – promi-
nutí trestu a ztráty šlechtictví, 
příp. potvrzení práva používat 
své uherské šlechtictví v ra-
kousku a právních následků 
ovšem s výjimkou ztráty 
hodnosti komořího

2032/1917 Jaśkiewicz, Jakob, – r a
rytmistr četnictva

12/1917 Jenisch, Johann, plk v. v. – r a

2029/1917 Jenisch, Johann šlechtic, Lichwin r –
plk. v v. – udělení predikátu 
„von Lichwin“

(38) hraběcí titul a dědičné místo ve sněmovně magnátů při příležitosti karlovy uherské koru-
novace.

(39) hraběcí titul a dědičné místo ve sněmovně magnátů při příležitosti karlovy uherské koru-
novace.
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1072/1917 Jenny, karl, zástupce ředite- r a
le(40) Společnosti jižní dráhy 
v. v., Wilhelm, prezident sená-
tu správního soudního dvora, 
robert, rada státních drah, 
a Friedrich, dvorní rada, bratři

90/1917 Jerzábek, Ferdinand, – u a
tit. genmjr. v. v.

1794/1916 Jesser, Moritz, genmjr. – r a

1790/1918 Jordan, Johann, plk. v. v. – r a

2373/1917 Josép, Michael, major – r a
četnictva v. v.

1828/1918 Jungerth, Michael, bosensko- Bácsordas u a(Z) (41)

-hercegovinský vládní sekretář

12/1917 Juras, Johann, pplk. v. v. – r a

267/1918 Jusitz, anton, soudce soudního Mátételka(Z) u a(Z) (42)

dvora – nobilitace při příleži-
tosti penzionování

555/1917 kail, arthur, pplk. v. v. – r a

608/1918 kaldrovits, dr. Géza, ředitel Garamrévi u a
uherské hypotéční banky 
– nobilitace a její rozšíření 
na jeho adoptivního syna

1859/1917 kaler zu Lanzenheim, Moritz Lanzenheim r a
von, vrchní inspektor rakou-
ských státních drah – přenese-
ní šlechtictví, predikátu a erbu 

(40) V originále: Subdirektor.
(41) Zamítnuto.
(42) uděleno jiné vyznamenání (dále nespecifikováno).
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na synovce a adoptivního syna 
Gustava Metz-kalera, aby se 
nadále psal „von Metz-kaler 
zu Lanzenheim“

2067/1917 kalić, Johann, polní Irig u a
podmaršálek

664/1918 kammann, Franz, purkmistr – r a
města Wiener neustadt

12/1917 kandler, Viktor, plk. – r a

2474/1917 kankovszky, Franz, minister- Györsziget u a
ský rada při uherském guber-
niu v rijece

2029/1917 kappler, Sophie šlechtična, kozubinawald r –
vdova po mjr., a děti olga 
a Viktor – udělení predikátu 
„von kozubinawald“ 

241/1917 kappler, Sophie, vdova – r a
po mjr. s dětmi

1492/1918 karay, dr. Ludwig, prezident – u a
senátu

173/1917 karleusa, Philipp, plk. Borynia u a

711/1918 karmiński, Julius, plk. v. v. – r a

1790/1918 karress, Eduard, genmjr. v. v. – r a

241/1917 kasal, Marie, vdova po plk. – r a

12/1917 kasperowski, Franz, plk. v. v. – r a

2212/1918 kathonay von Pókafalva und Pókafalva u a
kérő, Dominik, sekční šéf na und kérő
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uherském ministerstvu vnitra 
– přenesení šlechtictví
na adoptivního syna 
karla rótha

231/1917 kaufmann, Eduard, genmjr. – r a

340/1917 kelemen, dr. Julius, vedoucí Bodaljk u a
obchod. ředitel uherské 
Vaterländische Bank a. G.

2612/1917 kelemen, Samuel, Bodajk u a
obchodní ředitel

70/1918 kellner, Maria, vdova po pplk. – r a
a její syn Friedrich

1572/1918 kemény, dr. aladár, sekční Somlójenő u a(Z) (43)

rada na ministerstvu financí

1914/1917 kemmel-Schuster,  Meggfaln u a
Ludwig, plk.

1933/1916 kende, Sigmund von, – u F
velkostatkář(44)

1933/1916 kendelffy, Gabriel von, – u G
velkostatkář(45)

2132/1917 kerekes, andreas, pplk. abanjszántó u a
– udělení predikátu 
a potvrzení starého
uherského šlechtictví

(43) Zamítnuto.
(44) Baronský titul a dědičné místo ve sněmovně magnátů při příležitosti karlovy uherské ko-

runovace.
(45) hraběcí titul a dědičné místo ve sněmovně magnátů při příležitosti karlovy uherské koru-

novace.
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1451/1918 keresztesy von nagykázmér, nagykázmér u a
Ludwig Gabriel, soudce soudní 
tabule v. v. – přenesení uher-
ského šlechtictví, příjmení, 
predikátu a erbu na adoptivní-
ho syna, čestného stoličného 
soudce Julia Ehlerta juniora

1922/1918 kermenić, oswald, konzul – r a

113/1917 kern, alexander von, bývalý rákosfalva u –
viceprezident r-u hilfsverein 
v Paříži

1720/1918 kertész, Theodor, velkoobchod. hernádszenti- u a(Z) (46)

galanterním zbožím v Budapešti stván

138/1918 khattos, Josef von, statkář – u u
– přenesení šlechtictví  
na adoptivního syna a zetě 
dr. Gustava halmaye

1684/1917 khil, Franz, plk. v. v. – r a

2692/1917 khol, Viktor, plk. – r a

2206/1918 kielmansegg, Maximilian – r G
sv. pán von, pplk. 

1321/1917 kilian, Johan, dvorní rada, – r a
viceprezident zemského soudu
a zemského soudu ve věcech 
trestních ve Lvově – nobilitace 
při příležitosti penzionování

1341/1918 kilian, Julius, plk. – r a

813/1918 király-Barabás, alexius von – u –
– udělení erbu

(46) Zamítnuto.
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1999/1918 kirileszku von kétegyház, – u –
Julius, rytmistr četnictva – 
změna příjmení na „kirlényi“ 
při zachování uherského 
šlechtictví a predikátu

685/1918 kirschhofer šlechtic v – r r
on Botzenhardt, august, plk.

847/1917 kiszling, Emil, plk. v. v. Fogaras(Z) u a
kővár(47)

1684/1917 kleczkowski, Josef, plk. rarancze r a

5/1918 klein, Ladislaus, plk. Beszterczebá- u a
nya

234/1918 kleinschnitz, robert, genmjr. – r a

2029/1917 kletter, Ernst šlechtic von, Gromnik r –
polní podmarš. – udělení 
predikátu „von Gromnik“ 

555/1917 kletter, Ernst, polní podmarš. – r a

48/1918 kliment, alvis, dvorní rada – r a
a finanční ředitel v Lublani

2692/1917 kneisl, robert, plk. – r a

555/1917 knötgen, adalbert, plk. – r a

2373/1917 kohout, Emanuel, genmjr. – r a

1782/1917 koch, Gottfried von, pplk. Jezierna r –
(762/1917)(48) – udělení predikátu 

„von Jezierna“

(47) udělení původně požadovaného predikátu podle místa, kde se v Sedmihradsku zúčastnil
boje s nepřítelem (Fogaras, rumunsky Făgăraş) nebylo schváleno.

(48) nové číslo připsáno pod původní tužkou. 
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231/1917 koch, Gottfried, pplk. – r a

2032/1917 köchert, Maxilian, plk. Cziróka r a

1912/1918 kokotović, Danobran, plk. u a
honvédského husarského pluku

543/1917 kolisko, dr. august, c. k. notář – r a
ve Vídni, referent spolkového 
vedení rakouského červeného 
kříže

1812/1916 köller, dr. hieronymus, c. k. – r r
sekční šéf na ministerstvu orby

2061/1918 kolský, Wenzel, plk. v. v. – r a

1684/1917 konečný, alois, pplk. – r a

1684/1917 kopeček, Johan, genmjr. – r a

555/1917 kopfstein, Ernst, pplk. – r a

2692/1917 koppensteiner, anton, plk. – r a

B38c/1917 korda, Ignaz šlechtic, generál – r F
jízdy, vojenský velitel 
v Přemyšli

687/1917 koromzay von Buhunicz, Bohunicz u a
Georg, továrník v Igló, 
a Friedrich, ředitel aradsko-
-Csamadérských spojených 
drah v aradu – potvrzení staré-
ho uherského šlechtictví, predi-
kátu „von Buhunicz“ a erbu

1080/1918 kőrősi, heinrich, král. rada nagykőrő u a(Z) (49)

a školní inspektor 

(49) Zamítnuto. udělen řád Železné koruny III. třídy.
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782/1917 kosel, anton von, plk. – udě- Val d’arsa r –
lení predikátu „von Val d’arsa“

231/1917 kosel, anton, plk. – r a

1794/1916 koschatzky, otto, genmjr. – r a

234/1918 kouff, robert, genmjr. – r a

613/1918 kovásznai, Marzel, vrchní Petrosz u a
župní soudce okresu 
Székelyhid – nobilitace 
při příležitosti penzionování

673/1917 kral, august, gen. konzul I. tř. – r r

231/1917 kramer, Maximilian, plk. v. v. – r a

2261/1917 krappel, dr. Franz, ministerský – r a
rada s charakterem rady IV. 
hodnostní třídy(50) na minister-
stvu kultu – nobilitace při pří-
ležitosti penzionování

12/1917 krasel, kornelius, plk. – r a

673/1917 krasny, JuDr. arnold, prof. – r a
konzulární akademie, minister-
ský rada na minister. železnic

1794/1916 kraumann, Eduard, plk. – r

780/1917 kraus, heinrich, polní – r a
podmaršálek v. v.

833/1918 kray, Stefan von, prezident krajova u F
soudní tabule v. v. – baronát und Topolya
a udělení dvojitého predikátu 
„von krajova und Topolya“

(50) V originále: Charakter der IV. Rangklasse Ministerialrat.
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1213/1917 krbek, Franz, plk. v. v. Székelyndvar- u a
hely

2384/1917 krcs, kornelius, husarský pplk. Szurdok u a

1684/1917 krehan, Josef, plk. v. v. – r a

2195/1918 kremžar, Josef, plk. – r a

1699/1918 kripp von und zu Prunberg – r F
und krippach, Sigmund, 
ministerský rada na minister-
stvu orby 

1341/1918 kropf, karl, plk. – r a

493/1918 kubesch, ottokar, genmjr. – r a

1790/1918 kuckh, Wilhelm, pplk. – r a

416/1917 kuczera, Julius, pplk. v. v. – r a

53/1917 kuh-Chrobak, dr. Paul von – r F
sekční šéf bosensko-hercego-
vinské oddělení společného 
ministerstva finací

1230/1917 kuhl, Josef, fiskál kalocské Borsoshát u a
metropolitní kapituly

1072/1918 kuchta, Gustav, pplk. Megjasi r a

1684/1917 kumpera, adalbert, mjr. – r a

2678/1917 kun, alexander, titulární Perbete u a
kuriální soudce

2692/1917 kunze, artur, pplk. – r a

234/1918        kunz-Pstross, rudolf, pplk. v. v. – r a
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234/1918 kurer, Friedrich, pplk. Perłowce r a

711/1918 kutscher, august, plk. v. v. – r a

1684/1917 kutschera, heinrich, plk. v. v. – r a

1922/1918 Ladek, anna, vdova po pplk., – r a
a její synové Erst a Werner 

23/1918 Lám, Julius, vrchní finanční Szepesbéla u a
úředník(51) župy ung

711/1918 Landgraf, Josef, pplk. v. v. – r a

2026/1918 Lang, Gustav karl, ruszt u a
generální ředitel továrny

2032/1917 Langer, Friedrich, pplk. – r a

1233/1918 Lanna, karl, plk. Monte rombon r a

1072/1918 Lapčević, alexander, plk. – r a

5/1918 Latka, Vinzenz, plk. u a

2236/1917 Latscher, Viktor von, generál – r a
pěchoty – přenesení šlechtic-
tví na svého adoptivního syna 
dr. karla Latschera-Latku, 
aby se nadále psal 
„von Latscher-Latka“

803/1918 Laube, dr. Gustav, dvorní – r a
rada, řádný profesor 
německé univerzity v Praze 

1794/1916 Laube, rudolf, genmjr. v. v. – r a

416/1917 Lawrónski, Marzell, genmjr. – r a

(51) resp. vrchní fiskál. V originále: Oberfiskal.
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2029/1917 Lawrówaki, Marzell von, Plöcken r –
polní podmaršálek – udělení 
predikátu „von Plöcken“ 

1684/1917 Lazar, Edmund, plk. – r a

2267/1917 Leddihn-richter, dr. Julius kühnelt- r r
rytíř von, advokát, a jeho -Leddin
adoptivní dcera Isobalda von 
Leddihn, vdova po sekčním 
šéfovi Wilhelmu rytíři von 
Leddihn – přenesení rytířské-
ho titulu na vrchního lékaře 
zeměbrany dr. Erika kühnelta 
s predikátem „rytíř von 

kühnelt-Leddin“

2678/1917 Lederer, Gustav, titulární kula u a
soudce soudní tabule

265/1918 Lederer, nikolaus, Borszczewka u a
sirotek po pplk.

302/1918 Lehmann, Georg šlechtic von, – r F
generál jízdy v. v. 

145/1917 Lehrer, heinrich, pplk. Brassóbertan u a

919/1917 Leide, Josef, genmjr. Dolina u a

1667/1917 Leithner, Ernst dr., ujpanád u a

4/1917 Lejtényi, Georg – u a(Z) (52)

1141/1918      Lengerer, Johann, 
plk. honvédu Gyimót u a

B22c/1918 Leonhardt, Ernst, dvorní rada – r a
v. v. z Vídně

(52) Zamítnuto.
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1794/1916 Lerch, karl, pplk. v. v. přidě- – r a
lený k kriegsfürsorgeamt 
des kriegsministeriums

473/1917 Lers von Szepesbéla, dr. Wil- – u F
helm, sekretář uher. 
ministerstva financí 

1111/1917 Lessmann, Franz, – r a
titulární pplk. v. v.

1111/1917 Letz, rudolf, pplk. – r a

711/1918 Liebl, karl, major první – r a
c. a k. osobní gardy harcířů

1794/1916 Liebsch, Eduard, pplk. v. v. – r a

1641/1918 Lieser, Julius a adolf, velko- – r a(Z) (53)

průmyslníci a císařští radové 
ve Vídni

1207/1917 Liha, Ladislaus, vrchní stolič- Vágbeszter- u a(Z) (55)

ný soudce okresu Povážská ce(Z) (54)

Bystrica

2059/1917 Liptkay von kisfalna, Béla, – u F
ministerský sekční rada, 
a Julius, genmjr.

2032/1917 List, Viktor, pplk. – r a

1790/1918 Löfler, Franz, viceadmirál – r a

619/1918 Logoschan, nikolaus, genmjr. karánsebes u a

231/1917 Loneck, Josef, mjr. – r a

(53) Zamítnuto a připojena poznámka: „Vyhrazeno k nejvyššímu souhlasu“.
(54) udělení predikátu „Vágbeszterce“ (slovensky: Povážská Bystrica) zamítnuto.
(55) Zamítnuto.
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54/1917 Lónyay von nagy-Lonya und Durchlaucht u FS
Vasárosnamény, Elemér hrabě

780/1917 Ludwig, anton, plk. v. v. – r a

B2c/1918 Lukas, karl von, – r F
generál pěchoty

2432/1918 Lupkovics, von(56) – udělení Szepeskőr u a
predikátu „von Szepeskőr- toélyes
toélyes“

B59c/1917 Lutschounig, Josef, plk. – r F
– udělení rytířského kříže 
řádu Marie Terezie a udělení 
stavu svobodných pánů

2195/1918 Lutz, Leopold, plk. Chorupan r a

493/1918 Maczek, Franz, pplk. – r a

12/1917 Mader, karl, genmjr. – r a

B6c/1918 Maixner, dr. Emerich, řádný – r a
profesor české univerzity 
v Praze a dvorní rada

291/1918 Makowiczka, Ludwig, plk. Lisac u a

1798/1917 Malenicza von Sztamora, Sztamora u a
Johann – užívání římsko-ně-
meckého rytířského stavu 
a uherského šlechtictví, erbu 
a predikátu s přenesením 
na adoptivního syna dr. karla 
Frey-Malenicza

1917/1916 Mandl, Max, průmyslník – r r
ve Vídni

(56) křestní jméno žadatele neuvedeno.
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12/1917 Mandolfo, heinrich, plk. – r a

1233/1918 Manger von kirchberg, Frie- kirchberg r a
drich, plk. v. v. – přenesení 
šlechtictví na svého synovce 
a adoptivního syna 
alexandera Fritze-Mangera

939/1918 Mangesius, hermann, plk. – u a

2373/1917 Mansch, Moritz, pplk. – r a

780/1917 Markant, Wilhelm, plk. Ewunin r a

1100/1917 Márki von Sarkad, dr. Johann, Sarkad u a
král. veřejný notář – přenesení 
šlechtictví a predikátu na ado-
ptivního syna dr. Ludwiga 
Zaye

780/1917 Markl, Friedrich, plk. – r a

619/1918 Markóczy, anton, plk. Fonyód u a

169/1918 Markovics, anton, plk. v. v. – u a

493/1918 Markus, hugo, pplk. – r a

2301/1917 Martin, karl, pplk. – r a

1782/1917 Martiny, hugo von, gen. Malastów r –
pěchoty – udělení predikátu 
„von Malastów“

416/1917        Martiny, hugo, generál pěchoty – r a

185/1917 Mašić, radoslaus, plk. v. v. Podum u a

1141/1918 Matanovich, alexander, Zoborhégy u a
plk. honvédu
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1448/1918 Matlekovics, alexander von, – u –
tajný rada, člen uherské sně-
movny magnátů – spojení 
příjmení jeho vnuků alexan-
dera a aladára Lukachichů 
von Somorja s jeho, aby se 
psali „Lukachich-Matlekovich 
von Somorja“

290/1918 Mattanovich, alexander, – u a
plk. honvédu

B9c/1918(57) Matz von Spiegelfeld, – r G
heinrich sv. pán, okresní 
hejtman v. v.

81/1918 Matz von Spiegelfeld, – r G(58)

B9c/1918 heinrich sv. pán, okresní 
hejtman v. v. – žádost 
o udělení hraběcího titulu

507/1917 Matz von Spiegenfeld, – r G
Markus sv. pán, karl sv. pán, 
heinrich sv. pán 
a Josef sv. pán

1794/1916 Maulik, karl, genmjr. v. v. – r a

791/1918 Mayer, Ladislaus, köszeg u a
sirotek po pplk.

1141/1918 Mayer, Paul, plk. honvédu aszód u a

493/1918 Mayer-koffler, Wilhelm, pplk. – r a

493/1918 Meergans, Julius, pplk. Medeazza r a

(57) V závorce připsáno číslo 81 (tedy kk 81/1918).
(58) nejprve je uvedeno, že byla žádost odmítnuta, pak ale bylo červeným inkoustem připsáno,

že byla schválena (ke schválení se vztahuje signatura B9c/1918).
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1684/1917 Meissner, heinrich, pplk. – r a

1794/1916 Meissner, rudolf, plk. – r a
zeměbrany v. v.

711/1918 Meister, alexander, plk. v. v. – r a

493/1918 Meister, Johann, plk. – r a

953/1917 Meixner, Emil, advokát őrősd u a
v Budapešti

874/1917 Melchner, robert, plk. Dydiova u a

1141/1918 Mestitz, Johann, plk. honvédu Dobrotyn u a

780/1917 Mietzl, august, plk. – r a

231/1917 Migula, Edgar, pplk. – r a

555/1917 Michel, Franz, pplk. – r a

1506/1918 Miklás, Michael, plk. nagyházos u a

302/1918 Millanich, Josefine, vdova Manderiolo r a
po pplk., a její děti 
Erwin a arthur

2029/1917 Mischek, Johann šlechtic von, ryczywól r –
genmjr. – udělení predikátu 
„von ryczywól“ 

447/1917 Mischek, Johann, plk.            – r a
Göstl, Emil, pplk.

330/1918 Miske von Magyarcsesztve, Magyarcssztve u F
Josef sv. pán, gen. konzul und reichsegg
– přenesení baronátu, jména 
a predikátu na adoptivního 
syna Eugena rytíře Gersten-
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bergera von reichsegg 
(bez taxy) tak, aby se nadále 
psal „sv. pán Miske-Gersten-
berger von Magyarcssztve 
und reichsegg“

2692/1917 Mišcević, Gustav, – r a
polní podmarš. v. v.

2373/1917 Mitterwallner, Michael, – r a
plk. v. v.

321/1917 Móga, Viktor von, plk. Broczkó u –
– udělení predikátu 
„von Broczkó“ 

234/1918         Moižisch, augustin, pplk. v. v. – r a

1111/1917 Mollik, Ignaz, pplk. – r a

2532/1917 Molnár, alexander von, Györszent- u –
titulární plk. honvédu v. v. márton
– udělení predikátu 

2268/1917 Molnár, dr. Viktor von, tajný – u F
rada a ministerský komisař 
vodoregulační společnosti 
v Temesbézavölgy

2032/1917 Monzer, Franz, plk. v. v. – r a

1088/1917 Móritz, Ladislaus von, nadpo- Vádaszülés u –
ručík četnictva přidělený 
k uherské parlamentní stráži 
– potvrzení práva k užívání 
predikátu „von Vádaszülés“ 
při zachování starého uher-
ského šlechtictví

1790/1918 Morton, Friedrich, plk. v. v. – r a
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379/1917         Moser, Gustav a henriette von – r –
– povolení užívat jména 
ve zděděné formě „von Moser“

3280/M.k.S.M. Mosing, Ernst šlechtic von, – r r
/1918(59) sekční šéf na minister. války

290/1918 Mostitz, Johann, plk. honvédu – u a

1684/1917 Mrazek, august, genmjr. – r a

1142/1918 Mrazek, Stefan, plk. v. v. – u a

1072/1918 Mučurlia, Gottlieb, – r a
genmjr. v. v. 

982/1918 Mühlvenzl, dr. Josef, sekční – r r
šéf na ministerstvu financí 

2032/1917 Müller, Gustav, pplk. – r a

711/1918 Müller, Vinzenz, genmjr. v. v. – r a

708/1918 Müllner, dr. Michael, dvorní – r a
rada a krajský soudní prezi-
dent v St. Pölten – nobilitace 
při příležitosti penzionování

961/1918 Münich, Josef, plk. – u a

982/1918 Munk, dr. Johann, ministerský – r a
rada a předseda ředitelství 
pro státní dluhy

555/1917 Münster, Julius, pplk. v. v. – r a

2105/1917 Musil, alfred, titulární dvorní – r a
rada, řádný profesor na ně-
mecké vysoké škole technické 

(59) uloženo ve fondu panovníkovy vojenské kanceláře (Militärkanzlei Seiner Majestät).
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v Brně – nobilitace při příle-
žitosti penzionování

234/1918 Muzika, Josef, plk. v. v. – r a

543/1917 Myrdacz, dr. Paul, generální – r a
štábní lékař v. v., funkcionář 
spolkového vedení rakouského 
červeného kříže

2533/1917 nagy von Domrád, Julius, Domrád u –
plk. četnictva – přenesení 
jména a predikátu na nezleti-
lého Ladislause kisse 
von Zilah s tím, aby odložil 
příjmení kiss a užíval jména 
nagy a predikát Domrád

90/1918 nagy von Eőttevény, – u –
dr. oliver, vrchní župan župy 
krassó-Szöreny, uherský 
dvorní rada – změna příjmení 
na Eőttevény

1402/1918 nagy, Béla [von], hejtman nagybaczon u –
honvédu, a Wilhelm [von], 
hejtman gšt. – udělení 
predikátu „von nagybaczon“

241/1917 nehrer, Valerie, vdova – r a
po pplk. s dětmi

1790/1918 nechvatal, Johann, plk. – r a

1401/1918 nemečić von Bihácsgrád, – u F
Josef rytíř, polní podmarš. v. v.

2692/1917 nestroy, Gustav, genmjr. v v. – r a

416/1917 neubauer, Josef, plk. v. v. – r a
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1266/1918 neumann, hermann, héthárs u a
obchodník v Miskolci

579/1918 neumann, Johanna, vdova – r a
po pplk., a její děti Johanna, 
provd. karasek, a Ernst, 
hejtman v. v.

1794/1916 neumann, Josef, plk. v. v. – r a

1621/1917 neurath, Ludwig, ředitel c. k. – r a
privilegovaného kreditanstalt 
für handel und Gewerbe 
ve Vídni

695/1918 neureiter, JuDr. Ferdinand, – r a
ředitel rakouské Siemens-
-Schuckerts-Werke ve Vídni

962/1917 newolly šlechtic von Elisa- Elisaborn r a(Z) (60)

born, Josef, titulární plk. v. v. 
– přenesení šlechtictví 
na bratry jeho manželky 
karla a heinricha Metzly 

762/1918 nirnsee, Franz, ajka u a
velkostatkář v Győru

365/1917 njegovan, Viktor, – u a
polní podmarš.

1072/1918 noderer, Franz, plk. v. v. – r a

234/1918 nöhring, Maximilian, – r a
pol. podmarš.

231/1917 nottes, klemens, genmjr. v. v. – r a

B59c/1917 novak von arienti, Guido, – r F

(60) Zamítnuto.
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polní podmarš. – udělení 
rytířského kříže řádu Marie 
Terezie a udělení stavu 
svobodných pánů

105/1918 novotny, dr. Ludwig, král. radvánoz u a
rada, lékař v Budapešti

2024/1918 nowotny, Maximilian, plk. v. v. – r a

241/1917 obwurzer, Julie, vdova – r a
po plk. s dětmi

924/1917 ofner, Josef, ředitel(61) Martonvásár u a(Z) (62)

uherských státních drah 
– nobilitace při příležitosti 
penzionování

1912/1918 őkrős, Johann, pplk. rásony u a

1363/1918 ondraczek, dr. Viktor, – r a
ministerský rada na minister-
stvu obchodu

1790/1918 ontl, august, plk. – r a

2029/1917 oppenheimer, Franz šlechtic Zelichów r –
von, mjr. v. v. – udělení 
predikátu „von Zelichów“ 

416/1917 oppenheimer, Franz, mjr. v. v. – r a

209/1917 orell, heinrich, titl. plk. Zayugrócz u a

2344/1917 ország, robert, obchodní Mariabesnyő(Z) u a(Z) (63)

ředitel budapešťské uherské 
banky a obchodní akciové 
společnosti 

(61) V originále: Betriebsleiter.
(62) Zamítnuto. udělen titul uherského dvorního rady.
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1491/1918 ország, robert, ředitel uher- Mariabesnyő u a
ské banky a uherské obchodní 
akciové společnosti Csajkov u a

919/1917 ostermuth Johann, 
polní podmaršálek

198/1918        otter, adolfine, vdova po pplk. – r a
Josefu otterovi, a její děti

61/1918 ottlyk von Felsőozoróos, Felsőozoróos u a(Z) (64)

Árpád – přenesení šlechtictví, 
erbu a predikátu na adoptiv-
ního syna Árpáda ottlyka 

1507/1918 Pajer, heinrich, pplk. hon- Vrbovec u a
védského pluku polního 
dělostřelectva č. 6

2209/1918 Pajtás, Julius, titulární plk. Bankó u a

904/1917 Pákozdi, dr. karl, kelenhegy u a(Z) (65)

praktický lékař v Budapešti

1205/1918 Pallavicini, Eduard markrabě – r –
– zpráva o domnělých 
právech jeho potomků

2373/1917 Palme, anton, – r a
pplk. zeměbrany v. v.

2373/1917 Panesch, othmar, – r a
polní podmarš. v. v.

1400/1917 Pantz, Ferdinand von, posla- – r F
nec říšské rady, velkostatkář 
ve Stainachu–r

(63) Zamítnuto. udělen důstojnický kříž řádu Františka Josefa.
(64) Zamítnuto.
(65) Zamítnuto. udělen Válečný kříž za civilní zásluhy II. třídy.
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1226/1917 Pap, dr. Desiderius, sekční hzelevény(Z) u a(Z) (66)

rada na uherském minister-
stvu obchodu

1605/1917 Papp, Johann, ředitel Erzsébetváros u a
uherských státních drah

5/1918 Passy, rudolf Pereg u a

1659/1917 Pásztélyi-kovács von kis- Pásztélyi u F
pástély, dr. Stefan, minister- von kispástély
ský rada na uherském mini-
sterstvu vnitra – baronát 
a změna jména na Pásztélyi 
von kispástély

1341/1918 Paul, Viktor, plk. – r a

2236/1917 Paulucci delle roncole, karl – r G
Marchese, z okresu kaniss, 
a jeho sestra Josefa – povolení 
přeložit svůj dosavadní titul 
na „Graf/Gräfin Paulucci 
zu roncole“

B13c/1918      Pavich von Pfauenthal, , – r F
alfons viceprezident 
místodržitelství a jeho 
synovci a adoptivní 
synové Gustav a karl 
Pavichové von Pfauenthal

231/1917 Peitzker, Friedrich, plk. v. v. – r a

2140/1917 Pékáry, Josef von, zemřelý – u a(Z) (67)

ministerský rada – přenesení 
šlechtictví na adoptivního 
syna Stefana Pékáryho

(66) Zamítnuto. udělen řád Železné koruny III. třídy.
(67) Zamítnuto, protože adoptivní otec zanechal mužské potomky.
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B 39 c/1917 Penner, rudolf, penzionovaný – r a
rada v kinbergu

2595/1917      Perneczky, Eugen, pol. podmarš. – u a

1111/1917 Perner, Franz, plk. – r a

1768/1917 Peter, karoline von, vdova Sinkow r –
po mjr. a synové Wolfgang 
a Erich – povolení užívat 
predikát „von Sinkow“ 

B17c/1917 Peter, karoline, vdova – r a
po majorovi se syny(68)

2206/1918 Petermann, Johann šlechtic Monte Meletta r –
von, pplk. – udělení prediká-
tu „von Monte Meletta“

1072/1918 Petermann, Johann, pplk. – r a

1072/1918 Peters, anton, mjr. v. v. – r a

2373/1917 Petersilka, karl, genmjr. – r a

772/1917 Pétery, dr. Edmund, Szepesófaln u a(Z) (69)

sekční rada uherského 
ministerstva obchodu

620/1918 Petković, alois von, genmjr. Batar u –
v. v. – udělení predikátu 
„von Batar“

2595/1917 Petković, alois, genmjr. v. v. – u a

620/1918 Petković, Georg von, genmjr. Gucevo u –
– udělení predikátu 
„von Gucevo“

(68) nobilitace ze zvláštní milosti.
(69) Zamítnuto. udělen řád Železné koruny III. třídy.
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2595/1917 Petrović, Georg, genmjr. v. v. – u a

1072/1918 Petzoldt, august, pplk. – r a

1213/1917 Pfalz, rudolf, plk. Gontowa u a

120/1917 Pfeifer von Ikva, Mathias, – u a
dvorní rada(70)

1790/1918 Pfister, Gustav, plk. – r a

241/1917 Pflug, Emma, vdova – r a
po plk. s dětmi

711/1918 Pichler, artur, polní podmarš. – r a

2692/1917 Pilar, Stefan, genmjr. Pietrarossa r a

837/1917 Piller, Eduard, prezident školy Felső-Tarkany u a
pro sirotky župy heves 
– nobilitace při příležitosti 
penzionování

2412/1917 Pinschof, dr. Friedrich, – r r
sekční šéf v úřadě 
ministerského předsedy

883/1917 Planner, Maximilian, plk. – u a

468/1918 Plechl von Baglyas, dr. adal- Baglyas u a
bert, ředitel knihovny posla-
necké sněmovny – přenesení 
uherského šlechtictví, 
příjmení a predikátu 
na adoptivního syna, 
c. a k. poručíka v záloze
Szilárda Morvaye, aby
nadále užíval příjmení 
„Plechl-Morvay“

(70) Výslovně zmíněno odpuštění povyšovací taxy.
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291/1918 Pleplar, Ludwig, pplk. Stari Brod u a

234/1918 Poddany, Johann, pplk. Jamiano r a

790/1917 Pohl, albert, plk. Monte u a
San Michele

555/1917 Pohlenz, Emil, pplk. – r a

416/1917 Pokorny, Josef, plk. – r a

1072/1918 Poleschensky, Josef, – r a
polní podmarš.

198/1918 Poll, Peter, plk. v. v. – r a(Z) (71)

1170/1918 Pollack šlechtic von Parnegg, – r F
Leopold, velkoprůmyslník 
ve Vídni

2113/1918 Pollack von Parnegg, – r F
Leopold sv. pán, velkoprů-
myslník ve Vídni – rozšíření 
roku 1918 uděleného baronátu 
na vdovu po jeho zemřelém 
synovi dr. Walteru Pollackovi 
šlechtici von Parnegg Gertrud

B90c/1917(72) Polzer, dr. arthur rytíř von, ře- Polzer-hoditz r G
ditel kabinetní kanceláře kar-   und Wolframitz
la I. – hraběcí titul s prediká-
tem „von Polzer-hoditz 
und Wolframitz“

1507/1918 Polzović, Johann, plk. v. v. Ókér u a

951/1917        Pongrácz von Szentmiklós und – u F
Óvár, heinrich, pol. podmaršálek

(71) Zamítnuto.
(72) Pod stejným číslem se nachází i v indexu kabinetní kanceláře k roku 1918.
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895/1917 Pongrácz, Franz a Elisabeth, Szentmiklós u a(Z) (73)

adoptivní děti komořího und Óvár
a penzionovaného vrchního 
župana Franze hraběte 
Pongrácze

1362/1918 Porm, adolf, dvorní rada – r a
na vídeňském policejním 
ředitelství – nobilitace 
při příležitosti penzionování

620/1918 Porneczky, Eugen von, polní kispolyán u –
podmarš. – udělení predikátu 
„von kispolyán“

1621/1917 Portele, karl, zemědělsko- – r a
-technický konzultant minis-
terstva orby, dvorní rada

579/1918 Pöschmann, artur, plk. v. v. – r a

780/1917 Pražák, hugo, pplk. Jawornik r a

B36c/1917 Preidelsberger, dr. Josef, – r a
primář bosensko-hercego-
vinské zemské nemocnice 
v Sarajevu, vrchní štábní 
lékař II. třídy na dobu 
trvání války

B59c/1917 Prochaska, Emil, mjr. - r F
– udělení rytířského kříže řádu 
Marie Terezie a udělení stavu
svobodných pánů

B59c/1917 Procházka, robert, pplk. r F
– udělení rytířského kříže 
řádu Marie Terezie a udělení 
stavu svobodných pánů

(73) Zamítnuto.
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2301/1917 Prziborski, artur, – r r
polní podmaršálek

2061/1918 Ptak, Ida, vdova po plk., – r a
a její synové Georg a Emil

603/1917        Puhallo von Brlog, Paul, genplk. – u F

1790/1918 Puchinger, rudolf, pplk. – r a

2032/1917      Quasnitza, Josef, plk. zeměbrany – r a

1791/1918 raabl, henriette šlechtična – r F
von, vdova po pplk. – nobili-
tace pro ní a oba syny spolu 
se svolením připojit jméno 
a erb vymřelého rodu Werner, 
tak aby se psali 
„von raabl-Werner“

792/1917 rabl, dr. Franz, – r a
advokát v Terstu

1839/1918 radisics šlechtična von kutas, – r –
Maria rolanda – jmenování 
čestnou dámou ústavu 
šlechtičen ve Štýrském hradci 
s prominutím prokázání 
šlechtického původu 

2373/1917 radl, Ferdinand, plk. v. v. – r a

226/1918 radványi, anton, holloháza u a
kuriální soudce v. v.

2373/1917 raffelsberger, Friedrich, – r a
pplk. v. v.

1111/1917 raft, Wilhelm, titulární – r a
genmjr. v. v.
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1027/1917 rakovszky, anna (roz. von Tarnó u a
hulei), vdova po Gézavi 
rakovszkém – přenesení 
šlechtictví, příjmení a erbu 
po meči vymřelé rodiny 
hulei von Tarnó na syna 
Paula rakovszkého, s tím, 
aby se nadále psal 
„hulei-rakovszky von Tarnó“

1464/1917 randa, Maximilian, plk. – r             F(Z) r(74)

599/1918 ranschberg, Viktor – ředitel Győrujváros u a(Z) (75)

nakladatelství a tiskárny 
athenaeum, a. s., v Budapešti 

1507/1918 ranzendorff, Julius, Érd u a
genmjr. v. v. d

337/1917 redlich von redenbruck, redenbruck r a
Ernst, pplk. – přenesení šle-
chtictví na adoptivního syna 
rudolfa heinricha krippla 
s tím, aby se psal „krippl-
-redlich von redenbruck“

231/1917 rehwald, karl, plk. – r a

1794/1916 reichel, hugo, pplk. – r a
zeměbrany v. v.

5/1918 reiner, karl, plk. v. v. Solbánya u a

2032/1917 reiner, Vinzenz, pplk. St. ubald r a

538/1917 reissig, dr. heinrich, tajný – r F
rada a prezident senátu 
správního soudního dvora

(74) Baronát zamítnut, udělen rytířský stav.
(75) Zamítnuto. udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa.
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793/1918 reiszig, dr. Eduard von, resznek u –
sekční rada uherského 
ministerstva vnitra – udělení 
predikátu „von resznek“

711/1918 reiter, kasimir, pplk. – r a

493/1918 reitterer, Emil, pplk. – r a

301/1917 reményi, Franz, pplk. köszeg u a

447/1917 rendl, karl, vrchní intendant haizenberg r a
rakouských státních drah 
– povolení užívat dosud 
užívané šlechtictví a predikát 
„von haizenberg“

2082/1918 renglovics, Josef, vládní rada – u a

1984/1918      resch, Franz, pol. podmarš.  v. v. Betlenfalva u a

1054/1918 ressig, alfred, sekční šéf – r r
na ministerstvu železnic

1586/1918 reuss, dr. karl, prezident – r a
ředitelství pošt a telegrafů 
v Brně – nobilitace 
při příležitosti penzionování

711/1918 reutter, andreas, plk. – r a

2029/1917 reutter, artur šlechtic, plk. Vallone r –
– udělení predikátu 
„von Vallone“ 

231/1917 reutter, artur, plk. – r a

1935/1916 révay, Ladislaus baron(76) – u G

(76) hraběcí titul při příležitosti karlovy uherské korunovace při současném zachování dědič-
ného členství v panské sněmovně.
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1935/1916 révay, Simon baron(77) – u G

2560/1917 rhorer, dr. Viktor, soudce küllő u –
uherského soudního dvora 
– potvrzení predikátu küllő, 
užívání jména külley, aby 
se psal „külley von küllő“

1111/1917 richter, Friedrich, plk. – r a

555/1917 richter, otto, plk. – r a

2032/1917 richter, rudolf, plk. – r a

2195/1918 rill, Josef, penzionovaný plk. – r a

858/1917 rinesch, Franz, titulární – r a
prezident senátu, prezident 
zemského soudu v Praze

1341/1918 rittner, Friedrich, pplk. v. v. – r a

2692/1917 rodler, Josef, kontraadmirál – r a

589/1917 rohr, Franz, Denta u F
tajný rada, genplk.

711/1918 rollé, Wladimir, plk. v. v. – r a

1341/1918 rosenauer, Felix, pplk. v. v. – r a

1238/1918 rosenberg, hermann, Gjurkjenovac u a
generální ředitel továrny 
na parní pily v našicích-
-Janině, a. s.(78)

780/1917 rosenmayr, Vinzenz, plk. – r

(77) hraběcí titul při příležitosti karlovy uherské korunovace při současném zachování dědič-
ného členství v panské sněmovně.

(78) V originále: Našicer–Janine–Fabrik–-Dampfsäge.



90

ČíSlo Jméno PrEDIKáT ZEmě STav

a780/1917 rosmus, Emil, plk. – r a

674/1918 roth, karl, – r a
velkoprůmyslník ve Vídni

91/1918 rótth, dr. Ladislaus von, réthe u –
kuriální soudce – potvrzení 
práva na užívání predikátu 
„von réthe“ 

1056/1917 rottmund, Gustav, pplk. Pusztaháza u a

1684/1917 roudre, karl, pplk. Goruszów r a

1376/1917 roża, dr. heinrich rytíř, – r F
tajný rada, sekční šéf 
mimo službu

2113/1918 roża, dr. heinrich sv. pán von, – r F
sekční šéf v. v. – přenesení 
baronátu na adoptivního 
syna dr. Martina roża-
-Szarského, aby se psal 
„von roża-Szarski“

493/1918 rudholzer, karl, genmjr. v. v. – r a

B7c/1918        rumerskirch, karl sv. pán von, – r G
c. a k. nejvyšší kuchmistr, 

Zdenka, rozená sv. paní von 
rumerskirch, ovdovělá sv. 
paní von Pretis-Cagnodo, 
a arthur sv. pán von 
rumerskirch

2032/1917 ruprecht, Franz, genmjr. v. v. – r a

241/1917 rüpschl, albine, vdova – r a
po plk. s dětmi
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231/1917 russ, oskar, pplk. – r a

1790/1918 rustler, Michael, genmjr. v. v. – r a

2692/1917 rziha, alois, plk. v. v. – r a

12/1917 Řezáč, Wenzel, plk. – r a

555/1917 Sabaditsch, Johann, plk. v. v. – r a

2538/1917 Salacz von Endrőd, Julius, Endrőd u a(Z) (79)

vrchní župní soudce v Mária-
radna (radna) u aradu 
– přenesení šlechtictví a pre-
dikátu na adoptivní syny 
oskara a Paula Salacze

2032/1917 Sallmann, Paul, pplk. – r a

1127/1918 Samassa, Max, – r a
průmyslník v Lublani

435/1917 Sándorfi, dr. Maximilian, – u a(Z) (80)

okresní lékař v. v. 

2024/1918       Sanchez de la Cerda, Mathilde, Cerda r a
dova po kontraadmirálovi, 

a její děti – nobilitace 
s povolením i nadále užívat 
zděděného jména „Sanchez 
de la Cerda“

1077/1917 Sarkotić, Stefan sv. pán, Lovčen u –
generál pěchoty, zemský šéf 
(Landeschef) v Bosně 
a hercegovině – udělení 
predikátu

(79) Zřejmě zamítnuto. Místo další poznámky je text o přenesení šlechtictví a predikátu červe-
ně přeškrtnut a doplněn přeškrtnutou nulou.

(80) Zamítnuto. udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa.
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1931/1916 Sarkotić, Stefan von, generál – u F
pěchoty, zemský šéf v Bosně 
a hercegovině

373/1917 Sauer, Emil, nobilitace – r r
při příležitosti jmenování pro-
fesorem akademie ve Vídni

1790/1918 Scazigino, Julius, plk. Medeazza r a

2131/1917 Sebes, Leopold, pplk. Szarvas u a

1658/1917 Segesváry, Franz von, Segesvár u a
hejtman husarů honvédu v. v.

1507/1918 Seh, Josef, plk. honvédského Subotica u a
husarského pluku č. 10

2209/1918 Seide, rudolf, polní podmarš. klodzianko u a

780/1917 Seidl, Gustav, plk. – r a

1794/1916 Seinfeld, Moritz, pplk. – r a

1684/1917 Seipka, Josef, genmjr. – r a

2144/1917 Sekulić, rudolf, plk. Verh u a
honvédského dělostřelectva

1936/1918 Sennyey, adalbert baron(81) – u G

1936/1918 Sennyey, Géza baron(82) – u G

231/1917 Schaible, Ernst, genmjr. v. v. – r a

1912/1918 Schaden, Johann, pplk. Gontowa u a

(81) hraběcí titul při příležitosti karlovy uherské korunovace při současném zachování dědič-
ného členství v panské sněmovně.

(82) hraběcí titul při příležitosti karlovy uherské korunovace při současném zachování dědič-
ného členství v panské sněmovně.
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2595/1917 Schamschula, rudolf, Simontornya u a
polní podmarš. 

B27c/1918 Schauer, dr. hugo rytíř von, – r r
ministr spravedlnosti – přene-
sení rytířského stavu, jména 
a erbu na zetě dr. Johanna 
Schoberlechnera s tím, aby 
se nadále psal „rytíř von 
Schauer-Schoberlechner“

1033/1918 Schaukal, dr. richard, spiso- – r a
vatel a ministerský rada na
ministerstvu veřejných prací

12/1917 Schaumeier, Florian, pplk. – r a

1839/1918 Schebesta, alfred, – r a(Z) (83)

sekční šéf v. v.

543/1917 Schedlbauer, dr. Wenzel – r a
Friedrich, advokát, funkcionář 
spolkového vedení rakouské-
ho červeného kříže

1648/1918 Scheff, dr. Julius, vládní rada – r a
a emeritovaný univerzitní 
prof. ve Vídni 

711/1918 Scheler, hugo, plk. v. v. – r a

1464/1917 Schiessler šlechtic von Treuenheim r a
Treuenheim, oskar, genmjr. 
v záloze – přenesení jména, 
šlechtictví a predikátu 
na zetě karla kunze

97/1918 Schiffler, anton, titulární Bicske u a
ministerský rada uherského 

(83) Zamítnuto.
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ministerstva spravedlnosti 
– nobilitace s predikátem 
„von Bicske“ a změnou 
příjmení na Széthi

171/1918 Schill, arad, viceprezident redhát u a
aradské župy

496/1917 Schindelka, Gustav, prezident – r r
senátu nejvyššího soudního 
a kasačního dvora

2692/1917 Schirza, Friedrich, plk. v. v. – r a

1111/1917 Schischka, Gustav, pplk. – r a

2032/1917 Schlesinger, Gustav, pplk. – r a

2195/1918 Schmidt, august, – r a
penzionovaný plk.

2674/1917 Schmidt, Gustav von, – – a
plk. v. v. – přenesení šlech-
tictví, příjmení a erbu na ado-
ptivního syna Ernsta Pappa

780/1917 Schmidt, Johann, plk. v. v. – r a

1072/1918 Schmidt, Johann, pplk. – r a

555/1917 Schmidt, karl, pplk. – r a

555/1917 Schneider, Julius, pplk. – r a

1790/1918 Schöbinger, Franz, plk. v. v. – r a

12/1917 Scholler, Vinzenz, plk. – r a

198/1918        Scholten, Erwin svob. pán von – r F
– udělení rakouského baronátu
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12/1917 Schönherr, hugo, plk. v. v. – r a

224/1918 Schossberger von Tornya, – u –
Viktor sv. pán – změna 
příjmení na Tornyay(84)

2195/1918 Schrenzel, Siegismund, pplk. – r a

2217/1918 Schreyer, dr. karl, sekční šéf – r r
na ministerstvu vnitra

780/1917 Schubert, Johann, plk. – r a

231/1917 Schubert, Wilhelm, pplk. – r a

493/1918 Schüler, alfred, plk. v. v. – r a

1099/1917 Schuller, Eugen, penz. genmjr. – u a

1839/1918 Schuller, hedwig, vdova – r a
po generálu štábním lékaři(85)

287/1918 Schuster, dr. rudolf, Medgycs u a
prezident patentního senátu

493/1918 Schütz, otto, pplk. – r a

962/1917 Schutzbier, adolf, pplk. – r a

1111/1917 Schutzbier, Viktor, plk. – r a

1341/1918 Schwaller, Friedrich, plk. – r a

738/1917 Schwarz, Ivan, plk. četnictva kupinovo(Z) (86) u a

1507/1918 Schwarz, Ivan von, genmjr. Petrinja u a

(84) Prosba stažena žadatelem.
(85) V originále: Generalstabsarzt.
(86) Požadovaný predikát nepovolen.
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416/1917 Schwarz, karl, genmjr. v. v. – r a

699/1917 Schwarz, rudolf, pplk. – r a

B70c/1917 Schwarz-hiller, dr. rudolf, – r a
dvorní a soudní advokát, 
ředitel centrály pro péči
o uprchlíky ve Vídni

1616/1918      Siegescu, dr. Josef, dvorní rada krassószékas u a
rada a poslanec říšského sněmu

780/1917 Siegl, Julius, plk. Parkoszowice r a

416/1917 Siegl, Meinrad, pplk. – r a

1341/1918 Sierek, karl, pplk. – r a

1621/1917 Simon, Josef, viceprezident – r a
správní rady rakouské Eisen-
bahnwerk-anstalt ve Vídni

745/1917 Singer, Gustav, pplk. Severin u a

1684/1917 Skoták, Franz, plk. Dunavac r a

2058/1918 Skrinjár von Szentiván, – u F
Matthias, polní podmarš. v. v.

1578/1918 Skutezky, dr. hubert, poslanec – r r
zemského sněmu a velko-
statkář, a ing. Gustav, 
velkostatkář ve Vyškově

2195/1918 Slaby, anton, pplk. – r a

92/1918 Smérček, Emerich, plk. v. v. Pitomača u a

2373/1917 Smutny, rudolf, – r a
polní podmarš. v. v.
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2236/1917 Sobeck, Skal und kornitz, – r G(Z) (87)

Viktorin sv. pán von, jeho 
sestra Christine hraběnka 
romer a jejich děd alois 
sv. pán Spens von Boden 
– žádost o udělení 
hraběcího titulu

2195/1918 Sokol, Wenzel, – r a
penzionovaný plk.

231/1917        Sonnleithner, Maximilian, pplk. – r a

1834/1917 Souvent, alfred šlechtic von, – r a(Z) (88)

major v. v. – přenesení šlech-
tictví na adoptivní syny alfon-
se a Güntera Limauscheg-
-Souvent a povolení pro ně 
užívat jen jména Souvent

2367/1918 Sperl šlechtic von raabthal, – r F
Emil, polní podmarš., a Frie-
drich, rytmistr mimo službu 

70/1918 Sperling, Irene, vdova – r a
po pplk. a její děti anton, 
Irene, robert a olga

1281/1917       Spitzmüller, alexander dr. von, – r F
ministr financí – nobilitace 
při příležitosti odchodu 
z funkce 

416/1917 Sponner, Johann, pplk. – r a

2373/1917 Správka, Ladislaus, plk. v. v. – r a

5/1918 Spurk, karl, plk. u a

(87) Zamítnuto.
(88) Zamítnuto.
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2191/1917 Srnka, karl, pplk. opatija u a

2195/1918 Srnka, Moritz, – r a
penzionovaný plk.

302/1917 Stadler, Stefan, plk. Monte u a
San Michele

1794/1916 Stärk, Marinus, pplk. – r a

1794/1916 Stary, otto, pplk. v. v. – r a

1072/1918 Staszkiewicz, karl, plk. v. v. – r a

1557/1917 Stefanowicz, dr. kajetan, – r F
prezident bukovinské zemské 
kulturní rady a přísedící 
zemského výboru

1825/1918 Steiner, Franz,   Gertenyes u a
předseda burzy pro zboží  
a cenné papíry v aradu

1862/1916 Steiner, Leopold, vrchní – r a
kurátor dolnorakouského 
Zemského hypotéčního úřadu, 
obecní rada ve Vídni

1684/1917 Steinhard, hugo, plk. radlów r a

1111/1917 Stering, Franz, plk. – r a

1529/1918 Stiepel, Wilhelm, – r a
komerční rada v Liberci

1684/1917 Stöger-Steiner, Julius, plk. – r a

2065/1918 Stögr, dr. artur, sekční šéf – r r
nejvyššího účetního dvora
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2301/1917 Strachotinsky, Johann, dvorní Strachotin r a
rada při českém místodržitel-
ství – nobilitace s povolením 
užívat predikát „von Stracho-
tin“ a erb udělený roku 1548 
bratřím Georgu a Sebastianu 
Strachotinským

711/1918 Straub, Johann, genmjr. – r a

579/1918 Strauss, Franz, plk. – r a

290/1918 Strelec, Julius, plk. honvédu – u a

1141/1918 Strelec, Julius, plk. honvédu Vinica u a

12/1917 Strohmer, karl, plk. v. v. – r a

2373/1917 Stuchly, Theodor, pplk. v. v. – r a

555/1917 Sündermann, Ludwig, plk. – r a

81/1918         Svoboda, Ferdinand šlechtic von asticotal r –
– udělení predikátu asticotal(89)

12/1917 Svoboda, Ferdinand, plk. – r a

1928/1917 Szabó von Martonfalva, adal- Martonfalva u a
bert, penzionovaný ředitel uher-
uherských pošt a telegrafů – 
přenesení šlechtictví, příjmení,
predikátu a erbu na adoptivního
syna Emanuela Thieras tím, aby 
se nadále psal „Thier-Szabó 
von Martonfalva“

1554/1917 Szalavszky, Julius baron, tajný nemes- u –
rada, vrchní župan v. v. – uděle- -Mogyorád
ní predikátu nemes-Mogyorád

(89) Původně uvedený predikát „astachtal“ přeškrtnut.
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1934/1916 Szalavszky, Julius von, tajný – u F
rada, vrchní župan 
Trenčínské župy (90)

111/1918 Szalay von kis-kamon, karl, kis-kamon u a(Z) (91)

král. rada – přenesení šlech-
tictví, predikátu a erbu na ado-
ptivního syna Ludwiga Szalaye

2572/1917 Szaploncay, Michael von, alsovisó u a
účetní ředitel na uherském und
ministerstvu vnitra, a jeho bra- Szaploncza
try Georg, děkan – potvrzení 
starobylého uherského šlech-
tictví a dvojitého predikátu 
„von alsovisó und Szaploncza“
a práva používat roku 1880 po-
voleného příjmení Szaploncay

991/1918 Szaplonczay, Michael von, ře- – u –
ditel účtárny uherského mini-
sterstva vnitra, a Georg von, du-
chovní správce – udělení erbu

2058/1917 Szecsey-keresztes von Csik- – u –
bánkfalva, Johann, rada – udě-
lení pozměněného erbu při za-
chování šlechtictví 

789/1918 Szegheő, dr. Ignaz, kuriový Vagmogyarád u a
soudce – nobilitace při příle-
žitosti penzionování

795/1918 Szekeres, dr. Josef [von], šéf- Bánokszent- u –
lékař nemocnice v nagykani- -győrgy
szi, čestný župní vrchní fyzik 
– udělení predikátu „von Bá-
nokszentgyőrgy“

(90) Baronský titul při příležitosti karlovy uherské korunovace.
(91) Zamítnuto.
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2190/1917      Szekula, Julius, královský rada, Bácskula u a
penzionovaný ředitel železnice 
košice-Bohumín

2176/1917 Szemere, nikolaus von, komo- Szemere u –
ří – povolení predikátu, potvr- de Genere 
zení původu od rodu téhož jmé- huba
na, užívání téhož erbu a uza-
vřené koruny 

675/1918 Szenti, Valentin, ministerský Székelyudvár- u a
rada v. v., zástupce uherského hely
červeného kříže

555/1917 Szeparowicz, Michael, plk. v. v. – r a

B78c/1917 Szeth, Franz rytíř von, polní 
podmaršálek v. v. – r F

1507/1918 Szilágyi, andreas, pplk. v. v. Balota u a

280/1917 Szilányi, Ernst, velkostatkář Szalonca(93) u a(Z) (94)

ve Slavnici(92)

938/1918 Szilassy von Pilis und Szilas, – u F
dr. Julius, mimořádný vyslanec

1341/1918 Szlavik, Belisar, pplk. Straussina r a

2239/1917 Szőlősi, Samuel, velkostatkář Felsőboldog- u a
v sedmihradském Szekelyud- falva
varhely (odorheiu Secuiesc)

127/1917 Szopkó, robert, rada soudní s Szepesszombat u a
tolice v. v. – nobilitace a změ-
na příjmení na „Zsadanyi“

(92) Přešktnuto. odkaz na kk 857/1908 a kk 1719/1916.
(93) Požadovaný predikát odkazoval na jeho statkářskou držbu ve slovenské Slavnici (maďar-

sky Szalonca) v Trenčínské župě.
(94) Zamítnuto.
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1039/1917 Szterényi, dr. alexander, Derestye(Z) u a(Z) (95)

sekční rada uherského 
ministerstva obchodu

1497/1918 Szterényi, Josef, uherský Brasso u F
ministr obchodu, a jeho 
adoptivní syn alexander

120/1917 Szulay v. kéménd, Ladislaus, – u a
dvorní rada(96)

1143/1918 Szurmay, alexander sv. pán, – u –
uherský ministr honvédu 
– udělení predikátu 
„von uzsok“ 

416/1917 Szutsek, rudolf, pplk. v. v. – r a

1072/1918 Szymiczek, Czeslaw, plk. v. v. – r a

420/1918 Šimonek, Josef, správní rada – r a
a dřívejší generální ředitel 
Škoda-Werke, a. s., v Plzni

2692/1917 Šiškovský, Emanuel, pplk. – r a

1782/1917 Škvára, alfred von, plk.            Monte Lémerle r –
– udělení predikátu 
„von Monte Lémerle“ 

555/1917 Škvára, alfred, plk. – r a

1341/1918 Štěpánek, Franz, pplk. – r a

711/1918 Štika, Josef, plk. – r a
648/1918 Tabajdi, koloman, polní pod- kuliste u a

marš. přidělený na uherské 
ministerstvo obrany

(95) Zamítnuto. udělen řád Železné koruny III. třídy.
(96) Výslovně zmíněno odpuštění povyšovací taxy.
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1790/1918 Tardek, heinrich, pplk. Brestovica r a

780/1917 Tarnawski, rudolf, pplk. Sleme r a

234/1918 Teichgräber, Franz, – r a
kontraadmirál

1341/1918 Tenner, Friedrich, plk. – r a

241/1917 Teppner, Gabriele, vdova – r a
po pplk. s dětmi

493/1918 Ternofsky, Ludwig, plk. v. v. – r a

280/1917 Tervey, Emerich, min. rada kiskinizs u a

2195/1918 Thannabaur, Emil, pplk. – r a

1774/1918 Thierry, alois rytíř von, titu- – u F
lární kuriální soudce v. v. 

231/1917 Thom, rudolf, pplk. – r a

2055/1917 Till, dr. Ernst, dvorní rada, – r a
řádný univerzitní profesor 
ve Lvově – nobilitace při pří-
ležitosti penzionování

234/1918 Tirschek, Vinzenz, plk. v. v. – r a

780/1917 Tischer, Franz, plk. – r a

B59c/1917 Tischer, Friedrich, nadporučík – r F
zeměbrany – udělení rytířské-
ho kříže řádu Marie Terezie 
a udělení stavu 
svobodných pánů

849/1918 Topić, Serafin, velkoobchod- – r a
ník z ostrova Vis
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95/1918 Tóth, Julius von, penzionova- Soók u –
ný lesní rada z Prešpurku –
udělení predikátu „von Soók“

2105/1917 Toula, dr. Franz, titulární – r a
dvorní rada, řádný profesor 
na vysoké škole technické 
ve Vídni – nobilitace při pří-
ležitosti penzionování

382/1918 Traeger šlechtična von rhon- – r F
hof, Lucie, vdova po sekčním 
šéfovi ministerstva veřejných 
prací dr. Theodoru Traegerovi 
šlechtici von rhonhof

231/1917 Traunsteiner, Maximilian, – r a
plk. v. v.

1072/1918 Trichtel, heinrich, – r a
polní podmarš. v. v.

543/1917 Trnka, dr. Emil, generální – r a
štábní lékař v. v., člen výboru 
rakouského červeného kříže

B59c/1917 Trollmann, Ignaz, generál – r F
pěchoty – udělení rytířského 
kříže řádu Marie Terezie a udě-
lení stavu svobodných pánů

1145/1918 Troll-obergfell, Walter rytíř – r F(Z)7 (97)

von – žádost o udělení stavu 
svobodných pánů

99/1918 Troykó, Georg, advokát v Tatě Cserfo u a

2032/1917 Trummer, Leopold, plk. – r a

(97) Zamítnuto.
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2373/1917 Tschan, Ludwig, plk. Wal r a

869/1918 Tschiggfrey, dr. hermann, – r a
dvorní rada a vedoucí úředník 
železnice košice – Bohumín 

416/1917 Tschilschke, Emil, pplk. – r a

1782/1917 Tuma, Josef von, pplk. – udě- Mszanatal r –
lení predikátu „von Mszanatal“ 

416/1917 Tuma, Josef, plk. – r a

1834/1917 Tupaj, Josef, genmjr. v. v. – r a

1079/1918 Turián, Josef, penzionovaný Tolesova u a
soudce správního soudu –
nobilitace s predikátem „von 
Tolesova“ a její rozšíření 
na zetě Emericha Sallaye

416/1917 Tuschner, Johann, plk. – r a

416/1917 uherek, rudolf, plk. – r a

717/1918 ullmann von Baranyavár, – u F
adolf, generální ředitel uher-
ské allgemeine kreditbank

2195/1918 ullmann, Maximilian, plk. – r a

1506/1918      ullrich, rudolf, titulární genmjr. Törökvész u a

1794/1916 umfahrer, Ernst, pplk. – r a

2229/1917      unger, Béla, bytem v Budapešti Tahi u a

979/1917 urbán von Béhárfaln, Stefan, udělení erbu u –
honorární kaplan v. v. 
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1648/1918 urbantschitsch, dr. Viktor, – r a
titulární řádný univerzitní 
prof. ve Vídni – nobilitace 
při příležitosti penzionování

917/1918 Váli, dr. Ernst, šéflékař Budatétény u a
nemocnice Milosrdných 
bratří v Budapešti

1851/1918 Vámossy, dr. Stephan von, Tallos u –
honorární vrchní fyzik 
v Prešpurku – udělení 
predikátu „von Tallos“

2673/1917 Varjon, Ludwig, plk. honvédu – u a(Z) (98)

v. v. – žádost o potvrzení 
údajného starého uherského 
šlechtictví

1141/1918 Virányi, Franz, plk. honvédu Vencsellő u a

780/1917 Vitzthum, Josef, plk. – r a

1111/1917 Vogel, albin, plk. v. v. – r a

291/1917 Vogel, Tibor, pplk. nagy-komlós u a

711/1918 Vogl, Wilhelm major v. v. – r a

714/1917 Vončina, Vitus, – u a
kapitán řadové lodi(99)

1180/1918 Vranković, Georg, rada Starigrad u a
– nobilitace při příležitosti 
penzionování

615/1918 Vrbanić, karl, mjr. v. v. otočac u a

(98) Zamítnuto.
(99) V originále: Linien-Schiffskapitän.



107

ČíSlo Jméno PrEDIKáT ZEmě STav

1782/1917      Vučinić, Eugen von, plk. – udě- Makowicza r –
lení predikátu „von Makowicza“

416/1917 Vučinić, Eugen, plk. – r a

775/1918 Wagner von Jauregg, dr. Frie- – r F
drich rytíř, sekční šéf, gene-
rální ředitel pošt a telegrafů 
na ministerstvu obchodu 
– nobilitace při příležitosti 
penzionování

606/1917 Wagner von Jauregg, – r F(Z) 100)

dr. Friedrich svobodný pán, 
tajný rada, sekční šéf 
ministestva obchodu

234/1918 Wagner, karl, plk. – r a

12/1917 Waldmann, adolf, pplk. – r a

555/1917 Wallig, Theodor, plk. – r a

2195/1918 Waněk, karl, genmjr. – r a

231/1917 Wanggo, otto, plk. – r a

234/1918 Wank, Emil, genmjr. v. v. – r a

2032/1917 Wasshuber, oskar, plk. v. v. – r a

1839/1918       Wassilko von Serecki, Viktor sv.  – r G
pán, Georg sv. pán, Stefan sv. 
pán a alexander sv. pán

1111/1917 Watzek, Josef, plk. – r a

241/1917 Weber, Sylvia, – r a
vdova po plk. s dětmi

(100) Zamítnuto.
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1699/1918 Weeger, Leopold, – r a
polní podmarš. v. v.

555/1917 Weisskopf, Johann, pplk. v. v. – r a

2026/1918 Weisz von Csepel, Manfred, – u F
člen uherské sněmovny 
magnátů a továrník

711/1918 Weithner, august, plk. v. v. – r a

493/1918 Werz, Emanuel, genmjr. – r a

1111/1917 Wied, anton, pplk. – r a

1839/1918
Wiedstruck, Leopoldine, – r a
vdova po plk. 

2227/1918 Wiener von Welten, – r F
dr. rudolf, velkostatkář

1794/1916 Wiener, Moritz, pplk. – r a
přidělený
na ministerstvo války

1347/1918 Wiltsch, ing. anton, – r a
ministerský rada 
na ministerstvu orby

727/1917 Wimmer, dr. Ferdinand rytíř, – r F
sekční šéf na minister. financí

231/1917 Winkler, arthur, – r a
polní podmarš. v. v.

555/1917 Witoszyński, Josef, – r a
genmjr. v. v.

1794/1916 Witousch, Friedrich, pplk. – r a
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1625/1918 Wodianer von Vásarhély, – u F(Z) (101)

hugo, majitel novinového 
nakladateství a knihtiskárny 
F. Wodianer und Söhne 
– žádost o udělení baronátu

1684/1917 Wokoun, karl, plk. Les Grabowiec r a

2373/1917 Wolf, Boleslav, genmjr. Monte r a
San Michele

136/1917 Wolf, dr. Josef, sekční šéf r F
a tajný rada

699/1917 Wolf, dr. Joseph sv. pán von, – r F
tajný rada, sekční šéf v. v. 
– přenesení baronátu na ado-
ptivního syna okresního ko-
misaře dr. Franze rytíře 
von Wolf

234/1918 Wolff, Emil, genmjr. – r a

1574/1918 Wolff, Ludwig, vrchní stoli- rábapordány u a
čný soudce v kismartonu, 
karl, inspektor panství, 
dr. Ferdinand, titulární minis-
terský rada na uherském 
ministerstvu kultu – nobilitace 
s predikátem „von rábapor-
dány“ a s povolením užívat 
dvojité příjmení „Gévay-Wolff“

2026/1918 Wolfner von Újpest, – u F
Theodor, továrník 

780/1917 Wondre, karl, genmjr. Caryńskie r a

2211/1918 Wossala, Ernst, polní podmarš. Máriafalva u a

(101) Zamítnuto.
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2195/1918 Wotruba, Johann rawałowice r a

2032/1917 Wurja, Johann, plk. – r a

B59c/1917 Wurm, Wenzel, genplk. – r F
– udělení rytířského kříže řádu 
Marie Terezie a udělení 
stavu svobodných pánů

780/1917 Zahradniczek, karl, genmjr. kastelik r a

1693/1917 Zdražílek, Josef, major v. v. nagyszombat u a

1794/1916 Zeidler, Erwin, genmjr. – r a

B59c/1917 Zeidler, Erwin, polní podmarš. – r F
– udělení rytířského kříže řádu 
Marie Terezie a udělení stavu 
svobodných pánů

2692/1917 Zeiss, oskar, plk. San Martino r a
del Carso

2692/1917 Zieritz, karl, plk. – r a

780/1917        Zimmermann, Gustav, plk. v. v. – r a

1794/1916 Zlatohlávek, Eduard, pplk. – r a

1858/1918 Zlinszky von Gyón, koloman – u a(Z) (102)

– přenesení šlechtictví a pre-
dikátu na adoptivníhosyna 
dr. Bélu Tótha, s tím, aby se 
nadále psal „Tóth von Gyón“

496/1917 Zohar, Franz, prezident senátu – r r
nejvyššího soudního a kasač-
ního dvora a tajný rada

(102) Zamítnuto.
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1507/1918 Zöld, Martin, plk. honvéd- Sióagárd u a
ského pěšího pluku č. 2

1790/1918 Zurkan, Demeter, pplk. – r a

1920/1917 Zwierzina, dr. robert, – r a
ministerský rada na minister-
stvu financí

563/1917 Zwölfer, heinrich, – r a
architekt ve Vídni

719/1917 Žolger, dr. Johann, sekční šéf – r r
úřadu ministerského předsedy

nejvyšší rozhodnutí ve věci šlechtického práva pro právnické osoby

1513/1917 Tereziánská akademie – právo – – –
užívat svůj původní znak také 
v podobě pečeti 

761/1918 Zřízení pamětního odznaku – u –
pro rytíře Zlaté ostruhy  
(při příležitosti korunovace 
na apoštolského krále 
uherského)



rÉSuMÉ

DEr aDEl DEr KarlSZEIT. ÖSTErrEIchISchE 
UnD UngarISchE nobIlITIErUngEn Im lIchTE

DEr DoKUmEnTE DEr KabInETTSKanZlEI DES Karl I (Iv.) (1916–1918)

In den Fachkreisen besteht bis heute die Meinung, dass die krise des adelsstandes unter der
regierung des letzten österreichisch-ungarischen herrschers, des kaisers und königs karl I. (IV.),
ihren höhepunkt erreicht hat und dass der Wert dieser auszeichnung durch die zu oftmalige
Erteilung degradiert wurde. Diese Behauptung ist allerdings eine Entstellung der Wahrheit und kor-
respondiert mit dem negativen Bild des letzten habsburgisch-lothringischen herrschers, das nach
1918 in den meisten nachfolgestaaten von Österreich-ungarn gezielt gepflegt wurde. nobilitie-
rungen, die es während der regierungszeit des karl gab, gehen jedoch weder der anzahl, noch 
ihrem Charakter nach, über den im ersten Weltkrieg üblichen Durchschnitt hinaus und sind als
Folge der außerordentlichen Situation, die nach dem kriegsausbruch entstanden war, zu sehen.

nach karls Thronantritt ist der Einfluss des herrschers auf den nobilitierungsprozess in ungarn
geringer geworden, nachdem das bisherige Privileg des herrschers, nobilitierungen mit nachsicht
der Taxe für außerordentliche Verdienste zu erteilen, in die Zuständigkeit des dortigen Minister-
präsidenten übertragen wurde. Dies erfolgte im engen Zusammenhang mit Bemühungen vieler un-
garischer Politiker, breitere Entscheidungskompetenzen bei der Führung des reiches und bei der
Stärkung der Position der Länder der Stephanskrone zu erlangen. Eine derartige Einschränkung
von herrscherprärogativen hat es in Österreich nie gegeben. adelstitel wurden unter karl I. (IV.)
auf die gleiche art und Weise erworben, wie unter seinem Vorgänger Franz Joseph I. neben der 
eher seltenen ausnahmemöglichkeiten, wie etwa die Übertragung der Titels, die renobilitierung
usw., konnte die Erhebung in den adel aufgrund des allerhöchsten Erlasses des herrschers oder in-
folge des systemmäßigen adelstands erfolgen.

Die hohe anzahl von Personen (bzw. Familien), die zum adelsstand erhoben wurden, muss man
vor allem im Zusammenhang mit dem systematisierten militärischen adel sehen. 85 Prozent aller
durch die kabinettskanzlei durchgeführten nobilitierungen (769 allerhöchsten Entschliessungen
von 901) waren Erteilungen einfacher adelstitel und die Empfänger waren eben zum großen Teil
offiziere. Der Militärstand hatte einen ziemlich hohen anteil auch bei Erteilungen von höheren
Titeln – z. B. unter Baronen waren es 54 Prozent und ein großer Teil davon waren die ritter des
Maria-Theresia-ordens. In Österreich wurde der einfache adelstitel unter herrschaft karls in 577
Fällen erteilt, darunter in 256 Fällen (44 Prozent) gerade aufgrund dieser Vorschrift. nach dem
kriegsausbruch 1914  ist nämlich die anzahl von jenen offizieren außerordentlich angestiegen, die
länger als  30 Jahre im Militärdienst waren und durch ihre Teilnahme in kriegsoperationen
anspruch auf adelstitel hatten. am kriegsanfang waren es vor allem ältere, bereits pensionierte
offiziere, die für die Zeit der Mobilmachung reaktiviert wurden, im Laufe der Zeit wurde jedoch
die Zahl von Personen mit nobilitierungsanspruch immer höher. Dies war eine Folge der außeror-
dentlichen Erweiterung von kriegsoperationen, die ihren für die ältere Zeit typischen regional-
charakter verloren haben. Große Verluste unter dem offizierskorps und der Mangel an erfahrenen
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kommandanten führten dazu, dass fast alle offiziere der k. und k. armee (einschließlich der 
reaktivierten) tatsächlich an kampfoperationen beteiligt waren, was früher auf keinen Fall üblich
war. 

Im Vergleich zu der älteren Zeit stellten einen großen Teil der Titelempfänger Witwen und
Waisen dar. auch das war früher ziemlich selten, denn ein anspruch auf systematisierten adelstitel
stand nur Personen zu, die die Voraussetzung erfüllt hatten, und Verdienste waren unübertragbar.
unter außerordentlichen umständen (z.B. im krieg) hat jedoch der herrscher den angehörigen
von im krieg getöteten oder infolge von Verletzungen gestorbenen Soldaten oft erlaubt, Titel zu
beantragen, auf die unter anderen umständen nur offiziere anspruch hätten.

aus dem oben Dargestellten ergibt sich, dass die Wahrhaftigkeit der Legende über die abwer-
tung von adelstiteln unter karl I. (IV.) als diskutabel erscheint. Über 80 Prozent aller nobilitie-
rungen waren Erteilungen des einfachen adelstitel, also des niedrigsten ranges in der adelshierar-
chie, und die Empfänger waren zur hälfte offiziere oder deren hinterbliebenen Familien. Das ist
eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass der einfache adelstitel in den 114 Jahren der Österrei-
chischen, bzw. der Österreichisch-ungarischen Monarchie im Durchschnitt an 27 offiziere pro
Jahr erteilt wurde. Sie entspricht allerdings der Verwandlung des offizierskorps, dessen kern im 1.
Weltkrieg in absoluter Mehrheit aus Personen nichtadeliger herkunft bestanden hat, und ist als
Folge der außerordentlichen Situation zu sehen, da die meisten offiziere in direkte kämpfe einge-
setzt wurden.

alle 713 österreichischen nobilitierungen, die innerhalb von knapp 24 Monaten der herrschaft
des karl erfolgten, beweisen also, dass im westlichen Teil durchschnittlich ca. 30 nobilitierungen
an 37 Personen pro Monat erteilt wurden. Interessant dabei ist, dass die fast sämtliche kritik der
karlschen nobilitierungspolitik und Verspottungen über „Schadel“ gegen Zivilpersonen gerichtet
war, vor allem gegen Großunternehmer, Beamte und Personen aus der umgebung des herrschers.
Der Grund mag auch darin liegen, dass im ersten Weltkrieg das erste Mal seit der Zeit des Franz I.
adelstitel für die Gewährung von größeren Geldsummen oder als anerkennung für die Vermittlung
von kriegsdarlehen erteilt wurden. In den früheren Zeiten pflegte man derartige Spenden entwe-
der geheim zu halten oder gegebenenfalls in einem allerhöchsten Erlass als Förderung der huma-
nitären Tätigkeit zu bezeichnen. Eine rolle konnten auch religiöse Motive spielen, denn vor allem
unter den nobilitierten unternehmern war eine hohe anzahl von Juden vertreten.

Die nobilitierungen von offizieren wurden im Gegenteil traditionell als eine ehrenvolle
Würdigung der militärischen Verdienste und ausgleich für die schwierigen und ziemlich schlecht
bezahlten Dienste wahrgenommen. Darüber hinaus – vor allem in der 2. hälfte des 19. Jhs. – war
der einfache adelstitel wegen der Existenz des. sog. ordensadels derart abgewertet, dass er eine
bedeutendere rolle gerade nur bei den offizieren spielte. Der anteil von anderen Bevölkerungs-
gruppen, die diesen Titel erlangt haben, war im Vergleich zu den offizieren sehr niedrig.

Bis Ende oktober 1918 ist die nobilitierungspolitik karls den Weg gegangen, den sein Vorgän-
ger, Franz Joseph I., eingeschlagen hatte, und hat (unter Berücksichtigung der dramatischen
kriegssituation und der außergewöhnlichen Bedingungen) den traditionellen Gepflogenheiten
entsprochen. Ein grundsätzlicher Wandel ist jedoch Ende oktober 1918 und vor allem zwischen
dem 1. und 11. november 1918 gekommen, als der herrscher, der die Zukunft der Monarchie mehr
als schwarz gesehen hat, schnell eine ganze reihe von Personen nobilitierte, vor allem aus dem
kreis seiner engen Mitarbeiter. Im österreichischen Teil der Monarchie wurden damals ein Graf-,
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neun Baron-, zwei ritter- und neun adelstitel erteilt. Die Behauptung, dass karl jeden beim ersten
anblick nobilitierte, ist jedoch mehr als übertrieben. Für jene außerordentliche Situation ist es ty-
pisch, dass von der kabinettskanzlei nach dem 29. oktober weder eine nobilitierung noch eine 
weitere Entscheidung zum adelsrecht ergangen ist. alle nobilitierungen erfolgten nur durch einen
persönlichen Brief des herrschers;  klassische nobilitierungsurkunden sind angesichts des baldi-
gen untergangs der Monarchie nicht mehr ausgestellt worden. 
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