
under Maria Theresa“. V časti „Žena ako spisovateľka“ autor -
ka Monika Bodnár sa venuje životu a dielu spisovateľky a re-
daktorky Márie Bartóky, manželky Gáspára Péchyho. Ďalej
tu nájdeme príspevok Luciány Hoptovej „Bez občianstva.
Tragický osud Larysy Henijuš“, štúdiu Zsofie Mlakár o osobe
Kamilly Borosnyay, manželke uhorského prírodovedca a po-
litika Ottóa Hermana a okruh uzatvára príspevok, ktorý na-
písali Éva Gyulai a Tibor Kőmíves s názvom „Eine Wienerin
dans toute la force du terme“: spisovateľka Terézia Pulszky,
rodená Walterová (1819 – 1866)“. Posledná tematická časť
nesie názov „Žena ako udržiavateľka rodu“ a nájdeme v nej

štúdiu Miroslavy Gallovej o testamentoch Žofie Beczovej ako
o možných prameňoch k poznania jej života. Knihu editovala
a úvodnú štúdiu napísal zakladateľka a riaditeľka CEREHIS
Zdenka Bencúrová. Publikácia predstavuje cenný prínos pre
niekoľké vedecké disciplíny zaľúbenie v nej môžu nájsť ako
milovníci histórie tak aj záujemci o rodové štúdia ale aj oby-
čajné čitateľ ktorý si rád prečíta zaujímavé príbehy o život-
ných osudoch tých to ženských osobností z oblasti Strednej
Európy.

Attila Kovács
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