
 

 

HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

Collegium Nobilium Croaticum 

 

  
Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje: 

  
U ponedjeljak, 24. studenog 2014. u 18 i 30 sati 

  
u naš prostor u centru Zagreba, ul. Nikole Tesle 13/1 

  
Akademik Nikola Kállay de Nagy-Kálló   

održati će predavanje o temi: 
  

Kronika roda Kállay de Nagy-Kálló 
 
 Sažetak predavanja: 

Predavanje prikazuje Kroniku roda Kállay de Nagy-Kálló. Predavač je autor Kronike. 
S radom na Kronici započeo je 1992. godine, a svjetlo dana Kronika je ugledala lipnja 2014. 
godine. Dva sveska od ukupno 2300 stranica sadrže povijest obitelji koja započinje s 
rodonačelnikom Ubulom koji je poginuo u tragičnoj bitci protiv Tatara 1241. godine. Kronika 
daje podatke o Ubulovim potomcima koji su držali prostrane posjede u sjeveroistočnoj 
Mađarskoj, bili ratnici, magistri na kraljevskom dvoru i župani. Prikazano je rodoslovlje od 
rodonačelnika Ubula do grananja porodice na dvije mađarske i jednu hrvatsku granu te do 
današnjih dana. Detaljnije je prikazana hrvatska grana porodice i njihovi posjedi. Također su 
prikazane ascendentne i srodne porodice s njihovim rodoslovljem i grbovima. Kronika obiluje 
slikama, a navedeni su dokumenti i literatura. 

 

Životopis predavača: 
Akademik Nikola Kallay, Professor Emeritus Sveučilišta u Zagrebu, rođen je u 

Zagrebu 1942. godine. Potječe iz hrvatske grane mađarske porodice Kállay de Nagy-Kálló. 
Djetinjstvo je proveo na obiteljskom posjedu Grančari u Zagorju. Školovao se u Zagrebu gdje 
je 1967. godine diplomirao na Kemijsko-tehnološkom fakultetu. Od 1969. godine djeluje u 
Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta gdje se 
bavi istraživanjima u području fizikalne kemije koloida i međupovršina te nastavom. Godine 
1973. je doktorirao, a 1988. godine izabran je u zvanje redovitog profesora. Objavio je 3 
knjige, 10 poglavlja u znanstvenim monografijama, 6 udžbenika, 150 znanstvenih radova u 
renomiranim svjetskim časopisima i 50 stručnih radova. Bio je prodekan Fakulteta, pročelnik 
Odsjeka i predstojnik Zavoda te tajnik Komisije za jedinice Internacionalne unije za kemiju, 
predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva, urednik časopisa Croatica Chemica Acta i dr. 
Dobitnik je državne nagrade za znanstveni rad "Ruđer Bošković" (1992.), nagrade Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti (1999.), nagrade Grada Zagreba (2000.), Outstanding 
Lecturer Award, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, SAD (2010.), priznanja 
Sveučilišta (2012.), državne nagrade za životno djelo u području prirodoslovlja (2014.) i dr. 
Godine 2006. izabran je za člana suradnika HAZU, a 2008. godine je izabran za redovitog 
člana. Uz strukovna udruženja, član je Družbe braće hrvatskoga zmaja i Hrvatskoga 
plemićkog zbora. Pored fizikalne kemije bavi se i genealoškim istraživanjima te je objavio rad 
o zlatnim bulama porodice Šubić Bribirski i Kroniku roda Kállay de Nagy-Kálló. 
 

 
 Veselimo se Va em dolasku ! 

Hrvatski plemićki stol 

 
 


