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    Ферков О.В. (м.Ужгород, Україна)
Рід Другетів та їх діяльність у добу Анжу

(Резюме)

За складних політико - економічних обставин з’являються на політичній 
арені Угорщини Другети, їх перші представники були активними 
учасниками нововведень короля, підтримували Карла Анжуйського у його 
внутрішній і зовнішній політиці. Другети мали свої фамільярні володіння, 
титул палатина, державного судді, скарбника, трансільванського воєводи 
тощо. Прихід на престол Угорщини нової династії мав велике значення. 
Нові віяння європейських відносин і культури проникали до найбільш 
віддалених регіонів Угорщини, зокрема північно - східного краю. 
Неаполітанські Другети були тими, хто запровадив нові соціально - 
економічні порядки, свіже мислення.

У статті автор прослідкував окремі моменти історії перших 
представників роду Другетів. Діяльність Другетів мала різнобічний 
характер, звичайно головний акцент ставився на підтримці політичного 
авторитету при королівському дворі та в середовищі аристократії. 
Відбувалися також зрушення економічного і культурно - освітнього змісту. 
Цей дворянський рід присутній на політичній арені Угорщини впродовж 
чотирьох століть.

Ферков О.В. (г.Ужгород, Украина)
Род Другетов и их деятельность в период Анжу

(Резюме)

При сложных политико - экономических обстоятельствах на 
политической арене Венгрии появляются Другеты, их первые представители 
были активными участниками нововведений короля, поддерживали Карла 
Анжуйского в его внутренней и внешней политике. Другеты имели свои 
фамильярные владения, титул палатина, государственного судьи, казначея, 
трансильванского воеводы и т.д.

Приход на престол Венгрии новой династии имел большое значение. 
Передовые веяния европейской культуры проникали в наиболее отдалённые 
регионы, в частности северо - восточный край. Неаполитанские Другеты 
ввели новые социально - экономические порядки, свежее мышление.

В статье автор проследил отдельные моменты истории первых 
представителей рода Другетов. Их деятельность имела разносторонний 
характер, обычно основной акцент ставился на поддержании политического 
авторитета при королевском дворе и в среде аристократии. Происходили 
также изменения экономического и культурно - образовательного 
содержания. Этот дворянский род присутствовал на политической арене 
Венгрии на протяжении четырёх столетий.
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Ferkov O. (Uzhhorod, Ukraine)
Drugeth Family and its Activity during the Period of Anjou

(Summary)

Drugeth family has appeared at the political stagy of Hungary at the period 
of political and economic difficulties. The first representatives of the family 
have actively participated in the king’s innovations and supported internal and 
foreign policy of Charles of Anjou.

Drugeth family had its family estate, the titles of Palatine, state judge, 
treasurer, governor of Transylvania etc. Accession of the new dynasty to the 
throne has been of great importance. New trends of European relations and 
culture have seeped to the most remote regions of Hungary, in particular to the 
north - east of the country. Neapolitan Drugeth family has introduced new social 
and economic order. 

The article is devoted to the history of the first representatives of Drugeth 
family. Drugeth activity has been diverse but the main stress has been made on 
promotion of family political authority at the royal court and among nobility. 
This family played an important role on Hungarian political stage for four 
centuries.
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