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Slovo na úvod 

Pred niekoľkými mesiacmi vznikla na pôde Matice slovenskej myšlienka pod
porovať záujemcov o hľadanie vlastných predkov, priaznivcov genealógie, heraldi
ky a ďalších príbuzných disciplín. Strelia sa s porozumením odborných i laických 
kruhov na Slovensku a vyvolala pozitívnu odozvu aj v zahraničí. Po založení 
prvého genealogicko-heraldickčho klubu v októbri 1990 pri Miestnom odbore 
Matice slovenskej v Martine začali vznikať a stále vznikajú nové kluby. Ich členmi 
sú popri laických záujemcoch tiež historici, archivári, pracovníci múzeí a ďalších 
kultúrnych inštitúcií. 

Snaha prezentovať výsledky ich tvorivého úsilia a podnietiť ďalšiu komu
nikáciu medzi Členským ústredím Matice slovenskej, ktoré uvedenú aktivitu 
usmerňuje, jednotlivcami, klubmi, a tiež záujemcami a podobnými združenia
mi v zahraničí, viedla k vydaniu predkladaného Genealogicko-heraldickčho hla
su. 

Jeho prvé - a verme, že nie posledné číslo - prináša príspevky profesionálnych 
i skúsených záujmových bádateľov a organizátorov z oblasti genealógie a heraldi
ky. Niektoré z nich odzneli na metodickom Matičnom stretnutí genealógov a he
raldikov vo februári 1991 v Martine (J. Novák, P. Kartous), na pôde Genealo
gicko-heraldickčho klubu MOMS v Martine (J. Badá), ďalšie sa už objavili na 
stránkach matičných alebo iných periodík. Väčšiu časť publikácie však tvoria ma
teriály pôvodné, v mnohom nové i objavné. 

Veríme, že Genealogicko-heraldický hlas si získa Vašu stálu priazeň a pod
poru. 

Tvorcovia 
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Najstaršie známe matričné záznamy z územia Slovenska - záznamy sobášov z r. 1587 
v prvom zväzku matriky Ev. a. v. farského úradu v Košiciach (SOBA Košice) 



Genealogicko-heraldická spoločnosť Matice slovenskej 
Jozef Novák 

V minulých rokoch sa viaceré heraldicko-genealogické organizácie obracali na našich odbor
níkov s otázkou, prečo nezaložíme celoštátnu alebo národnú spoločnosť, ktorá by Cesko-Sloven-
sko reprezentovala v rámci európskych heraldicko-genealogických organizácií. Prekážok k tomuto 
kroku bolo niekoľko. V českých krajinách síce pôsobilo viacero krúžkov, tie však boli zamerané 
poväčšine úzko regionálne. Ak niektoré z nich aj mali naozaj široko koncipovaný program, ktorý 
tiež plnili a dodnes plnia, chýbala im a dosiaľ chýba reprezentatívna organizačná báza (pôsobia 
pri domoch kultúry, pri odborových organizáciách a pod.). 

Prvý pokus o vytvorenie vedeckej heraldicko-genealogickej spoločnosti sa objavil roku 1986 
na pôde Slovenskej historickej spoločnosti. Dovtedy v jej rámci už niekoľko rokov vyvíjala úspeš
nú činnosť sekcia archívnictva a pomocných vied historických, preto neprekvapil návrh, aby sa 
v rámci nej utvorila osobitná heraldicko-genealogická spoločnosť, ktorá by mohla vstúpiť do me
dzinárodných organizácií a ďalej povznášať tieto sľubne sa vyvíjajúce disciplíny u nás. Výbor Slo
venskej historickej spoločnosti návrh schválil, vlastné založenie spoločnosti však nepodnietil. Uká
zalo sa, že rozvoj aktivity v tomto smere nebol žiadúci, pretože hoci členstvo v medzinárodných 
nevládnych organizáciách sa už v týchto rokoch nezakazovalo, súčasne sa ani nepodporovalo. 

Dnes sa v tomto smere javí šťastnejšia i reálnejšia situácia. Široká členská základňa, veľká 
sieť miestnych odborov a bohaté zbierkové fondy Matice slovenskej doslova predurčujú túto 
najstaršiu národno-kultúrnu inštitúciu Slovákov k zakladaniu genealogicko-heraldických klubov. 
Matica má naozaj veľké možnosti usmerňovať ich činnosť, odborne viesť ich členov a súčasne 
využívať výsledky najmä ich genealogického bádania. 

Organizátori tejto novej klubovej základne Matice slovenskej predpokladajú, že členovia ge
nealogicko-heraldických klubov budú skúmať predovšetkým vlastných predkov. Upozorňujú ich 
však aj na to, aby pri svojom štúdiu sledovali aj širší región svojej pôsobnosti. Genealogické 
snaženia záujemcov by mali smerovať k zaľudňovaniu našich dejín činorodými jedincami, ktorí 
vo svojej dobe a vo svojom prostredí vykonali kus užitočnej práce. Genealogické bádanie by 
preto nemalo zostať iba osobným koníčkom, malo by sa sústrediť aj na odborné ciele, smeru
júce k uverejňovaniu výsledkov vlastného bádania, a tým aj k obohacovaniu našej historiografie. 

V tejto súvislosti treba spomenúť naše základné biografické a súčasne i genealogické dielo -
Slovenský biografický slovník. Už dnes vieme, aký významný počin Matice slovenskej tento pro
jekt predstavuje. Dá sa predpokladať, že neustálym doplňovaním sa Slovenský biografický slovník 
stane najpoužívanejšou príručkou spoločenskovedných odborných i osvetových pracovníkov, a tiež 
širokej kultúrnej verejnosti. Jeho úroveň a rozsah priamo podmieňuje aj počet a záujem genealó-
gov pestujúcich túto disciplínu vo všetkých regiónoch Slovenska. Pripravované a neskôr pravidel
ne vydávané doplnky Slovenského biografického slovníka budú potrebovať široký štáb spolupra
covníkov aj z členských radov matičných genealogicko-heraldických klubov. 

Tie, ktoré už vznikli a ďalej vznikajú, majú všetky predpoklady prerásť v spoločnosť veľmi 
zaujímavú nielen pre našu historickú obec, ale aj pre medzinárodné genealogicko-heraldické ale
bo heraldicko-genealogické organizácie. 
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Genealogický výskum 
v štátnych archívoch Slovenskej republiky 

Peter Kartous 

S oživeným záujmom o národné dejiny sa pozornosť čoraz viac sústreďuje i na hľadanie 
vlastných predkov a príbuzenských vzťahov významných osobností. V súvislosti s tým rastie i záu
jem o genealogické služby archívov, výskum v nich. Cirkevné matriky, cenný a nenahraditeľný 
prameň genealogického výskumu, sa stávajú vyhľadávanými archívnymi dokumentárni. 

Mnohé z nich, často najstaršie, sa z rôznych príčin nezachovali. Najviac strát zapríčinili 
požiare, sťahovania, ale najmä vojny, náboženské boje a prenasledovania. Napriek tomu je 
dnes v štátnych oblastných archívoch v Banskej Bystrici, Bratislave, Bytči, Košiciach, Levoči, Ni
tre, Prešove a v Archíve hl. mesta SR Bratislavy uložených do desaťtisíc matrík rímskokatolíckej, 
evanjelickej a.v., reformovanej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi do r. 1895. Sú medzi nimi aj 
matriky židovských náboženských obcí z celého územia Slovenska. 

Najstaršie matriky uložené v štátnych archívoch pochádzajú z posledných dvoch desaťročí 16. 
storočia. Ide o matriky nemecko-maďarskčho ev. a.v. farského úradu z Košíc (obsahuje záznamy 
od r. 1587), z Bardejova (od 1592), nemeckého ev. a.v. farského úradu z Banskej Štiavnice (od 
1594), zo Spišskej Soboty (od 1599) a matriku r. kat. farského úradu sv. Martina v Bratislave 
(od 1601). Dá sa predpokladať, že niektoré staré alebo inak vzácne matriky sa ešte nachádzajú 
v súkromnej držbe. Na druhej strane sa do štátnych oblastných archívov dostali aj niektoré matri
ky po r. 1895 (farské úrady ich viedli aj po uzákonení štátnej matričnej evidencie). Značná časť 
židovských matrík napr. siaha až do 30-40-tych rokov tohto storočia. 

Prehľad o uložení cirkevných matrík v štátnych archívoch poskytujú základné archívne prí
ručky - sprievodcovia po archívnych fondoch. Archívy si okrem toho vedú podrobné inventáre, 
doplňované údajmi o nových prírastkoch. Snaha skvalitniť poskytovanie informácií o matrikách 
viedla Odbor archívnictva MV SR v roku 1982 k vydaniu samostatnej publikácie s názvom 
Prehľad matrík na Slovensku do zoštátnenia matričnej agendy, ktorú rýchlo rozobrali domá
ce i zahraničné inštitúcie a tiež súkromní záujemcovia. Záujem o túto príručku a súčasne i vzra
stajúci záujem o matriky podnietil Odbor archívnictva MV SR k príprave jej druhého vydania. 

Na základe pripomienok, upresnení a doplnkov z jednotlivých archívov boli do tohto vydania 
zapracované všetky prírastky (nové akvizície) matrík po r. 1982 do termínu uzávierky rukopisu, 1. 
júla 1988. V porovnaní s prvým vydaním sa doplnili a spresnili časové rozpisy matrík, indexov, 
ako i údaje o farských obvodoch. Na základe pripomienok používateľov sa tiež upustilo od rade
nia matrík podľa miesta uloženia a usporiadali sa abecedne podľa obcí, v ktorých sa nachádzali 
farské úrady (pri židovských matrikách podľa obcí, v ktorých bolo sídlo príslušnej náboženskej 
obce alebo matričného obvodu). Publikácia je z praktických dôvodov rozšírená o latinský, ma
ďarský a nemecký slovník profesií, ktoré sa vyskytujú v matričných záznamoch. Pripojený miestny 
register, ktorý kompletizuje údaje ku konkrétnym lokalitám, umožňuje rýchlu orientáciu v prí
ručke. 

o o o 

Rastúci záujem o genealogický výskum sa prejavuje i na z roka na rok sa zvyšujúcom počte 
genealogických žiadostí od domácich i zahraničných záujemcov. 

Pre domácich žiadateľov sa genealogický výskum vykonáva len výnimočne, sporadicky. Spra
vidla ide o jednoduché genealogické rešerše - výpisy z matrík (o narodení, sobáši, úmrtí jednôt-
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Najstarší známy záznam o narodení z r. 1598 v prvom zväzku matriky Ev. a. • 
v Košiciach (SOBA Košice) 



livých osôb). Záujemca musí prísf osobne do archívu, vypísať žiadanku a bádateľský list. Za 
overený výpis, vyhotovený pracovníkom archívu sa platí poplatok 50 Kčs (podľa vyhlášky o 
správnych poplatkoch, platnej od r. 1991).3 V archíve však možno-bádaf i osobne, pričom si 
záujemca môže vypožičať maximálne 5 matrík denne a za ich zapožičanie zaplatí 10 Kčs. Ge
nealogický výskum významných osobností slovenských národných dejín sa nespoplatňuje. 

Pre zahraničných žiadateľov štátne archívy už dve desaťročia vypracúvajú aj rozsiahlejšie genea
logické rešerše. Vychádzajú pritom z informácie o jednom predkovi a ich rozsah, okrem po- žiada-
viek žiadateľa a presnosti ním poskytnutých východiskových údajov, závisí aj od úplnosti, dochovania 
prameňov a pod. Za istých okolností (ak napr. rodina pochádzala z jednej lokality, resp. ak existujú 
údaje o pohybe jej členov) môže žiadateľ dostať nielen údaje o príslušnej osobe, ale aj o jej ďalších 
príbuzných - predkoch, súrodencoch a potomkoch. Výsledky výskumu sa spracúvajú formou správy, 
pričom archív môže žiadateľovi vyhotoviť i genealogickú tabuľku, fotokópie alebo mikrofilmy zázna
mov (vydávajú sa však len kópie konkrétnych zápisov, nie celej strany). 

Stáva sa však aj to, že zistené skutočnosti sú veľmi obmedzené alebo úplne negatívne. Ar
chívy sa snažia čo najviac eliminovať negatívne odpovede, a preto pri zostavovaní genealogických 
rešerší používajú okrem matrík i ďalšie druhy archívnych dokumentov. Sú to najmä sčítacie ope-
ráty žúp (1869), nobilitária (armálesy, súpisy šľachty, taxácie, magistrátne protokoly, cechové pí
somnosti, zbierky erbových listín), živnostenské registre, súdne spisy (testamenty). Neraz je po
trebné siahnuť i po zbierkach novín, rôznych oznamoch v nich, nekrológoch a pod. 

Tento časovo i odborne náročný výskum sa od svojich začiatkov stal predmetom spo-
platňovania. Poplatok za vypracovanie genealogickej rešerše závisí od náročnosti výskumu (pres
nosti poskytnutých faktov, rozsahu požadovaných údajov a odbornej náročnosti použitých pra
meňov). Určuje sa v časových jednotkách (základnou časovou jednotkou je 30 minút). Z tohto 
hľadiska sú rešerše rozdelené do 3 kategórií: 

1. Jednoduchá rešerš (160 Kčs/l hod.) - určenie lokality je jednoznačné, ide o výpisy z matrík z 
určeného prameňa a miesta, archív používa matriky po r. 1850 (v maďarčine, resp. slovenčine). 

2. Zložitá rešerš (250 Kčs/l hod.) - určenie lokality nie je jednoznačné, okrem lexikónov sa 
pri identifikácii musia použiť i ďalšie pomôcky, archív používa matriky od 16. storočia do r. 1850 
(nemecké, maďarské, latinské, bez registrov, paleograficky náročné), ďalej heraldický materiál, 
rešerše z matrík židovských náboženských obcí. 

3. Zložitá kombinovaná rešerš (280 Kčs/l hod.) - zisťovanie lokality je náročné, nachádza sa 
mimo územia ČSFR, záujemca požaduje etymologický komentár, archív využíva všetky typy spo
mínaných archívnych dokumentov, heraldické rešerše kombinované s rozbormi a komentármi. 

Za r. 1990 zaregistroval Odbor archívnictva MV SR 540 žiadostí o vyhotovenie genealo
gických rešerší. Najčastejšie sa vyskytujú požiadavky na zložité rešerše (druhý z uvedených 3 ty
pov). Žiadatelia pochádzajú prevažne z USA, Maďarska a Nemecka. Žiadosti prijíma jednak Mi
nisterstvo vnútra SR (Odbor archívnictva), alebo aj jednotlivé štátne archívy. Odpovede žiada
teľom doručuje MV SR - OA výlučne prostredníctvom čs. zastupiteľského úradu v príslušnej 
krajine. Tento spôsob zaručuje doručenie odpovede i úhrady za výskum. 

Pôvodne všetky príjmy za genealogické služby štátnych archívov plynuli výlučne do rozpočtu 
federácie. V lete 1989 Ministerstvo vnútra SR získalo všeobecné devízové povolenie s možnosťou 
inkasa časti devízových prostriedkov, ktoré môže využívať (a v súčasnosti i využíva) na nákup 

' technických zariadení a odbornej literatúry. 

ooo 

Riadiaci orgán archívnictva i štátne archívy zatiaľ v plnom rozsahu vybavujú genealogické 
požiadavky domácich i zahraničných žiadateľov. Zároveň však hľadajú nové, moderné spôsoby 

8 



APPLICATION FOR GENEALOGICAL RESEARCH BEFORE 1900 

ŽÁDOST O GENEALOGICKÝ VÝZKUM PRED ROKU 1900 

For Bohemlan or Moravlah ancestors send to: For Slovák ancestors send to: 

mnlstry of Interlor and Envlronment ČSR H1n1stry of Interlor and Envlronment SSR 
Archívni Správa Archívna Správa 
Obrancu mlru 133 Krlžková 7 
166 21 Praha 6 811 04 Bratislava 
Czechoslovakla Czechoslovakla 

Date/Datum: Reference/F1le number of any prevlous correspondence 
wlth the Archlval Adm1n1strat1on: 

Requestor's Name and Address: 
Jméno a adresa zadatele: 

I request you undertake famlly genealoglcal research based on the followlng Information: 
zadám o rodinný genealogický výzkum na základe následujldch Informad: 

(Fill in as múch accurate Infonnation as posslble. The most important items are name, dates, and 
places. The dates can be close approximations. Places mušt be specific. To avoid confusion it is 
recom-nended that you give, in addition to the village name, the name or the parish, district 
capital, or nearest large city.) 

THE ANCESTOR 

• Name of ancestor/Oméno predka: 

• Rel1g1on/Nábozenstv1: 
(TMs IS very helpful since the records of different religions were kept separately.) 

BIRTH INFORMATION 

• Dáte of blrth/Datum narozenl: 

• Plače of b1rth/H1sto narozenl: 

• Name of father/Jméno otce: 

• Name of mother (ma1den)/Jméno matky za svobodna: 

HARRIAGE INFORMATION (Infonnation about a marriage in Czechoslovakla can be a starting point for research 
i f you can give a dáte and plače of marriage.) 

• Name of husband or wlfe/Jméno manžela nebo manželky: 

• Dáte of marrlage/Datum sňatku: , 

• Plače of marr1age/M1sto sňatku: 

Žiadosť o genealogický výskum v štátnych archívoch v Česko-SIovensku. 
Titulná strana formulára, určeného pre zahraničných žiadateľov. 



práce i atypické spôsoby spolupráce, ktoré by prácu v archívoch i realizáciu týchto požiadaviek 
skvalitnili, urýchlili a možno i zlacnili. 

Tieto ciele sledovala i dohoda o mikrofilmovaní zbierky 1042 matrík z historickej' oblasti Spiša z 
rokov 1599-1896, ktorú po dlhodobých rokovaniach 10. januára 1991 podpísal Odbor archívnictva 
MV SR s americkou Genealogickou spoločnosťou v Utahu. Na základe tejto dohody a v priebehu jej 
realizácie získa Odbor archívnictva MV SR mikrofilmovacie zariadenie, ktoré mu umožní postupné 
mikrofilmovanic všetkých matričných zbierok v súlade s medzinárodnými normami. Kedže neustálym 
listovaním a prenášaním sa matriky poškodzujú, prepis na mikrofilm prispeje k ich ochrane a v 
konečnom dôsledku i k pružnejšiemu vybavovaniu genealogických požiadaviek. 

Dávnejšie začal Odbor archívnictva MV SR uvažovať aj o strojovom spracovávaní matrík. Už 
dva roky sa podľa programu, ktorý vypracoval Odbor Automatizovaných informačných systémov 
bývalého Národného výboru hl. mesta SR Bratislavy, strojovo spracúvajú cirkevné matriky v Ar
chíve hl. mesta SR Bratislavy. Doteraz sa v AMB prostredníctvom počítačov PC/AT vyhotovilo 
50 000 záznamov, ktoré obsahujú všetky hlavné údaje z matrík. 

V súčasnosti sa riešia otázky autorského práva a ekonomických podmienok odovzdania uve
deného programu všetkým štátnym oblastným archívom v SR. Tieto by v marci 1991 mali byť 
vybavené osobnými počítačmi značky Alcatel - typ AT, kompatibilný s IBM a odborní pracovníci 
by mali byť zaškolení na ich obsluhu, najmä s perspektívou počítačového spracovávania matrík. 
Rozšírením strojového spracovania cirkevných matrík v štátnych oblastných archívoch by sa mala 
postupne vytvoriť navzájom prepojená sieť počítačov s centrálnou databázou údajov. Zahraničná 
firma Alcatel sa podieľa na budovaní telekomunikačného systému s cieľom vybudovania prepoje
nej počítačovej siete aj na okresných úradoch a v ich zariadeniach. 

Všetky uvedené opatrenia by mali prispieť k ochrane matrík pri súčasnom zrýchlení a skva
litnení vybavovania genealogickej agendy. 

Poznámky: 
1/ Kalesná, Jana : Prehľad matrík na Slovensku do zoštátnenia matričnej agendy. Bratislava, 

O A MV SSR 1982. 
2/ Sarmányová, Jana : Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. - 19. storočia. Bratislava, OA MV 

SR 1991. 
3/ Správne poplatky. Vyhláška FMF, MF ČR a MF SR zo dňa 19.12.1990 o správnych poplat

koch. Odborárske spektrum, 2, 1991, č. 3, príloha. 

Znak rybárskeho cechu (J. Švec) 
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Pôvod a erb zemianskej rodiny 
Bernolákovcov zo Slanice 

Pavel Horváth 

Pôvod zemianskej rodiny Bernolákovcov siaha do polovice 16. storočia a súvisí s počiatkami 
osídľovania a so vznikom nových obcí na severnej Orave, medzi nimi i Slanice. Zakladaním 
nových obcí v tomto kraji poverila správa oravského panstva členov soltýskych rodín v starých 
valaských dedinách (Kňažia, Medzibrodie, Bziny) na dolnej Orave. Tak jeden z bratov rodiny 
Klaudiovcov pochádzajúcich z Kňažej priviedol pred r. 1560 do Slanice prvých osadníkov a stal sa 
ich šoltýsom (dedičným richtárom). Podľa vtedajšieho zvyku šoltýsom dávali mená podľa dedín, 
ktoré spravovali a šoltýsi v Slanici mali teda priezvisko Slanický. V r. 1619-1622 bol tamojším 
šoltýsom napr. Michal Slanický a v r. 1677 Juro Slanický, ktorý mal už 12 "spoločníkov", čo zna
mená, že na šoltýskej usadlosti žilo vtedy už 12 rodín. Preto z nich oravské panstvo v tomto roku 
určilo štyroch predstaviteľov soltýskych rodín, "aby dedinu spravovali a dávky vybirali", ostatní 
boli povinní platiť každoročne panstvu po jednom toliari 

Už v polovici 17. storočia jedna zo soltýskych rodín Slanických mala prímenie či prezývku 
Brnuľa. Prvý záznam o jej predstaviteľovi sa nám zachoval v kanonickej vizitácii námestovskej 
farnosti, ktorú v r. 1656 vykonal superintendent Joachim Kalinka, keď táto farnosť i Slanica boli 
ešte evanjelické (katolíckymi sa stali až v 70. rokoch 17. storočia). Vo vizitácii sa uvádzajú aj 
rôzne náboženské priestupky farníkov ako napr. znesväcovanie nedieľ a sviatkov robotami. V tej
to súvislosti sa uvádza, že "Brnula na Slanici v nedelu navial velikú hrbu ovsa". Z tejto rodiny 
Brnuľovcov, neskôr nazývaných Brnuliakovcami alebo Brnoliakovcami, vyšlo potom iste aj viace
ro potomkov. Z nich sa v r. 1677 spomína Matej Brnuľa, ktorý mal od oravského panstva v pre
nájme tri poľany. Práve tohoto Mateja Brnuľu, iným menom Slanického (Matthiam Brnulla ali-
ter Szlaniczky) povýšil v roku 1681 cisár Leopold I. do zemianskeho stavu, spolu s manželkou 
Zuzanou Bencúrovou, so synmi Martinom, Jurajom, Jánom, Mikulášom a Eliášom a s dcérami 
Zuzanou a Žofiou. Toto povýšenie do zemianskeho stavu sa teda vzťahovalo iba na rodinu Ma
teja Brnuľu a jeho potomkov, a nie na ostatných Brnuľovcov či Brnaliakovcov, ktorých bolo v 
tom čase v Slanici iste už viacej. 

Sľachtictvo udeľoval panovník vydaním tzv. armálnej listiny (privilégia na používanie erbu), 
a to len za zásluhy a na odporúčanie vyššie postavených osôb alebo inštitúcií. Ak išlo o poddané
ho, ako to bolo aj v prípade Mateja Brnuľu, odporúčanie na povýšenie do zemianskeho stavu mu 
dal zemepán a príslušná stolica. S nobilitáciou v tom čase už nebolo spojené udeľovanie majet
kov, a preto sa títo noví zemani nazývali iba armalistami alebo zemanmi bez majetku (impo-
sessionati). Ich pôvodné poddanské majetky zostali naďalej súčasťou urbariálnej pôdy a odvádzali 
od nich dávky a platy zemepánskej vrchnosti, cirkvi a štátu. Aby nobilitácia nadobudla účinnosť, 
armálnu listinu bolo treba do jedného roka verejne vyhlásiť (publikovať) na zhromaždení stolice. 
V prípade zemianskej listiny Mateja Brnuľu sa tak stalo na zhromaždení Oravskej stolice 23. 
februára 1682 a znovu ju prerokovali na jej zhromaždení ešte aj v r. 1715. O konkrétnych záslu
hách Mateja Brnuľu sa vo vydanom privilégiu nehovorí a iba sa v ňom (tak ako aj v ostatných 
armálnych listinách) všeobecne konštatuje, že sa vyníma z poddanského stavu a povyšuje medzi 
šľachticov za preukázané verné služby a zásluhy. Z iných prameňov však vieme, že Matej Brnuľa 
sa v réžii oravského panstva venoval obchodu s poľskou soľou, pričom získal z tohto podnikania 
značné príjmy a aj rozsiahly majetok, z ktorého odvádzal panstvu i stolici veľké poplatky5 
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Nevieme zatiaľ veľa povedať, aké boli ďalšie osudy zakladateľa zemianskej rodiny Bernolá
kovcov a jeho početných synov. Tí boli v čase povýšenia otca do zemianskeho stavu (v r. 1681) 
akiste už odrastlí a starší z nich možno už aj ženatí. Ďalšie existenčné a životné pomery sa nevyví
jali pre nich však dobre. Už v r. 1683 bola Orava a najmä Slanica spustošená oddielom litovského 
vojska, ktoré oneskorene tiahlo za poľským kráľom Jánom Sobieskym na pomoc Turkami oblie
hanej Viedni. Vojsko Slanicu vypálilo a vyrabovalo a po jeho odchode bola tu ešte aj v r. 1686 iba 
polovica obrábaných a obývaných usadlostí a spustla aj polovica šoltýstva. Sotva sa pomery začali 
zlepšovať, veľa škody tu na začiatku 18. storočia (v rokoch 1704-1711) napáchalo povstalecké 
vojsko Františka II. Rákociho a morová epidémia. Počas týchto nepokojných časov stratila Slani
ca takmer polovicu obyvateľstva, pričom mnohí zahynuli, zomreli na mor alebo sa roztratili po 
svete. Niet preto divu, že z piatich synov Mateja Brnuľu či Brnuliaka tieto udalosti prežili a zo
stali v Slanici iba traja - Juraj, Mikuláš a Eliáš. Dozvedáme sa o tom zo spisov a dokazovaní 
šľachtictva (investigatio nobilitatis), ktoré sa v prvej polovici 18. storočia, po skončení nepokojov, 
konalo aj v Oravskej stolici. 

Počas tureckých vojen a stavovských povstaní sa stratilo veľa zemianskych listín, pričom 
počet zemanov prirodzeným prírastkom a novými nobilitáciami stále narastal. Mnohí sa aj 
neoprávnene vydávali za šľachticov, takže bolo treba urobiť revíziu šľachtického pôvodu rodín 
a osôb. Tieto revízie, ktorých súčasťou bolo aj spomínané dokazovanie šľachtictva sa podľa pan
ovníkovho nariadenia konali v jednotlivých stoliciach v r. 1725, 1732 a ešte aj v r. 1755. Revízie 
vykonávali tzv. investigačné komisie, pred ktorými museli jednotlivé šľachtické rodiny alebo ich 
členovia dokazovať svoje šľachtictvo a jeho pôvod až po jeho prvého nadobúdateľa na základe 
predložených dokladov, prípadne aj výpovedí svedkov. V archíve Oravskej stolice, pokiaľ ide o 
zemiansku rodinu Bernolákovcov a dokazovanie jej šľachtictva, sa nám najviac písomností zacho
valo z revízie v r. 1755. " Okrem odpisov privilégia a iných dokumentov pozostávajú najmä z vý
povedí svedkov, ktorými sa malo dokázať jej šľachtictvo od prvého nadobúdateľa a od tej doby 
jeho súvislé užívanie potomkami. Preto sa výpoveďami svedkov malo predovšetkým zistiť, či Juraj, 
Mikuláš a Eliáš Brnuliakovci, ktorí prežili nepokojné časy na Orave, sú synovia Mateja Brnuľu 
(Brnuliaka) a či aj oni boli považovaní za zemanov. Ďalej sa zisťovalo aj ich potomstvo, a to až 
do doby revízie (do r. 1755). Komisia vypočula v tomto smere okolo 10 svedkov, prevažne starých 
obyvateľov Slanice vo veku 60-80 rokov, ktorí si ešte pamätali na zakladateľa zemianskej rodiny 
Bernolákovcov, a tým lepšie svedectvo mohli podať o jeho synoch a ich potomstve. 

Tak napr. Mikuláš Holmík, 60-ročný roľník zo Slanice, vo svojej výpovedi uviedol, že Mateja 
Brnuľu, ináč Slanického, dobre poznal a Juraj, Mikuláš a Eliáš boli jeho vlastní synovia. Ďalej 
uviedol, že Matej "kupčivše so solou zemianstvo byl dostal a zemiansky list u tohože starieho 
Matiaša mnohokrate očité vidaľ. Dobre mu bola známa aj skutočnosť, že Matejov syn Juraj mal 
štyroch synov, a to Mateja, Mikuláša, Jána a Jakuba. Ďalší Matejov syn Mikuláš mal syna tiež 
Mikuláša a posledný Eliáš synov Matúša a Andreja. Nakoniec svedok doložil, že "všetci títo Brnu-
laci za zemanov vždy uznávaní byli". O tom, že Juraj, Mikuláš, Eliáš Brnoliakovci boli synovia 
zakladateľa zemianskeho rodu Mateja Brnuľu zmieňovali sa aj všetci ostatní svedkovia a viacerí 
pritom uviedli, že aj ich potomci "za armalistov anebo zemanov bývali uznávaní". Aj niektorí ďalší 
spomínali Matejov "zemiansky list". Starý, 74-ročný slanický sluha Adam Boca "služivše nekdy 
u Matiaša Bernoláka, vidal u predjmenovaneho sveho gazdy aneb pána svojeho i list zemansky 
pod cisárskou pečatou vydaný". Len o niečo mladší Slaničan Michal Brandes "očité videl list 
zemansky" už u Matejovho syna Mikuláša. Toto posledné svedectvo nám potvrdzuje aj zá
pis v koncepte urbára oravského panstva z r. 1715, v ktorom sa hovorí, že pri spisovaní urbára 
jeden z obyvateľov Slanice, menom Mikuláš Brnuľa, predložil odpis erbovej listiny (paria littera-
rum armalium) cisára Leopolda z r. 1681, ktorým sa Matej Brnuľa ináč Slanický, povyšuje s man-
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želkou a deťmi do zemianskeho stavu. Súčasne predložil aj prenáj'omnú zmluvu vydanú správou 
oravského panstva v r. 1695, ktorou sa spomínanému Matej'ovi Brnuľovi dáva do úžitku ďalšia 
poľana, nazývaná Magurka. Z toho možno usudzovať, že zakladateľ zemianskej rodiny Bernolákov
cov v r. 1715 už nežil a odpis armálnej listiny a iné písomnosti boli už v držbe jeho syna Mikuláša. 
Originál zemianskej listiny sa však dostal do držby Matejovho najmladšieho syna Eliáša. 

Na základe spisov o dokazovaní šľachtictva, najmä z výpovedí svedkov, môžeme sledovať aj 
ďalšie osudy rodín spomínaných už Matejových synov Juraja, Mikuláša a Eliáša Bernolákovcov. 
Po utíšení vojenských a politických nepokojov na začiatku 18. storočia sa zdalo, že pomery sa 
budú pre nich vyvíjať už priaznivejšie. Opak sa však stal pravdou, pretože hneď v r. 1715-1716 
postihla Oravu prírodná pohroma, ktorá spôsobila, že z troch zemianskych rodín Bernolákovcov 
zostala v Slanici len jedna. V týchto rokoch boli veľmi drsné klimatické pomery, aj v lete mr
zlo a padal sneh, v dôsledku čoho sa nič neurodilo a ľudia sa dostali do veľkej biedy. Pred 
hroziacim hladom sa zachraňovali iba útekom a sťahovaním sa do južných častí krajiny. Oravu 
vtedy opustilo 1450 poddanských rodín a Slanicu 43, medzi nimi i zemianske rodiny Mikuláša a 
Eliáša Bernolákovcov. Podľa svedectva obecného úradu obe rodiny opustili Slanicu v r. 1716, 
v čase zmrznutia úrody (tempore congelationis). 

Mikuláš, podľa zhodnej výpovede svedkov, odišiel s rodinou do Novohradskej stolice a usa
dil sa v obci Jenô ležiacej už na území dnešného Maďarska. Okrem syna Mikuláša, ktorý sa stal 
neskôr čižmárom, mal aj dcéru Žofiu, narodenú v Slanici v r. 1711. Na novom pôsobisku Mikuláš 
st. pred r. 1731 aj zomrel. Usudzujeme tak z toho, že v tomto roku pri revízii zemianstva v No
vohradskej stolici predložil tam na dôkaz svojho šľachtictva odpis armálnej listiny pre Mateja 
Brnuľu ináč Slanického, už jeho syn Mikuláš, ktorý ju zdedil zrejme po otcovi' Eliáš sa so synmi 
Andrejom a Matúšom a dcérou Zuzanou "preniesol na Piliš v Peštianskej stolici". Po čase tam 
svojich synov a dcéru zanechal, vrátil sa k príbuzným na Oravu a zomrel nakoniec v Bobrove 
susediacom so Slanicou. Podľa výpovede jedného zo svedkov, Eliášovi synovia v Piliši "i list zemi
ansky pri sebe zachovávali", podľa iného, ktorý ich tam viackrát navštívil, "list zemansky aneb 
armales u nich očité videl". Mikulášovi a Eliášovi synovia sa na nových pôsobiskách usadili v ob
ciach osídlených slovenským evanjelickým obyvateľstvom. Sami alebo ich ďalší synovia sa už ože-
nili s evanjeličkami, deti krstili v evanjelických kostoloch, čím sa potomstvo oboch rodín stalo 
postupne evanjelickým. Podľa písomných dokladov, ktoré si do nových sídiel so sebou priniesli, 
do matrík ich zapisovali ako Brnulovcov (neskôr Bernulovcov) a pod týmito menami sa s ich 
potomkami na území Maďarska stretávame dodnes. 

Po r. 1716 zostala teda v Slanici len jedna zemianska rodina Bernolákovcov, a to rodina 
Juraja Brnuľu (Brnuliaka, Brnoliaka). Hoci mal pôvodne štyroch synov - Mateja, Mikuláša, Jána 
a Jakuba, pri dokazovaní šľachtictva v r. 1755 sa podávali svedectvá iba o troch (o Matejovi, 
Mikulášovi a Jakubovi), pretože Ján zomrel mladý, bez potomstva. Mateja a Mikuláša s otcom 
Jurajom (Jakub bol akiste ešte nedospelý) už pri skoršej revízii šľachtictva zapísali v r. 1732 pod 
priezviskom Brnoľa (Brnolya) aj do katalógu armalistov Oravskej stolice. V r. 1755 z Jura-
jových synov žili v Slanici ešte dvaja - Mikuláš a Jakub. Matej už dávnejšie predtým zomrel, 
zanechal však v Slanici žijúceho syna Juraja, ktorý sa stal neskôr otcom Antona Bernoláka. Miku
láš a Jakub zomreli až po r. 1755, z nich však iba Mikuláš zanechal v Slanici žijúceho syna Jána, 
hoci, podľa výpovede jedného zo svedkov, mal aj viacej potomkov. 

Údaje o počte členov zemianskych rodín Bernolákovcov, ako ich poznáme z revízií šľachtic
tva, nie sú, pravda, úplné. Pri revíziách a dokazovaní šľachtictva sa zisťovali iba mužskí potomci 
rodín a z nich ďalej iba tí, ktorí mali ďalších mužských potomkov a sami aj v Slanici žili. Ženské 
potomstvo sa vôbec neskúmalo, nezisťovali a neskúmali sa ani manželské zväzky rodín a ak sme 
v tomto smere niektoré údaje uviedli, vyskytli sa vo výpovediach svedkov iba náhodne. Nezisťovali 
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sa však ani mužskí potomci, ktorí odišli na štúdiá a stali sa potom napr. kňazmi, takže ich ďalšie 
potomstvo neprichádzalo už ani do úvahy. Aj takýchto prípadov, pri ktorých išlo vlastne o prvých 
vzdelancov zo zemianskych rodín Bernolákovcov v Slanici, bolo pred r. 1755 už pomerne veľa. 
Dozvedáme sa o nich viac-menej náhodne z iných prameňov. 

Tak napr. v matrike nižšieho gymnázia v Ružomberku boli v školskom r. 1736/37 zapísaní 
dvaja zemianski chlapci zo Slanice - Pavel a Ján Brnoliakovci (obaja sa v matrike označujú ako 
"nobilis Slanicensis). Mali vtedy okolo 10-12 rokov, takže sa mohli narodiť niekedy v r. 1724-
1726. O ich ďalších štúdiách sa nám nezachovali doklady. Je však veľmi pravdepodobné, že po 
vyšších gymnaziálnych a teologických štúdiách sa obaja stali kňazmi. Pavel Brnoliak sa po kaplá-
novaní na bližšie neznámom mieste stal v r. 1755 farárom v Tvrdošíne a účinkoval tam potom 40 
rokov. Ján Brnoliak bol kaplánom v Námestove pri farárovi Jurčakovi a r. 1755 sa tam stal jeho 
nástupcom. Ďalším kňazom z niektorej zemianskej rodiny zo Slanice bol Matej Brnolák, ktorý 
bol v r. 1759 -1789 farárom v Tesároch nad Žitavou v Tekovskej stolici. Nevieme zatiaľ nič o jeho 
štúdiách a ako farár si svoje šľachtictvo nevyznačoval, pretože to nebolo zvykom, a ani potrebné. 
O jeho príslušnosti k zemianskej rodine Bernolákovcov zo Slanice svedčí však jeho list z r. 1789, 
na ktorý pritlačil svoju osobnú pečaf s vyobrazením jej erbu, o čom sa ešte zmienime13 Takýmto 
vzdelancom, pochádzajúcim zo zemianskej rodiny Bernolákovcov, mohol byf aj jezuitský profesor 
na trnavskej univerzite Andrej Bernolák, o ktorom je v literatúre známe, že sa narodil v Slani
ci v r. 1727 a všeobecne sa pokladá za strýka Antona Bernoláka. Možno bol synom Matejovho 
a Jakubovho brata Mikuláša Bernoláka, o ktorom jeden zo svedkov uviedol, že okrem syna Jána 
mal aj synov Andreja a Juraja. Zistiť však s istotou rodičov týchto vzdelancov nie je zatiaľ možné, 
pretože cirkevné matriky sa nám z toho obdobia nezachovali. 

Až od r. 1757 sa nám zachovala v Námestove matrika pokrstených a od tejto doby môžeme 
podrobnejšie sledovaf osudy zemianskych rodín Bernolákovcov v Slanici. Podľa nej žili v tejto 
dobe už iba dve rodiny Bernolákovcov, ktoré sa označovali ako zemianske. Boli to rodiny Miku-
lášovho syna Jána a Matejovho syna Juraja Bernolákovcov. Predstavitelia týchto rodín sa oženili 
niekedy pred r. 1757 (sobášna matrika sa nám zachovala až od r. 1778) a po r. 1757 sa im 
narodilo aj viacero detí. Popri dcérach sa Jánovi Bernolákovi narodili aj synovia Jozef (1759) 
a Ján (1761) a Jurajovi Bernolákovi Anton (1762) a Matej (1768). Jurajov syn Anton (pokrstený 

Rodný dom Antona Bernoláka v Slanici 
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3. októbra 1762) je neskôr známy jazykovedec Anton Bemolák (1762-1813). Treba, pravda, pred
pokladať, že viacero detí, medzi nimi i synovia, im v detskom veku aj zomrelo, spomínaní štyria 
synovia sa dožili dospelého veku. 

Okolo r. 1763 zomrel však už aj Jozefov a Jánov otec Ján Bemolák a pri živote zostal už iba 
jeho bratanec Juraj Bemolák. Ten si ešte v r. 1773 žiadal pre svojich nedospelých synov od 
Oravskej stolice potvrdenie o ich zemianskom pôvode. Na konci tohto roku však aj on zomrel, a 
tak v r. 1774 takéto potvrdenie musela pre nich žiadať znovu jeho vdova. V r. 1774 sa synovia 
práve zomrelého Juraja Bemoláka Anton a Matej označujú ako chlapci (pupilli) a synovia už 
dávnejšie nebohého Jána Bernoláka Jozef a Ján ako siroty (orphani). Boli to v Slanici poslední 
príslušníci zemianskych rodín Bernolákovcov. Jozef a Ján boli starší ako Anton a Matej, veľké 
vekové rozdiejy medzi nimi však neboli. Jozef mal v r. 1774 okolo 15 rokov, Ján 13, Anton 12 
a Matej 6 rokov. Anton Bemolák a jeho mladší brat Matej odišli zo Slanice postupne na štúdiá, 
Jozef a Ján sa tu v dospelosti oženili a začali hospodáriť na rodičovskom majetku. 

Jozef sa oženil v r. 1778 s Máriou, rod. Holmíkovou a Ján v r. 1783 so Žofiou, rod. Holmí-
kovou. V zápise o sobáši Jána v námestovskej matrike uviedli, že je zemianskym mládencom 
(nobilis iuvenis). Jozefovi sa potom v rokoch 1780-81 narodili aj dve dcéry, začiatkom r. 1782 
však už umrel aj ich otec Jozef Bernolák len niečo vyše 25-ročný. Aj o ňom v úmrtnej matrike 
uviedli, že bol zemanom (vir nobilis). Manželstvo Jána Bemoláka bolo ešte kratšie ako Jozefovo 
a narodila sa v ňom iba jedna dcéra. Ján Bemolák zomrel po trojročnom manželstve už r. 1786, 
počas cesty za obchodom s plátnom niekde v južnom Uhorsku. Jeho smrť zaznamenali v tomto 
roku aj v námestovskej matrike, nevedeli však uviesť ani meno stolice, kde zomrel. V r. 1788 
zomrela aj jeho 3-ročná dcéra a vdova po ňom sa znovu vydala. Skorou smrťou oboch synov Jána 
Bemoláka vymrela v mužskej línii v Slanici aj predposledná zemianska rodina Bernolákovcov. 

Zostali tu už nažive iba zemianski synovia Juraja Bemoláka Anton a Matej Alojz. V čase 
smrti posledného Jána Bernoláka (1786) Anton Bemolák končil v generálnom seminári v Brati
slave teologické štúdiá a jeho mladší brat Matej začínal štúdium práva na tamojšej kráľovskej 
akadémii. V júni 1787 Antona Bemoláka vysvätili v Tmavé za kňaza a o niekoľko dní potom 
vydržiaval v Slanici aj svoje kňazské primície. To je však aj posledná správa, ktorú máme o jeho 
pobyte v rodnej obci. O jeho bratovi Matejovi Alojzovi máme zatiaľ pomerne málo údajov, aj to 
iba z krátkeho obdobia. Vieme o ňom, že po skončení štúdia pôsobil v r. 1792 ako advokát pri 
kráľovskej súdnej kúrii v Pešti a v tomto roku si od Oravskej stolice vyžiadal aj erbovú listinu 
rodiny Bernolákovcov. ' Uplatňoval sa ako právny zástupca viacerých zemepánov v okolí Pešti 
pri riešení ich majetkových záležitostí, čo mu umožnilo vniknúť aj do otázok hospodárenia. To 
možno viedlo k tomu, že začal aj sám hospodársky podnikať. V r. 1798 si prenajal od rodiny 
Revickovcov v Tapiošápe, neďaleko Pešti, väčší majetok a samostatne na ňom hospodáril. Jeho 
podnikanie nebolo však v tomto smere úspešné a vždy, keď bolo treba splatiť nájom, požičiaval si 
peniaze od svojho brata, ktorý bol v tom čase už farárom v Nových Zámkoch. Po smrti matky sa 
snažil udržať aj rodičovský majetok v Slanici, aj keď iste iba za pomoci cudzích nájomcov. Svedčí 
o tom i súpis slanických hospodárov zo začiatku 19. storočia, medzi ktorými sa uvádza aj jeho 
meno (nobilis Aloysius Brnolak).18 Anton Bemolák mu vo svojom testamente z r. 1809 odkázal 
značnú finančnú náhradu za svoje investície do farského hospodárstva v Nových Zámkoch, tú mu 
však cirkevná vrchnosť po jeho smrti v r. 1813 odmietla vyplatiť. V súvislosti s vymáhaním tohto 
testamentárneho odkazu v r. 1813-1814 sa s Bernolákovým bratom stretáme naposledy a ďalšie 
stopy sa nám po ňom strácajú až do r. 1819, kedy aj zomrel. 

Už predtým zomreli aj viacerí vzdelanci, napospol kňazi, pochádzajúci zo slanických zemian
skych rodín Bernolákovcov. Najskôr v r. 1761 zomrel námestovský farár Ján Bemolák, o ktorom 
sa v diecezálnom nekrológiu uvádza, že umrel v Slanici v rodičovskom dome (in domo patema). 
Dlhšieho veku sa dožil Pavel Bemolák, farár v Tvrdošíne, ktorý tam umrel po vyše štyridsať-
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ročnom účinkovaní v r. 1783. O niečo neskôr (v r. 1792) umrel aj dlhoročný farár v Tesároch nad 
Žitavou - Matej Bernolák, a to na odpočinku na fare v Chorvátskom Grobe pri Bratislave, u svoj
ho oravského krajana farára Jána Holmfka. K takýmto vzdelancom patril nakoniec aj Anton Ber
nolák, ktorý bol síce od predchádzajúcich o jednu generáciu mladší, zomrel však začiatkom r. 
1813 pomerne mladý, len niečo vyše 50-ročný. Môžeme s istotou povedať, že bol predposledným 
potomkom zemianskej rodiny Bernolákovcov, ktorý sa narodil v Slanici. Posledným bol jeho 
mladší brat Matej Alojz, ktorý zomrel v r. 1819. Nevieme ani, či bol ženatý a zanechal aj nejaké 
potomstvo. Hoci sa nám od neho zachovalo okolo 10 listov, ktoré písal v r. 1798-1811 svojmu 
bratovi Antonovi, ani v jednom z nich sa nezmieňuje o svojej rodine, z čoho by bolo možné 
usudzovať, že zostal slobodný. 

Anton Bernolák bol v Nových Zámkoch aj posledným vlastníkom pôvodného armálesu ze
mianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice. Tam mu aj 10. mája 1810 zhorel pri požiari mesta, 
ktorý postihol aj faru a kostol. Získal ho nepochybne od bratá Mateja Alojza, ktorý si ho v r. 
1792 vyžiadal z archívu Oravskej stolice. Tam sa dostal do zemianskej vetvy Bernolákovcov 
(Brnulovcov) z Pilíša v Peštianskej stolici. Svedčí o tom aj skutočnosť, že spolu s armálesom 
zhorel aj pas vydaný v období Márie Terézie Oravskou stolicou zemanovi Matejovi Bernolákovi 
(Brnuliakovi) na cestu zo Slanice do Pilíša. Tento pilíšsky zeman (bol to už vnuk Eliáša Bernolá-
ka) ho zrejme na Oravu priniesol v r. 1774 kvôli zisťovaniu šľachtického pôvodu synov Juraja 
Bernoláka - Antona a Mateja, k čomu sa v tejto dobe vyžadovali už originálne doklady. Anton 
Bernolák si už 15. mája 1810 nechal vystaviť potvrdenie o zničení zemianskeho privilégia, ktoré 
mu podpísali obaja jeho kapláni a podal si žiadosť o jeho obnovu. K žiadosti priložil aj obraz 
rodového erbu Bernolákovcov namaľovaný novozámockým maliarom a poslal všetko bratovi Ma
tejovi Alojzovi do Pešti, aby vec vydania nového privilégia vybavil.20 Nevieme, ako sa celá vec 

Najstaršie známe vyobrazenie erbu 
Bernolákovcov na osobnej pečati 
Mateja Bernoláka (1768-1819) 
z r. 1789 (ALU MS Martin). 
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skončila, pretože posledný majiteľ pôvodného armálesu zanedlho v Nových Zámkoch zomrel. 
Pôvod a vývoj zemianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice možno nakoniec načrtnúť týmto 

spôsobom: 

Matej Brnula 
alias Slanický 
(1681) 

— Martin 

- J á n 

- Mikuláš 

—Eliáš 

— Mikuláš — 

Jakub 

_ Matej 

— Mikuláš 

— Andrej _ 

— Matúš J 

r- Jozef(1759-1782) 
Ján 

L Ján (1761-1786) 

r Anton (1762-1813) 
— Juraj (+1773) 

l_Matej (1768-1819) 

— odišli do Novohradskej stolice 

odišli do Peštianskej stolice 
Nezemianskych rodín Bernolákovcov bolo v Slanici vždy viacej ako zemianskych a dlhšie sa 

tu udržali, aj keď spočiatku máme o nich len málo správ. Ich mená sa v urbárskych, dano- vých i 
v matričných zápisoch uvádzajú vo formách Brnuljak, Brnoliak, najčastejšie však ako Brnolák. 
Forma Bernolák sa v oravských zápisoch začína objavovať až od začiatku 19. storočia. V ur-
bárskom súpise z r. 1715, teda po pustošeniach Slanice na konci 17. a začiatku 18. storočia, sa v 

Kresba bernolákovského erbu 
od Adolfa Medzihradského 
(ALU MS Martin). 
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Slanici uvádzajú tri nezemianske rodiny, menovite Andreja, Mateja a Juraja Brnuljakovcov. Po 
živelnej pohrome v r. 1715-16 a hromadnom úteku obyvateľstva sú v daňovom súpise z r. 1720 
zapísané už iba dve, reprezentované synmi predchádzajúcich, Jánom a Martinom Brnoliakovca-
mi. V r. 1730 k nim pribudla rodina Juraja Brnoliaka, ten sa však skoro presťahoval do susedné
ho Bobrova. V druhej polovici 18. storočia bolo v Slanici už päť nezemianskych rodín (Jozef, 
Gabriel, Matej, Martin a Ján Brnolákovci), na začiatku 19. storočia sa ich počet znížil na tri (iní 
Ján, Martin a Matej Brnolákovci) a v r. 1828 je tu zaznamenaná už len jedna nezemianska rodina 
(Gabriel Brnolák ml.). Smrťou jej predstaviteľa po roku 1839 sa Bernolákovci zo Slanice celkom 
vytratili. Pravda, už dávno predtým sa aj potomci nezemianskych, prevažne pláteníckych rodín, 
usadili v rôznych krajoch Uhorska, kde ich ďalšie pokolenia žijú ešte aj dnes. Aj z potomkov 
týchto rodín vyšlo už od polovice 18. storočia množstvo vzdelancov, a to nielen kňazov, ale aj 
právnikov, lekárov, vojenských dôstojníkov, úradníkov a i. 

Originál erbovej listiny (armálesu), ktorý obdržal v r. 1681 Matej Brnuľa (Brnoliak) sa nám, 
ako sme už uviedli, nezachoval a zhorel pri požiari Nových Zámkov v r. 1810. Nepoznáme preto 
ani farebné vyobrazenie erbu zemianskej rodiny Bernolákovcov, ktoré sa nachádzalo v ľavej hor
nej časti listiny, ba ani jeho farebnú kópiu, ktorú na základe inštrukcií jej posledného majiteľa 
Antona Bernoláka namaľoval krátko po požiari neznámy novozámocký maliar. Erb sa však v 
listine (zachovali sa nám z nej hodnoverné odpisy) podrobne popisuje a na základe tohto popisu 
ho možno graficky rekonštruovať. Takúto rekonštrukciu zemianskeho erbu Bernolákovcov urobil 

v/ťtn //?**'*«' Erb Bernolákovcov z práce 55 címcrov 
zemianskych famílií od A. Medzihradského 
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na začiatku nášho storočia známy oravský kultúrny dejateľ Adolf Medzihradský (1835-1919) a jej 
náčrt i definitívna podoba sa nám zachovali v jeho rukopisoh. 

Erb zemianskej rodiny Bernolákovcov pozostával, tak ako každý iný, zo štítu so znamením, 
prilby, klenotu a prikrývadiel. Návrh na erb, najmä na štítové znamenie, dával obyčajne jeho 
žiadateľ. V našom prípade, nakoľko išlo o poddaného, to boli iste oravskí zemepánski a stoliční 
predstavitelia, ktorí odporúčali nobilitáciu Mateja Brnuľu. Iste ho dobre poznali a navrhli štítové 
znamenie spojené s jeho povolaním či skôr zamestnaním, ktorým si získal značné zásluhy. Uviedli 
sme už, že to bolo obchodovanie s poľskou soľou, ktorá sa splavovala na pltiach dolu Oravou, 
a Matej Brnuľa bol pritom akiste vedúcim faktorom. Preto patrí jeho erb k tzv. hovoriacim er
bom a poukazuje nielen na jeho zamestnanie, ale aj na nebezpečie a zásluhy s ním spojené. 
Podľa popisu erbu je modrý štít rozdelený v strede priečne tečúcou riekou na dve časti alebo 
polia. V dolnej časti stoja na zelenej pažiti biele soľné skaly (petra salis) a v hornej sú nad riekou 
umiestnené tri červené ruže. Tečúca rieka s vodnými zátokami symbolizuje nebezpečenstvá a čer
vené ruže víťazstvo a odmenu po ich prekonaní. Nad štítom je dopredu obrátená prilba s koru
nou. Klenot tvorí zo štítu vyrastajúci jeleň prirodzenej farby. 

Niektorí vzdelanci pochádzajúci zo zemianskych rodín Bernolákovcov zo Slanice používali 
rodový erb aj na svojich osobných pečatiach. Takým bol napr. už spomínaný Matej Bernolák, 
ktorý sa narodil okolo r. 1722, vyštudoval za kňaza a v r. 1759-1789 bol farárom v Tesároch nad 
Žitavou. Erb na jeho osobnej pečati korešponduje s jeho rekonštrukciou zachovanou v rukopi
soch Adolfa Medzihradského. Bratia Matej Alojz a Anton Bernolákovci sa dostali k erbovej listi
ne pomerne neskoro, používali predtým iné osobné pečate a nové typáriá s obrazom rodového 
erbu si už nestačili daf vyhotoviť O erbe zemianskej rodiny Bernolákovcov možno na záver pove
dať, že po výtvarnej stránke patrí ku vkusným výtvorom miniatúrneho maliarstva. 
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Ako som objavoval svojich slovenských menovcov 
J osej Badá 

Históriou a genealógiou svojho rodu som sa začal zaoberať za temných dôb nacistického 
protektorátu, kedy sme ja i môj otec, obaja štátni zamestnanci, boli nútení dokázať svoj árijský 
pôvod. Moja teta, otcova sestra, bola náruživou čitateľkou historických románov a dejepisných 
prác. Tá ma inšpirovala k ďalšiemu vyhľadávaniu dokladov o histórii nášho rodu - nad tie tri 
povinné generácie, ktoré boli nutné na preukázanie árijského pôvodu. Od nej som prvýkrát 
počul, že podľa tradície, ktorá sa v rodine udržuje, prišli naši predkovia "z Uhieŕ. Svoj rod 
som potom spracoval až do doby na prelome 16. a 17. storočia. 

Za protektorátu som bol zamestnaný v poštovej sporiteľni a mal som prístup k registru 
vtedy populárnych cestovných vkladných knižiek. Karty jednotlivých vlastníkov z celej repu
bliky v ňom boli zoradené abecedne. Tak som sa dozvedel, že menovci žijú napr. v Malom 
Čepčíne, v Martine, ale i v Bratislave (o.i. herec SND Alexander Badá). Z podpisových 
vzorov k šekovému účtu notárskeho úradu v Košiciach som zaregistroval dr. Emila Badu, 
o ktorom som sa až v posledných rokoch dozvedel, že pochádzal tiež z Malého Čepčína a 
je pochovaný na tamojšom súkromnom idylickom cintoríne uprostred polí 

Krátko po vojne ma priatelia upozornili na seriál článkov od Márie Badovej vo vteda
jšom ženskom časopise. Spomínala v nich na Tomáša G. Masaryka a jeho rodinu, v 
ktorej bola akousi komornou či spoločnicou hlavne dr. Alice Masarykovej. Publiko
vanie týchto milých spomienok, bohužiaľ, ukončil "Víťazný február. Z následnej koreš
pondencie s ňou som sa dozvedel, že pochádza z Chodska a vydala sa za zemana Ľudoví
ta Badu na Bystričku. Zoznámila sa s ním práve na Bystričke, kde T. G. Masaryk už od r. 
1887 chodieval s rodinou tráviť svoje dovolenky. S Ľudovítom Badom som sa stretol pri 
návšteve Bystričky, počas svojej služobnej cesty na Slovensku. 

Rozhodujúcim momentom, kedy som sa bližšie začal zaujímať o históriu slovenských 
Badovcov, bolo stretnutie s kresbou Jánošíka na celoštátnej výstave detských kresieb v 
Prahe. Bol na nej podpísaný Dušan Badá z ĽŠU v Žiline, dnes akademický maliar v 
Bratislave. Z následnej korešpondencie s jeho otcom Viliamom som sa dozvedel veľa o 
najstaršej i novšej histórii tohto pôvodom zemianskeho rodu. Neskôr som objavil aj Petra 
Badu z Trnavy (ako autora krížovky), ktorý mi tiež značne pomohol. Preštudoval som aj 
práce historikov Pavla Križku a Jána Šikuru; v publikácii popredného slovenského he
raldika Jozefa Nováka som našiel bodovský erb a, samozrejme, veľa som korešpondoval 
s jednotlivými členmi rodu. Moju prácu väčšinou prijímali s porozumením. 

Najväčší záujem som prebudil v Anne Letrichovej, rod. Badovej z Bystričky, dcére 
spomenutého Ľudovíta. Tá, aj napriek svojim rodinným a pracovným starostiam a povin
nostiam, zašla niekoľkokrát do Štátneho oblastného archívu v Bytči a vypísala z tam ulož
ených starých matrík evanjelickej fary v Ivančinej všetko, čo sa jej podarilo prečítať. Bola 
to pekná kôpka dát narodení, sobášov, úmrtných zápisov, z ktorých sa mi podarilo zostaviť 
rozrody niekoľkých vetiev rodu. 
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Pri svojej pamätnej ceste "Po stopách slovenských Ľadovcov", ktorú som v r. 1985 
absolvoval spolu s manželkou, stretol som sa s mnohými členmi rodu a spoznal väčšinu 
miest, kde Badovci žili a žijú, vrátane kolísky rodu - Bodovíc". Zašli sme aj do spome
nutého archívu a získali pre laika ťažko čitateľné údaje o ďalších, starších generáciách 
predkov. V samostatnom fascikli listín rodu Badá z Bodovíc som objavil aj žiadosti z 2. 
polovice 18. storočia z Francúzska, v ktorých Gabriel Badá prosí turčiansky úrad o vyda
nie dokladov potvrdzujúcich jeho šľachtický pôvod. Ďalším zlo-žitým pátraním sa mi po
darilo nájsť jeho potomkov, ktorí žijú vo Francúzsku a zaujímavé bolo i pa- tranie po 
americkej vetve rodu. 

Erb rodu Bodo z Bodovíc 
kresba : Ján Švec 
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Z turčianskych Bodovíc do sveta 

Dnes už len železničné hradlo medzi zastávkami Borcova a Kláštor pod Znievom 
pripomína dedinku Bodovice, ktorej názov zanikol pomerne nedávno po jej zlúčení so 
susednými Blažovcami. V tejto dedinke má pôvod jeden z najstarších doložiteľných 
rodov Turca - zemiansky rod Badá z Bodovíc. Jeho začiatky siahajú do 13. storočia 
(vtedy ešte v tvare Bodo). V r. 1504 sa tento rod rozdelil na dve vetvy: badovskú a bo
dov skú. Vr. 1663 patrila polovica obce jednej a druhá druhej rodine. 

V16. storočí pri nájazdoch Turkov -podobne ako napr. z toho istého územia rodičia 
Jána Jesenského-Jesenia do Sliezska - dostal sa pravdepodobne jeden člen alebo celá rodi
na badovského rodu do Čiech, do malej obce Rostoklaty, ktorá leží 20 km východne od 
Prahy. Ich podnikaví potomkovia sa stali držiteľmi najväčšieho gruntu, ku ktorému okrem 
poľnosti patrila i kováčska dieľňa, mäsiarsky krám a výsadná krčma - dnes by sme 
povedali akýsi motorest na dôležitej komunikácii z Prahy smerom na Kutnú Horu a 
ďalej na východ. 

Zaujímavou pamiatkou na existenciu rodu v tejto obci (potomkovia tam žijú dodnes) 
je Kamenná tabuľa v miestnom kostolíku, na ktorej sú mená obecných konšelov z 
roku 1610 a medzi nimi i meno istého Jana Badu. Nemenej zaujímavé je svedectvo v 
"Smolnej či čiernej knihe mestečka Ŕíčan" o dievčine, ktorá slúžila u Ondreja Badu v 
Rostoklatoch, porodila, zavraždila a potom v sto- dole zakapala svojho nemanželského 
novorodenca. V tejto knihe je podrobne popísaný priebeh súdu, výpovede svedkov (medzi 
nimi i výpoveď hospodára Ondreja Badu a jeho manželky Kataríny), až po krutý rozsudok: 
potrestanie "mečom na hrdle" (sťatie), prebitie kolom cez srdce a zahrabanie do zeme. 
Nechýba tu ani vyúčtovanie kata, vypožičaného z vtedajšieho krajského mesta KouHmi, za 
pivo, ktoré so svojimi paholkami vypil cestou v hostinci. 

Blahobyt v tomto rode vydržal až do r. 1725, kedy vtedajší hospodár, vďaka vlast
nej neschopnosti, prišiel o celý svoj zadĺžený majetok na dražbe. 

Z tejto vetvy pochádzal i záhradnícky pomocník Josef Badá, ktorý sa na vandrovke 
koncom 19. storočia dostal do Štajerského Hradca v Rakúsku. Zamiloval sa tu, oženil, 
usadil a založil záhradníctvo, ktoré existuje dodnes. Niekoľko jeho potomkov je zárukou, 
že badovská história v Rakúsku bude pokračovať. Josef Badá zomrel hneď na začiatku 
prvej svetovej vojny v Haliči a podobný osud neskôr stihol i jeho synovca, ktorého naci
sti ako kontrašpionážneho dôstojníka čs. armády popravili v Osvienčime. Všetci dnešní 
nositelia priezviska Badá v Čechách majú pôvod výhradne v spomenutej obci Rostoklaty. 

Opusťme teraz Čechy a pozrime sa do Francúzska, kde žijú potomkovia bodovických 
Badovcov, ktorých osudy boli dramatickejšie. Ich spoločným predkom bol Gabriel Badá z 
Bodovíc. Tento sa koncom 17. storočia zaoberal obchodom so súknom a vlastnil meštian
sky dom v Banskej Bystrici. Keď v r. 1698 zomrel, jeho manželka sa znovu vydala za jeho 
spoločníka Mateja Polereckého, ktorý však onedlho (1709) - ako účastník protihabsburs-
kého povstania Františka II. Rákociho - padol v bitke pri Brezne. Vdova Anna so svojimi 
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4 synmi - 2 Ľadovcami a 2 Polereckovcami - emigrovala v r. 1711 cez Poľsko do Fran
cúzska. Všetci štyria synovia tu slúžili v kráľovskej armáde a všetci dosiahli vyššie dô
stojnícke hodnosti. Pôsobili v pohraničných posádkach v alsaských mestečkách neďaleko 
Strassbourgu - v Molsheime, Dorlesheime a Rosheime. Priezviská si písali so zdvojeným 
"d" - Badda a používali predikát "de Bodófalva", čo bol maďarský názov obce Bodovice. 
Ich meno sa zachovalo vďaka jedinému mužskému potomkovi Anny Margaréty Silberzah-
novej, ktorý sa narodil v roku 1788 a dostal meno po otcovi (Jean Georges Badda). Ten 
sa k synovi prihlásil, i keď táto láska manželstvom neskončila. Je zaujímavé, že ešte i po 
270 rokoch žijú francúzski Badovci v tých istých mestečkách ako ich predkovia a 
udržujú si i krstné meno svojho pradedka - Gabriel. Sú majiteľmi dvoch veľkých mo
derných záhradníctiev, viníc a kaderníckeho salónu. 

Osud druhého brata, ktorý prišiel s matkou z Uhorska, sa zistiť nepodarilo. Podľa 
nedoloženej tradície sa mal údajne dostať do Anglicka a slúžiť na kráľovskom dvore. 

So spomenutými Badovcami má súvislosť i hrdina bojov za americkú nezávislosť, ma
jor Ján Ladislav Polerecký, ktorý sa narodil v r. 1748 v Molsheime. Bol synom nevlastného 
brata už spomenutých dvoch Badovcov - Andreja Polereckého, ktorý po svojich predkoch 
pochádzal z Mošoviec. To je však už iná kapitola zaujímavej histórie. 

Viacerí nositelia priezviska Badá sa pridali k osadníkom, ktorí sa najmä v 18. a 19. 
storočí sťahovali z hornatého Slovenska do úrodných nížin Dolnej zeme. Niektorí tu nado
budli i väčšie majetky a významnejšie postavenie, ako napr. veľkostatkár Matej barón Ba
dá de Bodowicz, žijúci okolo roku 1800 v obci Sényô neďaleko východomaďarského mesta 
Nyíregyházy. (Na rozdiel od väčšiny ostatných Badovcov používal i šľachtický titul a 
predikát). Jeho zať, prezident krajinského sú- du v Debrecíne - Dezsô Mellan, si v 
30-tych rokoch pod tlakom maďarských úradov na poma-ďarčovanie mien zvolil za 
priezvisko dievčenské meno svojej manželky, a tiež sa stal Badom. 

Potomkov dolnozemských Badovcov by sme dnes našli aj v Budapešti, najmä však v 
južnoma-ďarskom Tótkomlóši s väčšinou obyvateľstva slovenskej národnosti. Odtiaľto sa 
niekoľko badovských rodín vrátilo po druhej svetovej vojne do vlasti svojich predkov a žijú 
hlavne v okolí Galanty. 

Osud zavial Badovcov i do juhoslovanskej Vojvodiny, obývanej tiež veľkou slovens
kou i ma- ďarskou menšinou. Spomedzi nich je István Badá známy aj v odborných 
kruhoch - ako jeden z najväčších zberateľov miniatúrnych kníh. 

Pomerne mladú históriu má vetva Badovcov v USA. Z Bodovíc sa na sklonku minu
lého storočia vysťahovalo 15 detí Karola Badu a jeho manželky, rod. tiež Badovej do 
okolitých obcí, hlavne na Bystričku, do Folkušovej a Záturčia. Najstarší z nich - Karol - sa 
dostal až za "veľkú mláku". Pracoval najskôr v Pensylvánii, neskôr farmárčil v Texase, až 
sa nakoniec usadil v štáte New Mexico na juhu USA. V r. 1897 sa oženil so spišskou 
Nemkou Zuzanou Alexyovou, s ktorou v rokoch 1898 až 1916 mali 8 detí, spolovice 
chlapcov a dievčat. Tí sa rozišli do rôznych končín Spojených štátov i Kanady a ich po
tomkovia tam žijú dodnes. 
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HERALDICKÝ ALBUM 

Erb rodu Odescalchi 
Vstupné časti kaštieľov v Nitrianskej Strede a Solčanoch (okr. Topoľčany) dodnes zdobia 

rodové erby neobvyklé svojou formou i obsahom. Oba erby patria kniežaciemu rodu talianskeho 
pôvodu ď Erba-Odescalchi. V našich krajinách sa tento rod uvádza prevažne len pod druhým 
názvom svojho rodového mena. Hoci je obsah oboch erbov v podstate totožný, vyskytujú sa me
dzi nimi určité rozdiely. V stvárnení erbu v Nitrianskej Strede badaf vplyv baroka, v Solčanoch 
vplyv klasicizmu, ktorý čerpal vzory v antike. 

Heraldicky zaujímavejší a umelecky hodnotnejší je erb v Nitrianskej Strede. Jeho hlavnou 
častou je tzv. taliansky štít, ktorý často používali pápeži už v období renesancie. V hornej časti sa 
nachádza orlica. Táto časf štítu, v heraldike zvaná hlava štítu, sa v Taliansku nazývala "capo delľ 
Imperio". Naznačuje nám, že rod Odescalchi patril v stredovekom Taliansku k procisárskej poli
tickej strane - ghibellinom. Pod touto časfou sa nachádza vlastný rodový erb rozdelený tromi 
tenkými brvnami na 4 časti. V hornej časti (niekedy býva širšia ako ostatné) kráča lev so zdvihnu
tou pravicou. V ďalších troch častiach sú umiestnené zhora nadol 3-2-1 nádoby označované ako 
kostolné lampy. Sú to figúry, ktoré sa v našej heraldike nevyskytujú. Nad horným okrajom celé
ho štítu sa nachádzajú cirkevné symboly. Talianske šľachtické rody, z ktorých pochádzali pápe
ži a mali významné postavenie v pápežskom štáte, často rozširovali svoje rodové erby o cirkevné 
symboly. V prípade Odescalchiovcov ide o tzv. bazilikálny slnečník (ombrellino), pod ktorým sú 
skrížené kľúče sv. Petra. Tieto symboly používal a používa pápežský komorník - kardinál v čase 
uprázdnenia pápežského stolca. Opísané časti erbu sú umiestnené na ríšskom dvojhlavom orlovi, 
ktorý má na krkoch korunu. Orol a štít sú umiestnené v kniežacom stane (plášti) podšitom her
melínom, na ktorom je koruna, používaná rodmi s titulom kniežat a vojvodov. 

Zvláštnu kapitolu predstavuje farebné stvárnenie erbu Odescalchi v Nitrianskej Strede. Po
mohlo by ho určiť šrafovanie, ktoré sa tu však nevyskytuje. Identifikovať sfarbenie plášťa, ko
rún a orla je ľahké, lebo rovnaké kniežacie atribúty používali aj iné kniežacie rody a heraldika 
toto sfarbenie pevne stanovuje. Plášť (kniežací stan) je purpurový so zlatým lemom, koruny sú 
zlaté, horná s purpurovou výplňou. Ríšsky orol je čierny, so zlatou zbrojou. Sfarbenie štítu nám 
ponúka erb najznámejšieho príslušníka rodu, pápeža Inocenta XI. Hlava štítu je zlatá, orlica čier
na. Pole pod ňou je strieborné, lev, brvná a nádoby sú červené. Šrafovanie erbu v Solčanoch však 
jasne naznačuje, že časť štítu s levom je červená. Navyše v rytierskej sieni kaštieľa vo Veľkých 
Uherciach je časť štítu s levom modrá, dolná časť štítu červená, brvná a lampy (tu skôr pripomí
najú kalichy) sú strieborné. Je teda isté, že jednotlivé vetvy rodu, menovite uhorskí Odescalchiov-
ci, svoj erb farebne modifikovali. 

Stručné informácie o rode Odescalchi 
Už z popisu erbu vyplýva, že tento rod zohral dôležitú úlohu v dejinách pápežského štátu i 

habsburskej ríše. Predkovia Odescalchiovcov žili v severnom Taliansku, kde sa r. 1290 spomínajú 
medzi patricijmi mesta Como. Sláva a bohatstvo rodu vzrástli v 17. storočí vďaka Benedettovi 
Odescalchimu, ktorý bol 4.10.1676 zvolený za pápeža a pod menom Inocent XI. túto funkciu 
vykonával do r. 1689. Bohatstvom a titulmi zahrnul najmä svojho synovca Lívia, ktorý získal aj 
kniežatstvo Braccianovcov neďaleko Ríma. Lívius sa vyznamenal r. 1683 pri obrane Viedne. 
Habsburgovcom preukázal aj ďalšie služby, za čo dostal 29.8.1689 titul ríšskeho kniežaťa a neskôr 
sriemskeho vojvodu s veľkými majetkami v Uhorsku. Po smrti Lívia, ktorý zomrel bez potomkov, 
prešli jeho majetky a tituly r. 1714 na jeho príbuzného Baltazára z milánskeho rodu d'Erba. Tak 
vznikol rod ď Erba-Odescalchi, ktorý bol pokračovateľom Odescalchiovcov v ženskej línii. 
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Baltazárov potomok Lívius U. (1725-1800) získal r. 1751 uhorský indigenát s majetkami, ku ktorým 
patrili aj veľkostatky v Nitrianskej Strede a neskôr v Solčanoch. Jeho potomkovia vlastnili tieto majetky 
ešte v 20. storočí. V oboch spomínaných obciach si dali postaviť zač. 19. stor. reprezentačné klasicistické 
kaštiele s rozsiahlymi parkami. Príslušníci rodu zastávali významné krajin-ské a stoličné hodnosti i dvors
ké funkcie. Inocent (1778-1833) bol c. k. komorníkom a kráľovniným hlavným dvormajstrom. Odescal-
chiovci sa stali príbuznými významných uhorských šľachtických rodov (Keglevič, Ziči a ďalší) a stotožnili 
sa s ich politickými a hospodárskymi záujmami. Majetkové možnosti rozrastajúceho sa rodu však nezod
povedali jeho vysokým titulom a postaveniu. Pokusy niektorých členov rodu hospodársky podnikať a 
vylepšiť majetkové postavenie neboli trvalé, ani úspešné. 

Z posledných členov rodu, ktorí žili na Slovensku, si zaslúži pozornosť Artúr (1837-1925), 
poslanec uhorského snemu a autor historických štúdií. Zaujímavou postavou bol aj Lívius (Livio). 
Už pred 1. svetovou vojnou nadviazal kontakty so slovenskými politikmi a podporoval vznik ČSR. 
Vďaka tomu mu zostala väčšina majetkov i po 1. pozemkovej reforme. V r. 1923 začal verejne 
vystupovať s programom reslovakizácie pomaďarčených slovenských zemanov. Spolu s Jozefom 
Škultétym im r. 1925 adresoval agitačnú knihu "Zástava veje". Táto jeho činnosť však nemala 
úspech a priniesla mu len posmech a nenávisť okolitých maďarónskych veľkostatkárov. V pamäti 
starších občanov Solčian zostali dodnes spomienky na aristokratické maniere i výstrelky "firšta" 
(z nem. Fúrst = knieža), ako ho v obci nazývali. Zomrel v Solčanoch r. 1938. 

Erb rodu Odescalchi z kaštieľa 
v Nitrianskej Strede (Kresba : autor) 
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OSOBNOSTI 

Ján SVEC - heraldický maliar a grafik (nar. 1.2.1930 Bánovce nad Bebravou, okr. To
poľčany). Akademický maliar. 

Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne (1941-45 Rehoľné slovenské gymnázium piaristov, 
1945-49 1. štátne gymnázium) študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, 
odbor výtvarná výchova (prof. G. Mallý, B. Hoffstädter, E. Nevan, E. Lehotský) a dejepis pre 3. 
stupeň škôl na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity. Po ukončení štúdia pracoval ako 
asistent na katedre výtvarnej výchovy u prof. E. Lehotského, od r. 1956 až do odchodu na dôcho
dok v r. 1991 ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá v Bratislave. Žije v Bratislave. 

Venuje sa maľbe, grafickej úprave kníh a ilustrovaniu odborných publikácií z oblasti prí
rodných vied a heraldiky. Maliarske diela vystavoval doma i v zahraničí (Bratislava, Košice, 
Trenčín, Krakov, Varšava, Barcelona). Za ilustrácie a grafickú úpravu kníh získal niekoľko do
mácich i medzinárodných ocenení (1971 bronzové medaily na Medzinárodnej výstave knižného 
umenia v Lipsku, 1975 Zlatý odznak Slovenského ústredia knižnej kultúry a i.). 

Heraldickej tvorbe sa začal venovať v 50-tych rokoch pod vplyvom Jozefa Nováka, systema
ticky od r. 1968, kedy výtvarne spracoval návrh nového čs. štátneho znaku. V spolupráci s J. No-
vákom vytvoril stovky kresieb slovenských cechových, mestských, obecných a rodových erbov a ná
vrhy erbov niektorých miest. V r. 1979-1981 sa zúčastnil na realizácii stálej heraldickej expozí
cie v Matúšovej veži Trenčianskeho hradu, prvej a dosiaľ ojedinelej na Slovensku. Jeho kresby, 
ktoré boli publikované v knižných monografiách, lexikografických prácach, zborníkoch, novinách 
a časopisoch u nás i v zahraničí (Fínsko, Rakúsko) predstavujú základný fond súčasnej slovenskej 
heraldickej produkcie. Svojím osobitým výtvarným stvárnením inšpirovali aj tvorbu dalších heral
dických výtvarníkov (M. J. V. Pavlô). 

Od r. 1963 je členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov (dnes Slovenská výtvarná únia, 
Asociácia slovenských umelcov), v r. 1966 bol spoluzakladateľom a do zákazu činnosti všetkých 
tvorivých skupín v r. 1972 členom "Skupiny 66". Na návrh Vedeckého kolégia histórie Slovenskej 
akadémie vied bol v r. 1975 menovaný za člena Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SSR 
(dnes Heraldická komisia MV SR), v ktorej pracuje i v súčasnosti. 

Heraldické dielo: kresby a grafiky: Žudel, J. - Novák, J.: Príručka diplomatiky, sfragistiky a he
raldiky. Bratislava 1956 (heraldické ilustrácie); Novák, J. - Švec, J.: Erby našich miest. Bratislava 
1970 (1 čiernobiely a 64 farebných mestských erbov); Novák, J.: Slovenské mestské a obecné 
erby. Martin 1972 (2. vyd., 56 čiernobielych mestských erbov); Novák, J. - Švec, J.: Cechové 
znaky. Bratislava 1975 (47 farebných cechových erbov); Encyklopédia Slovenska 1-6. Bratislava 
1977-1982 (137 čiernobielych panovníckych, rodových, obecných a cechových erbov, 1 farebný 
rodový erb); Novák, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Martin 1980 (90 farebných a 92 čiernobie
lych rodových erbov); Obert, Š.: 750 rokov Horných Ozoroviec. Topoľčany 1982 (1 farebný ro
dový erb); Zamoray, I. - Podhradský, V. a kol.: Zaujímavosti slovenskej prírody. Martin, 1982 
(3 farebné rodové erby); Horváth, P.: Trenčín a rodina Štúrovcov. Trenčín 1983 (1 čiernobiely 
rodový erb); Novák, J.: Rodové erby na Slovensku 2. Martin 1986 (81 farebných a 41 čiernobie
lych rodových erbov); Novák, J.: Erby a pečate Bratislavy. Bratislava 1990 (17 farebných 
mestských erbov); Novák, J.: Erby turčianskych rodov. In: Kmetianum 5. Martin 1979 (27 čierno
bielych rodových erbov); Novák, J.: Nový štátny znak. Pravda, 49, 31.5.1968, s. 3 (skica návrhu čs. 
štátneho znaku). Výtvarné návrhy: mestský erb Oravskej Lesnej (1971, realizovaný), Svidníka 
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(1972, nerealizovaný) a Novej Bane (1977, realizovaný); zástava, štandarda a vlajky s historickým 
znakom mesta Bratislavy (1969). 

Výstavy: individuálne: Stála expozícia Erby majiteľov a držiteľov Trenčianskeho hradu. 
Trenčín - Trenčiansky hrad od 1985 (24 maľovaných erbov); kolektívne: Současná heraldická 
tvorba. Zlín 1986; Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby. Trenčín - Martin 1991. 

-gh-

Erb Matúša Čáka Trenčianskeho (J. Švec) 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

Poľská heraldická spoločnosf 

Vr. 1988 obnovila svoju činnosť Poľská heraldická spoločnosť. Táto organizácia poľských he
raldikov nadväzuje na tradície rovnomennej spoločnosti, ktorá v Poľsku existovala do začiatku 2. 
svetovej vojny. Jej predsedom je známy poľský vedec, docent Štefan Krzystof Kuczinski. Spoločnosť 
má v súčasnosti okolo 250 členov, medzi ktorými sú i mnohí významní poľskí historici a členovia zo 
zahraničia. Prijatie do Spoločnosti schvaľuje jej vedenie. Jednou z podmienok je odporúčanie jedné
ho alebo dvoch členov. Podľa stanov je cieľom Spoločnosti rozvíjanie, prehlbovanie a popularizova
nie výskumu v oblasti heraldiky ako časti historickej vedy a všetkých ostatných vied, ktoré s heraldi
kou súvisia, starostlivosť o rozvoj heraldického umenia, a tiež zjednocovanie úsilia poľských báda
teľov a milovníkov heraldiky. 

Spoločnosť stimuluje a organizuje vedecký výskum, uskutočňuje súpis heraldických pamiatok 
(v rámci neho napr. opisy erbových vyobrazení na budovách, náhrobníkoch a pod.). Udržuje úzke 
kontakty s Poľskou akadémiou vied, školami, archívnymi a Ĺ zariadeniami, plánuje organizovanie 
zájazdov, vedeckých konferencií. Jej zasadania a prednášky sa pravidelne konajú v historickej budove 
Inštitútu histórie Poľskej akadémie vied na námestí Starého Mesta vo Varšave. 

Pre poľskú heraldiku je charakteristický osobitný záujem o rodinné a rodové erby. Tieto početné 
heraldické pamiatky zaujímajú v poľskej kultúre význačné miesto, tvoria neoddeliteľnú súčasť ná
rodných tradícií. Bežne sa používajú v každodennom živote, zobrazujú sa na exlibrisoch, pripomínajú 
na úmrtných oznámeniach, zdobia osobné pečiatky, prstene. 

Vo feudálnej Rzeczi pospolitej zaznamenala rodová heraldika, neobmedzovaná ako v iných kra
jinách oficiálnou heroldiou, neobyčajný rozvoj. Šľachta, hlavne nižšia, bola v Poľsku veľmi početná 
a ku koncu 18. stor. predstavovala až 10-12 % všetkého obyvateľstva. Ak k tomu pripočítame i meš
tianstvo, niet divu, že počet rodín, ktoré vlastnili staré rodové symboly bol veľmi veľký. Pretrvávaniu 
heraldických tradícií napomáhali i niektoré zvláštnosti poľskej rodovej heraldiky, predovšetkým po
merne malý výskyt rovnakých erbov, ktoré súčasne používali rôzne rodiny (tzv. erbové bratstvo) a pri 
každom erbe názov (tzv. proklamalio ako napr. Nalenč, Topor, Lis, Ljubič, Leliva, Radvan atď.), 
ktorý v každodennom živote vystupoval ako svojrázna náhrada erbu, jeho osobitosti, slovného popisu. 
(Kedze väčšina erbov bola pomerne dobre známa, stačilo namiesto ich opisu použiť ich názov.) Ná
zov erbu sa často pripájal (a dosiaľ sa pripája) kpriezviskám na zvýraznenie rodovej tradície. 

Činnosť Poľskej heraldickej spoločnosti v oblasti rodovej heraldiky úzko súvisí s genealogickým 
výskumom, poznávaním rodinnej histórie. Spoločnosť sa stala jedným zo zakladateľov strediska ge
nealogického výskumu "Piast" (jeho riaditeľom je generálny tajomník Spoločnosti Leszek Pudlowski), 
ktoré umožňuje konzultácie o problémoch poľskej genealógie a heraldiky ako pre obyvateľov Poľska, 
tak aj pre občanov iných krajín (predovšetkým zahraničných krajanov). Poľskí historici usudzujú, že 
vedomie vlastného pôvodu posilňuje v Poliakoch žijúcich v iných krajinách vzťah k ich historickej 
vlasti a pomáha im uchovávať svoje tradície. Mimochodom, našim poľským kolegom možno závidieť 
genealogickú a heraldickú literatúru z 19. a prvej pol. 20. stor., ktorú, pôvodne prakticky nedostupnú 
pre širokú verejnosť, už niekoľko rokov pravidelne vydávajú štátne vydavateľstvá v reedíciách. Starost
livo pripravené reprinty poľských erbovníkov, odhliadnuc od ich vysokej ceny, sa veľmi rýchlo rozobe
rajú, čo iba potvrdzuje stály a všeobecný záujem o tento druh informácií. 

30 



RECENZIE - GLOSY 

Maíovčík, P.: Symboly Matice slovenskej. In: Biografické štúdie 16. Martin, MS 1990, s. 129-140 
+ 10 s. obr. príloh 

O symboloch Matice slovenskej sa donedávna nepísalo zo známych dôvodov. Je prínosom, 
že P. Mafovčík rozpracoval túto problematiku ešte v r. 1988, keď si celá slovenská kultúrna ve
rejnosť pripomínala 125. výročie jej existencie. Predtým sa touto témou nezaoberal nijaký histo
rik, ani archivár napriek tomu, že je to téma výslovne heraldická a sfragistická. Jej aktuálnosť sa 
navyše potvrdila v období, keď sa slovenská spoločnosť začala v rámci demokratických zmien 
vracať ku koreňom národnej identity, ktoré tak jedinečne dokumentuje slovenská národná sym
bolika. Symbolika Matice slovenskej je vo svojej najstaršej pôvodnej podobe vlastne logickou 
transformáciou národnej symboliky do znaku inštitúcie celonárodnej pôsobnosti. 

Autor v úvodnej stati svojho príspevku podáva prehľad historického a sfragistického vý
voja pečatí a pečiatok, popisuje a analyzuje jednotlivé druhy, ich použitie v administratívnej 
praxi a chronologicky ohraničuje používanie konkrétnych typov a variant. Vývoj matičných sym
bolov delí autor na tri obdobia. V prvom, ktoré vymedzujú roky 1863-1945, bol hlavným obsahom 
pečatí a pečiatok historický znak Slovenska, ktorý sa postupne kombinoval s novými symbolmi, ini
ciálami a knihou. V druhom období, ktoré autor ohraničuje r. 1945-1960, historický znak Slovenska 
postupne nahrádza unifikovaný republikový štátny znak. V treťom období (1960-1988) sa používal 
júnovou Ústavou ČSSR zmenený štátny znak alebo len nápisové pečiatky. 

Súčasťou príspevku je aj početný súpis materiálov s matičnými symbolmi, ktoré pôvodca 
rozdelil podľa obsahu do siedmich skupín. Hodnotu a príťažlivosť štúdie zvyšuje aj desaťstranová 
obrazová príloha prinášajúca ukážky najcennejších pamiatok i pestré spektrum materiálu, ktorý 
autor uvádza v súpisovej časti. Je potrebné zdôrazniť, že štúdia veľmi vhodne zapadá do série 
príspevkov o vývoji slovenskej národnej symboliky, pretože matičná problematika je integrálnou 
súčasťou tejto témy. 

Činnosť Spoločnosti sa však neobmedzuje len na problémy rodovej heraldiky. Veľkú pozornosť 
venuje aj mestským a zemským (krajinským) erbom. V Poľsku, ako aj vo väčšine iných krajín, sa 
erby považujú za historické a kultúrne pamiatky. Takýto prístup k nim pomáha nielen zachovávať 
staré zemské a mestské erby, ale tiež zabraňuje ich falzifikácii, nevhodným zásahom náhodne alebo 
zámerne do nich vneseným. Pre sídla, ktoré pôvodne nemali svoje erby (spravidla nové mestá), vytvá
rajú sa nové znaky. Spoločnosť sa veľmi aktívne zúčastňuje na posudzovaní týchto projektov. Pomá
ha výtvarníkom správne stvárniť heraldické zobrazenia, usiluje sa o to, aby nové erby zodpovedali 
tradíciám poľskej heraldiky, jej štylistike. Spoločnosť sa aktívne zapojila i do nedávnej diskusie 
ohľadom stvárnenia poľského štátneho znaku. 

(S. Dumin: Poľskoje geraľdičeskoje obščestvo. Vestník geraľdista 1, 1990 - spracované.) 
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Vrtel', L.: Na troch vrškoch biely kríž. Rozprávanie o našom znaku. Bratislava, Archa 1990. 62, 
III s. 

O pôvode a genéze slovenskej národnej symboliky sa v súvislosti s prípravou zmien prísluš
ného článku ústavného zákona napísalo v minulom roku pomerne veľa odborných i popularizujú
cich príspevkov, ktorých účelom bolo podať najširšej občianskej verejnosti túto dlho tabuizovanú 
tému našej histórie z pohľadu čisto heraldického a skutočne historického, nezaťaženého pseudo-
heraldickými nálepkami bývalých straníckych ideológov. Je obdivuhodné a zároveň pochopiteľné 
a logické, že historické vedomie našich ľudí sa aj vo vzťahu k národnej symbolike, ktorá je jedi
nečným vyjadrením koreňov našej národnej identity, prejavilo úplne spontánne na novembrových 
mítingoch. Dňa 1. marca 1990 Slovenská národná rada prijala ústavný zákon o názve, štátnom 
znaku, vlajke, pečati a hymne Slovenskej republiky. Týmto aktom bolo Slovákom vrátené to, čo 
im bolo dlho upierané. 

Vrteľovu rozsahom neveľkú publikáciu by sme mohli nazvať prvou populárnou syntézou 
dejín slovenského znaku. Obsiahol v nej jeho vývoj doslova od koreňov až po súčasnosť. Celú 
problematiku rozdelil do deviatich častí. V prvej, nazvanej Korene, zoznamuje čitateľa s proces
mi šírenia symbolu dvojitého kríža v Byzancii, ktorý sa v súvislosti so šírením kresťanstva dostal 
prostredníctvom misie Konštantína a Metoda aj na Veľkú Moravu. V tejto kapitolke podáva tiež 
výklad symboliky jednoduchého a dvojitého kríža v bohatom názorovom spektre, upozorňuje na 
zaujímavú analógiu dvojitého kríža používaného v Lotrinsku, kde začiatkom 10. storočia vládol 
istý Zuentibolch, krstný syn veľkomoravského Svätopluka I. Korene a začiatok používania dvoji
tého kríža na Veľkej Morave kladie autor do 9. storočia. V druhej časti, nazvanej Crux gemina, 
autor sleduje výskyt dvojramenného kríža na minciach Štefana I., čím upozorňuje na kultúrne 
začleňovanie veľkomoravského Nitrianska do rámca vznikajúceho ranofeudálneho uhorského štá
tu. Za evidentný považuje výskyt dvojitého kríža na minciach Bela I. z čias, keď bol ešte vojvo
dom pohraničného údelu, do ktorého Slovensko v prvej polovici 11. storočia patrilo. Jeho sídlom 
bola Nitra, kde sa práve v polovici 11. storočia razili mince s dvojitým krížom. 

V ďalšej časti, nazvanej Dva kráľovské erby, autor uvádza denár Bela III. z r. 1190 s dvojra
menným krížom umiestneným už v ranogotickom štíte. Predpokladá, že Belo si vytvoril svoj 
erb v súvislosti s treťou križiackou výpravou, ktorá spôsobila rozšírenie rytierskej kultúry i heral
dickej tvorby do Uhorska. Pre Bela III., ktorý vyrástol v Byzancii, bol dvojramenný kríž blízkym 
symbolom. Vznik druhého znamenia - strieborných pruhov na červenom štíte, tzv. arpádovských 
brvien - súvisí s južným pohraničným vojvodstvom a Belovým synom Imrichom, ktorý spravoval 
Chorvátsko a Dalmáciu. Autor upozorňuje aj na analogické znamenie aragónskych kráľov, ktoré 
si Imrich po sobáši s aragónskou princeznou pozmenil na svoj erb. Mince Imrichovho brata, 
chorvátskeho a dalmátskeho vojvodu Ondreja, s pruhovaným erbom naznačujú, že tento je pôvo
dom spätý s južným pohraničným vojvodstvom. V uplatnení dvojramenného kríža v panovníckom 
erbe pokračoval Belo IV. V 13. storočí sa dostal aj do znakov slovenských miest, ktoré panov
ník podporoval. V mestskom symbole Nitry vidí autor najstaršiu podobu našej štátnej zástavy. 
K otázke vzťahu obidvoch erbov uhorských kráľov uvádza, že ich význam sa menil v jednotlivých 
storočiach. V 12. až 13. storočí boli rovnocenné, neskôr sa pruhy začali chápať ako rodový erb 
Arpádovcov. V 14. a 15. storočí sa vďaka mestským erbom upevnil znak s dvojitým krížom vo ve
domí ľudí ako symbol Horného Uhorska, teda Slovenska. 

V kapitolke Na troch vrškoch biely kríž sa autor zaoberá vývinom trojvršia v uhorskom zna
ku, ktoré sleduje od 13. storočia v rôznych formách. Začiatkom 14. storočia ho mal v erbe Ladi
slav V. i jeho nástupca Otto Bavorský. Po smrti Matúša Čáka sa objavuje aj na anjouovských 
pečatiach pod dvojramenným krížom. Ten v 14. a na začiatku 15. storočia nebýval spojený s pa-
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novníckym erbovým znamením. Tvoril však súčasť panovníckej pečate jednak ako symbol celého 
Uhorska, jednak ako symbol jeho severnej časti. 

V kapitolke Znak sv. Ladislava autor považuje symbol dvojitého kríža za atribút sv. Ladisla
va od 13. storočia a od 14. storočia za rodový erb Jagelovcov, čo dokumentuje erbom Litvy i veľ
kým erbom Vladislava Jagelovského. 

V časti Dvojitý kríž a polmesiac uvádza doklady dvojramenného kríža v erbe Jána Zápoľské-
ho. Po nástupe Habsburgovcov na uhorský trón sa ustálilo používanie obidvoch heraldických sym
bolov Uhorska v jednom štíte, ktorý sa takto dostal aj do znaku Habsburskej monarchie. 

V kapitolke Härb slovenský autor sleduje postupný proces sebauvedomovania Slovákov i zme
nu chápania dvojramenného kríža z teritoriálneho znaku na národný symbol, ktorý sa v r. 1848 
dostal do pečate Slovenskej národnej rady, dobrovoľníckych zástav, neskôr do znaku Matice slo
venskej a slovenských gymnázií. Začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia sa ako znak Horno
uhorského slovenského okolia dostal dokonca na hruď cisárskeho dvojorla. 

V časti S levom a orlicami sleduje vývoj národných symbolov v období prvej svetovej voj
ny a po vzniku ČSR. Historický znak Slovenska pretrval s výnimkou obdobia Slovenského štátu 
na hrudi českého leva až do r. 1960, keď o jeho nahradení rozhodlo Ideologické oddelenie ÚV 
KSČ. Po svetielku nádeje z r. 1968-1969 musel na svoje znovuzrodenie čakať dvadsať rokov. 

Táto brožovaná publikácia je veľmi potrebným a zároveň jedinečným počinom, ktorého hod
nota spočíva nielen v prístupnom podaní témy pre čitateľa, ale aj v množstve nových pohľadov 
a nastolených otázok, ktoré snáď pomôžu objasniť ďalšie historické výskumy v tejto zaujímavej 
oblasti našej histórie. 

Ľubomír Jankovič 

Vestník geraľdista. Informacionnoje izdanije Sekcii geraľdistov Vsesojuznogo objedinenija 
klubov faleristov. No. 1, 1990, 24 s. 

S problémami ruskej heraldiky sa naša verejnosť mohla zoznámiť viac-menej len na pôde 
pražského Klubu pro českou genealógii a heraldiku (v cykle prednášok J. Tovačovského). Heral
dické správy zo Sovietskeho zväzu k nám prenikali len zriedkavo, zväčša na stránkach histo
rických časopisov, čo súviselo aj s okrajovým záujmom o túto disciplínu v samotnom ZSSR. V r. 
1980 došlo k založeniu Heraldického seminára v leningradskej Ermitáži a postupne sa začali 
organizovať i laickí záujemcovia, zväčša zberatelia heraldických odznakov. Na prelome 80-tych 
a 90-tych rokov založili niekoľko klubov (1989 v Sevastopoli a v Minsku, 1990 v Moskve) a pri 
Všezväzovom združení klubov faleristov sa súčasne vytvorila Sekcia heraldikov. Táto po nultom 
vydaní pripravila v r. 1990 prvé číslo svojich heraldických novín (Vestník geraľdista), ktoré v skon
centrovanej podobe prinášajú množstvo informácií o vývoji, súčasnom dianí i perspektívach heral
diky v Sovietskom zväze. 

Už úvodná správa o 3. všezväzovom zlete heraldických zberateľov v máji 1989 v Kazani 
poskytuje veľa údajov o aktuálnom dianí záujmových heraldikov, predovšetkým v európskej časti 
ZSSR. Viaceré príspevky si všímajú činnosť do - i porevolučných heraldických inštitúcií. I. V. Bo
risov napr. zaznamenáva premenu Departmentu heroldie Senátu, hlavnej heraldickej inštitúcie 
cárskeho Ruska, na Erbové múzeum v r. 1918. G. V. Vilinbachov sleduje do - i porevolučné he
raldické tradície v Ermitáži a činnosť vedeckého Heraldického seminára, ktorý má v súčasnosti 
ambície konštituovať sa ako samostatná Ruská heraldická sjpoločnosť. 

Vo Vestníku však vo všeobecnosti prevažuje záujem o problémy mestskej heraldiky (čo 
ostatne podčiarkuje i heslo v záhlaví celej publikácie: Každému mestu v ZSSR erb!). Mestskej 
erbo-tvorbe sa totiž po Októbrovej revolúcii takmer nikto nevenoval, erby sa de facto nepoužívali 
a prvé novotvary sa začali objavovať až v 60-tych rokoch. Ich tvorbu však nikto nekoordinoval; 
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návrhy sa prijímali vo verejných konkurzoch, schvaľovali výkonnými výbormi príslušných miest 
a nebolo zriedkavosťou, keď o nich rozhodol len tajomník mestského výboru KSSZ. Tento volun-
taristický prístup nedovoľoval vytvoriť sústavu erbov rešpektujúcu tradičné alebo novovytvorené 
zásady erbotvorby. Snaha vniesť do vecí určitý poriadok viedla v r. 1987 k zriadeniu Koordinačnej 
komisie pre vytváranie a propagáciu nových mestských erbov (v rámci Vedeckej rady pre histo
rickú demografiu a historickú geografiu AV ZSSR), ktorá sa však neosvedčila a v r. 1989 bolo 
potrebné vytvorif novú Heraldickú komisiu pri Výbore oddelenia histórie AV ZSSR (Vestník 
uvádza jej zloženie). Výsledkom tohto vývoja bola a ešte stále je existencia neestetických a nehe
raldických novotvarov, resp. neexistencia erbov mnohých miest a obcí v ZSSR. Autori príspevkov 
sa dožadujú ich tvorby a používania. Ako prívrženci tradičných znakov i novotvarov sa v prevahe 
vyjadrujú ku konkrétnym znakom konkrétnych miest (najviac priestoru venujú problematike er
bov dvoch najvýznamnejších miest ZSSR - hlavného mesta Moskvy a Leningradu), častejšie sia
hajú po historickej argumentácii a vracajú sa k diskusiám zo 60-tych i nedávnych rokov. 

Vestník venuje pozornosť i otázkam štátnej heraldiky. Za najzávažnejší príspevok z tejto 
oblasti možno považovať tézy bieloruského historika A. Titova, v ktorých sa pokúša spochybniť 
nárok Litvy na jej súčasný štátny znak (vydáva ho za symbol výlučne bieloruský). S. Dumin v ko
mentári Titovove tvrdenia vyvracia dôvodiac, že litovská i bieloruská heraldika vyrastajú zo spo
ločných základov, pričom Litva si svoj, nedávno opätovne schválený štátny znak udržala naviac aj 
v medzivojnovom období. Jeden z príspevkov sa dotýka ruskej štátnej symboliky. Obraňuje 
dvojhlavého orla ako národný, nie cársky symbol Ruska (oceňuje pritom "dojemnú lásku a sta
rostlivosť" s akou sa Poliaci zachovali k svojmu orlovi, Bulhari a Česi k levovi a Albánci k orlici). 
Na stránkach Vestníka nájdeme i bibliografický prehľad sovietskej štátnej heraldiky za r. 1917-
1989 (113 záznamov). 

Publikácia prináša aj opatrne či odvážnejšie formulované názory na dosiaľ najtabuizovanejšiu 
tému - rodovú heraldiku. V. Jegorov napr. porovnáva osobné erby s exlibrisami, ktoré "nie sú 
ničím iným ako svojráznym privlastnením si osobných emlémov". Navrhuje ich udeľovanie aj ofi
ciálnou cestou, pričom sa odvoláva na prax v iných krajinách. Kandidát historických vied I. Bo
risov nepriamo navrhuje vytvorenie podobného štátneho úradu, ktorý by udeľoval erby, akým 
bol v dorevolučnom Rusku Department heroldie Senátu podliehajúci Ministerstvu spravod
livosti. 

Vestník prináša i desiatky ďalších informácií z oblasti heraldickej teórie, organizácie heral
dickej aktivity v ZSSR, informuje napr. o počítačovej evidencii schválených mestských erbov, 
realizovaných projektoch retrospektívnej i súbežnej bibliografie sovietskej heraldickej produkcie, 
o vydaných alebo pripravovaných publikáciách a pod. Väčšina príspevkov sama o sebe predstavu
je jedinečné svedectvo o dobe a prostredí svojho vzniku (noviny vyšli v období pokračujúcej "pe-
restrojky" a rozvíjajúcej sa "glasnosti"), čím Vestník získava ďalší rozmer. I s ohľadom na túto 
skutočnosť možno jeho vydanie považovať za jeden z najvýznamnejších počinov sovietskej heral
dickej obce posledného obdobia. 

-gh-
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KRONIKA - INFORMÁCIE - DOPYTY 

V PORADÍ PIATY GH-KLUB MO MS (po Martine, Hostí, Hlohovci a Prednej Hore) bol 
7. marca 1991 založený v Banskej Bystrici. Účastníci zakladajúceho stretnutia (10) sa dohodli na 
pravidelných stretnutiach s mesačnými intervalmi. Vedúcim klubu je prom. filológ Marián Bovan, 
odborný pracovník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Kontaktná adresa: Stredoslo
venské múzeum, nám. SNP 4, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 088/24938. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY "ZO SÚČASNEJ SLOVENSKEJ HERALDICKEJ TVORBY", 
ktorú pripravili Trenčianske múzeum v Trenčíne a Členské ústredie Matice slovenskej v Martine, 
sa uskutočnila 20. mája 1991. Práce troch najvýznamnejších slovenských heraldických výtvarníkov: 
J. Alexyho, L. Čisárika a J. Sveca, budú do 13. septembra 1991 vystavené v priestoroch Barborin-
ho paláca na Trenčianskom hrade. Od 1. októbra do 30. novembra si záujcmci výstavu budú môcf 
prezrieť vo vestibule matičnej budovy v Martine na Hostihore. 

SPOLOK JURAJA JÁNOŠÍKA pozýva do svojich radov všetkých nositeľov priezviska Jáno
šík a tiež ďalších priaznivcov jánošíkovských tradícií. Spolok, založený v r. 1989 v Terchovej, chce 
organizovať pravidelné stretnutia členov a priaznivcov (posledné pripravil v spolupráci s MO MS 
a MsKS 16. februára 1991 v Trenčíne), podporovať genealogický výskum rodín Jánošíkovcov, 
pomáhať pri organizácií Jánošíkových dní v Terchovej, pri úprave osady Jánošovia, poznávať a 
propagovať jánošíkovské tradície a pod. Bližšie informácie o činnosti i podmienkach členstva po
skytne: Ing. Alojz Jánošík, Soblahovská 17, 911 01 Trenčín, tel.: 0831/25923. 

ZEMSKÁ STAVOVSKÁ RODOVÁ ÚNIE s pôsobnosťou pre Čechy, Moravu a Sliezsko 
bola založená 6. októbra 1990 v Liberci. Vo svojich stanovách a programovom prehlásení uvádza, 
že chce združovať príslušníkov šľachtických i nešľachtických rodov a rodín, podporovať hľadanie 
ich predkov, udeľovať svojim členom erby a predikáty, postupne získavať do vlastníctva tvŕdze, 
zámky a hrady, ktoré nie sú štátnymi pamiatkami a sú na predaj, zachraňovať ich s perspektívou 
ich kultúrneho a rekreačného využitia a pod. ZSRU chce spolupracovať s historikmi, genealógmi, 
heraldikmi, cirkevnými činiteľmi a obnovujúcimi sa rehoľami. Pokiaľ sa týka organizačnej štruk
túry, jednotlivé rody (rodiny) budú prostredníctvom svojich starostov zastúpené v Zemskej sta
vovskej rade na čele so zemským starostom. V čase konania 1. celozväzovčho zjazdu ZSRU 2. 
marca 1991 v Prahe Unia evidovala 25 členov, medzi ktorými sú aj Česi zo zahraničia a o činnosť 
prejavili záujem tiež Genealogická a heraldická společnost v Prahe a Genealogický a heraldický 
klub v Brne. V súčasnosti Unia upresňuje spôsob udeľovania erbov a predikátov, ktoré by mali 
byť potvrdzované vo Švajčiarsku a USA. ZSRU by uvítala vznik podobného združenia i na Slo
vensku, s ktorým by rada nadviazala spoluprácu. Záujemci o členstvo sa môžu prihlásiť na adrese: 
Zdenék Jefábek, Čs. rozhlas, Balbínova 22, 120 99 Praha 2. 

ČESKO-SLOVENSKÁ GENEALOGICKÁ SPOLOČNOSŤ (Czecho-Slovak Genealogical 
Society), pôsobiaca od r. 1989 v St. Paul v americkom štáte Minnesota, má záujem o kontakt s ge
nealógmi a genealogickými združeniami z Česko-Slovenska. Spoločnosť združuje približne 2-tisíc 
členov, ktorých predkovia pochádzajú z dnešného územia ČSFR, vydáva vlastný časopis s názvom 
Naše rodina (Our Family). Adresa: Czecho-Slovak Genealogical Society, P. O. Box 16225, St. 
Paul, Minnesota 55116, USA 

- ms -
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NÁZORY 

Heraldická a genealogická spoločenstva na Slovensku stojí pred radou úkolu, radou neprobá-
daných oblastí. Je zde pro všechny spousta zajímavé práce, mnoho prostom k badatelské činnosti. 
Zvlášté v oblasti genealógie, která porád zdá sa být více výsadou zkušených amatéra a patrné jí 
zastane nadále. 

Jen pár jmen genealogä je v povedomí v celé republice. Jen namátkou pripomínam teoretické 
práce dr. Romana Zelenaye, nebo čtmáct svazkú genealogického díla rodiny Lehotských, které už po 
nékolik desetiletí vydávaj! v rukopise príslušníci tohoto rodu. A tito dva jediní si zatím našli cestu i do 
brnenského klubu z teritoriálne vzdálené oblasti Slovenské republiky. 

O málo lépe je na tom heraldika. Naše brnenské styky se slovenskými heraldiky jsou častejší a 
každý v bménském klubu vi, co znamenají jména univ. prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, lng. Zdenko 
Alexy, PhDr. Ladislav Vrtel', PhDr. Jozef Šimončič, CSc. a PhDr. Peter Puspôky-Nagy. 

Jaký bude další rozvoj obou védních oboru? Pred nékolika lety naslinil PhDr. Jaroslav Hone 
v časopise Heraldika a genealógie stéžejní úkoly léchlo disciplín v Čecháh a na Morave. Profesionálo-
vé - archivári ze Slovenska se sešli v r. 1985 na symposiu o současném stavu a perspektívach po
mocných véd historických v Námestove. PhDr. Ivan Chalupecký se venoval genealógii, PhDr. Vrtel' 
heraldice a ve svých projevech mnohé naznačili. Pokročilo se však za uplynulých pét let v téchto 
oblastech dále? V rámci amatérskeho rozvoje a v šíri členské základný klubu asi o mnoho ne. Pritom 
oba programy, jak Honcúv, tak slovenských kolegu, počítají s širší pracovní základnou, prolože členo-
vé klubu pod odborným vedením mohou vykonal obrovský kus práce. 

Je zrejmé, že členská základná na Slovensku bude asi užší než v Čechách a více rozptýlená. 
Bude nutný nejaký spojovací prvek, zpravodaj, bulletin. Verím, že bude dost odbératelú i autorú 
ochotných dávat zdarma své príspevky k otišténí. Garantujeme i radu zájemcú od nás z Brna a zajem 
bude i jinde. Chceme ve všech smérech podporoval Vaše počáleční a téžké údobí, jak výmenou lekto
ra, pfednášek, recipročních odborných exkurzí, prispejeme i našimi klubovými tiskovinami a určité se 
najdou i zájemci o odbornou společnou týmovou práci na zadaných tématech. 

(Z pozdravného posolstva Výboru Genealogického a heraldického klubu v Brne z 31. októbra 1990 
zakladajúcemu zhromaždeniu Genealogickú- heraldického klubu MO MS v Martine.) 

Všeobecne známe latinské príslovie "História ast magistra vitae" (Dejiny sú učiteľkou života) 
sme často uznávali iba vo vzťahu k národu. Nevideli sme v ňom nijakú súvislosť s našimi predkami, 
akoby nám ani nemali čo povedať, akoby sme sa už od nich nemohli nič naučiť. 

Dnes stojíme pred problémom, ako odkryť a oživiť minulosť rodiny. Každý, kto sa o to pokúsi, 
skôr alebo neskôr zistí, že to možno uskutočniť iba zodpovedným systematickým výskumom. Jeho 
metodické usmerňovanie by malo vychádzať z takej organizácie, ktorá je schopná nielen formulovať 
ciele tejto záslužnej činnosti, ale poskytovať aj konkrétnu pomoc pri jej rozvíjaní, a to v celonárod
nom rozsahu. Táto organizácia (napr. Matica slovenská) by mala sústredbvať výsledky a pohotovo aj 
zovšeobecňovať poznatky z výskumu rodinnej histórie. Výskum jednotlivých záujmových genealógov 
by sa postupne mohol usmerňovať tak, aby sa jeho výsledky stali dôležitým podkladom obohacovania 
staršej i najnovšej histórie nášho národa, a to najmä v tých oblastiach, ktoré zatiaľ nie sú zmapo
vané, alebo sú spracované iba v nedostatočnej miere (napr. príbuzenské väzby krajanov v zahra
ničí a pod.). 
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PRÍLOHA 

GENEALOGICKO-HERALDICKÉ KLUBY 
MATICE SLOVENSKEJ 

Miestne odbory Matice slovenskej (MO MS) sú zariadeniami, na pôde ktorých možno 
vhodným spôsobom rozvíjať i také špecifické oblasti záujmu, akými sú rodinná história, genealó
gia (rodopis) a heraldika (náuka o erboch). V kultúrne vyspelých krajinách sa tieto disciplíny 
tešia veľkej popularite širokej verejnosti a ich vývoj usmerňujú stovky špecializovaných vedeckých 
pracovísk a záujmových organizácií. Rodinno-historickému, genealogickému a heraldickému výs
kumu na Slovensku sa dosiaľ individuálne venovali mnohí neprofesionálni bádatelia i odborníci. 
Často nadpriemerné výsledky ich snaženia však - v dôsledku nezáujmu spoločnosti o príslušné 
vedné disciplíny - zostávali nevyužité, alebo sa využívali len v obmedzenej miere. Spolupráca a pod
pora individuálnych bádateľov na pôde MO MS by prispela k rozvoju týchto disciplín a ich širo
kému spoločenskému využitiu. 

Záujemci o rodinnú históriu, genealógiu, heraldiku a príbuzné vedné disciplíny môžu svoju 
činnosť na pôde MO MS rozvíjať individuálne alebo kolektívne - v genealogicko-heraldických 
(GH-) kluboch (klub tvoria minimálne 3 členovia, zastupuje ho vedúci). Náplň a formy činnosti si 
jednotlivci i kluby určujú sami, môžu však realizovať i vyskumno-zberateľské projekty Členského 
ústredia Matice slovenskej (ČÚ MS). 

ČÚ MS vo vzťahu ku klubom i jednotlivým záujemcom si predsavzalo plniť funkciu infor
mačného a metodicko-inštruktážneho ústredia (chce poskytovať návody na individuálne bádanie, 
rady pri organizovaní klubovej činnosti, informovať o dianí v príslušných oblastiach, sprostredkú
vať výmenu informácií a dopytov členskej základne a pod.), výskumno-organizačného a koordi
načného ústredia (chce organizovať a koordinovať nadregionálne projekty) a ďalšie funkcie súvi
siace s pôsobením v oblasti rodinnej histórie, genealógie a heraldiky a vyplývajúce z činnosti a po
slania Matice slovenskej. 

Komunikačnou platformou medzi ČÚ MS, GH-klubmi a jednotlivcami sú matičné periodiká 
(Hlas Matice slovenskej, Genealogicko-heraldický hlas, Slovenské národné noviny) a ďalšie nepe
riodické tlače. ČÚ MS podporuje vznik samostatných klubových publikácií. 

ČÚ MS by sa postupne malo stať komunikačným partnerom zahraničných genealogických 
a heraldických združení, propagátorom vývojových trendov európskeho a svetového genealo
gického a heraldického výskumu na Slovensku a reprezentantom slovenského genealogického 
a heraldického diania v zahraničí. 

Prvým a základným predpokladom úspechu takto motivovaného a správne usmerňovaného úsi
lia bude vybudovať široký okruh úprimných, húževnatých a fundovaných záujemcov o výskum histórie 
rodín a poskytnúť im jasné a vyčerpávajúce metodické pokyny preverené praktickými skúsenosťami 
Týmto by záujemcovia, dosiaľ ťažko zdolávajúci mnohé nejasnosti a problémy, získali veľa času pre 
vlastnú prácu. Účinným pomocníkom by mohla byť aj výmena informácií napr. na stránkach časopisu. 

(Z rukopisu Ruda Návrata Môžeme ešte niečo urobiť pre našich predkov? Bratislava 1991.) 
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ČINNOSŤ GENEALOGICKO-HERALDICKÝCH 
KLUBOV MO MS (NÁMETY) 

Prednášky. Môžu predstavovať začiatočnú formu činnosti klubov. Poslaním je zoznamovať 
členov so základnými problémami genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, s vývojom a vý
sledkami genealogického a heraldického výskumu v oblasti pôsobnosti MO MS na Slovensku, 
v Česko-Slovensku i v zahraničí. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí niekoľko popredných odborní
kov v príslušných disciplínách a heraldike a genealógii sa venujú i viacerí regionálni historici a ar
chivári. Ako lektorov možno pozývať i skúsených záujmových heraldikov a genealógov. ČÚ MS 
môže v súčasnosti poskytnúť odporúčania niektorých konkrétnych prednášateľov. Postupne chce 
zostaviť ich adresár, dopĺňať ho a pravidelne zverejňovať. 

Diskusné večery. Sú populárne v zahraničí i u nás, v českých a moravských GH-združeniach. 
Členovia počas nich riešia vlastné problémy, skúsenejší zoznamujú začiatočníkov, resp. menej po
kročilých s vlastnými začiatkami, skúsenosťami a výsledkami bádania. Možno na nepozývať i lek
torov z iných klubov. Vyspelejších bádateľov chce ČÚ MS zaraďovať do adresára lektorov. 

Kurzy. V zahraničí sa usporadúvajú kurzy pre neprofesionálnych rodopiscov a archivárov, 
začiatočníkov i pokročilých. Ide napr. o paleografické kurzy (kurzy poznávania druhov písma a čí
tania starých rukopisov), jazykové kurzy (stredovekej latinčiny) a pod. Podobné školenia s úspe
chom organizujú i existujúce GH-kluby u nás. Možno na ne prizývať miestnych lektorov (histori
kov, archivárov, latinčinárov), lektorov z iných klubov a vedeckých pracovísk zo Slovenska, Čiech, 
Moravy i zo zahraničia. ČÚ MS môže v súčasnosti odporučiť niekoľko jemu známych lektorov, 
resp. poradcov. V budúcnosti aj samo chce organizovať rôzne kurzy pre genealógov a heraldikov 
zo Slovenska. 

Exkurzie - najmä do archívov - možno poriadať s cieľom zoznámiť sa s ich organizáciou, 
fondami, spôsobmi ich uskladnenia, ochrany, podmienkami ich štúdia a pod. Možno navštíviť 
napr. Štátny ústredný archív v Bratislave, štátne oblastné a okresné archívy, bývalú Lyceálnu a 
Univerzitnú knižnicu v Bratislave, významnejšie cirkevné archívy, ďalšie knižnice a múzeá. MS 
umožní návštevu svojich archívnych a knižničných pracovísk (Archív literatúry a umenia, Biogra
fické oddelenie, Slovenská národná knižnica). 

Výstavy. Existujúce GH-združenia v Čechách a na Morave usporadúvajú výstavky vlastných 
prác (rodinných kroník), výstavy heraldickej tvorby (aj celoštátne), výstavky genealogickej a heral
dickej literatúry a pod. ČÚ MS chce usporadúvať podobné výstavy a výstavky, resp. spolupracovať 
pri ich príprave. 

Výskum genealogických prameňov. Tvorí významnú súčasť vlastného genealogického výsku
mu. Okrem informácií, ktoré možno získať len štúdiom v archívoch, múzeách, knižniciach a pod., 
je veľa genealogický cenných informácií uložených aj voľne. Špecifickými a relatívne ľahko do
stupnými zdrojmi informácií sú cintoríny. Náhrobné nápisy sa však vplyvom času a rôznych iných 
zásahov nenávratne strácajú. Treba ich preto zachraňovať. Prepis náhrobných nápisov, usku
točňovaný alebo už zrealizovaný v rôznych krajinách (v írsku, vo Veľkej Británii, USA, Rakúsku 
a i.), môže predstavovať ďalšiu z aktivít GH-klubov. ČÚ MS vypracuje podklady tohto projektu, 
do ktorého sa budú môcť zapojiť záujemcovia z celého Slovenska i krajania v zahraničí. Vhodné 
by bolo získať preň najmä študujúcu mládež. 

Vlastný genealogický výskum. Patrí medzi náročnejšie aktivity GH-klubov. Je záležitosťou 
viac-menej individuálneho bádania v archívoch, múzeách, knižniciach a pod. Predmetom výsku
mu GH-klubov by sa mali stať rodiny, ktoré žili, žijú alebo pochádzajú z príslušného regiónu, 
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napr. rodiny dnešných obyvateľov, významných rodákov - vysťahovalcov a pod. Možno očakávať, že 
najväčší záujem vzbudí výskum vlastných predkov. CU MS bude podporovať všetky formy genealo
gického výskumu, vrátane výskumu pôvodu vlastnej rodiny. Chce publikovať metodicko-inštruktážne 
materiály a pre začínajúcich genealógov vydať základnú genealogickú príručku. Už teraz môže pos
kytnúť pomoc pri vyhľadávaní a nadväzovaní kontaktov s rodákmi v zahraničí, so zahraničnými ge
nealogickými spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblastiach slovenskej emigrácie, resp. s inštitúciami, 
ktoré tieto styky môžu sprostredkovať. V budúcnosti chce organizovať a koordinovať rôzne výskumné 
projekty, do ktorých by sa mohli zapojiť GH-kluby ako celky i jednotliví záujemcovia. 

Budovanie knižnice a zbierok. Genealogické archívy a knižnice sú dôležitými bankami infor
mácií. Najväčší špecializovaný genealogický archív a knižnicu vo svetovom meradle vlastní cirkev 
mormónov (Genealogická spoločnosť Utahu) v Salt Lake City v USA. V Európe je známa napr. 
knižnica londýnskej Genealogickej spoločnosti (obsahuje aj množstvo nepublikovaných genealo
gických prác) a knižnica genealogicko-heraldickej spoločnosti Adler vo Viedni (najväčšia svojho 
druhu v strednej Európe). Príručné knižnice si budujú i GH-združenia v Čechách a na Morave. 
Možno ich zakladať i pri GH-kluboch MO MS. Môžu obsahovať základné práce z genealógie, 
heraldiky, histórie, archívnictva a ďalších príbuzných odborov. Ich súčasťou by mali byť aj rodin-
no-historické práce členov (publikované a nepublikované rodinné kroniky, genealógie a pod.). 
MS chce na stránkach svojich informačných materiálov informovať o knižných novinkách, o mož
nostiach kúpy, predaja a výmeny literatúry. Perspektívne uvažuje o zriadení ústrednej knižnice-ar-
chĺvu, ktorý by zhromažďoval, ochraňoval a sprístupňoval slovacikálnu genealogicko-heraldickú 
produkciu, t. j . akékoľvek práce týkajúce sa rodín, ktoré žili alebo žijú na Slovensku, alebo tu 
majú svoje korene. 

Vydavateľská činnosC Mnohé zahraničné, české i moravské GH-združenia vydávajú vlastné pe
riodické i neperiodické tlače (spravodajcov, príručky, slovníky a pod.). Nie je tiež nezvyčajným, ak si 
členovia vydávajú svoje rodinno-historické práce vlastným nákladom (podobné prípady sú známe i zo 
Slovenska). MS bude podporovať GH-kluby i jednotlivých členov v tejto aktivite (významnejšie práce 
môže publikovať na stránkach vlastných periodík alebo samostane vo vlastnom náklade). 

Stretnutia genealógov a heraldikov. V zahraničí sú organizované na rôznej úrovni a v rôz
nom rozsahu. Pravidelne sa napr. usporadúvajú niekoľkodňové medzinárodné konferencie genea
lógov a heraldikov (posledná 2.-6. októbra 1990 v maďarskom Keszthely). U nás majú už svoju 
tradíciu celoštátne stretnutia genealógov a heraldikov v Ostrave. Tieto podujatia, spojené spra
vidla s prednáškami, výstavami, predajom literatúry a ďalšími sprievodnými akciami, umožňujú 
širšiu výmenu názorov a prispievajú k propagácii a popularizácii príslušných vedných disciplín. 
O organizovaní podujatí podobného typu uvažuje i CU MS. 

Stretnutia rodákov, menovcov, príbuzných. V zahraničí existujú popri spoločných i tzv. jedno-
menné GH-združenia, ktorých členmi sú nositelia toho istého priezviska, resp. príslušníci spríbuz
nených rodín. Títo sa pravidelne stretávajú a ich stretnutia často prekračujú rámec čisto rodinnej 
záležitosti. Podujatia tohto druhu majú popri Čechách a Morave určité tradície už aj na Slovensku. 
Už trikrát sa napr. zišli Štúrovci (v Modre, v Uhrovci a v Trenčíne), vo februári 1991 sa uskutočnilo 
Prvé trenčianske stretnutie rodín Jánošfkovcov a súkromne sa stretávajú i ďalšie rody a rodiny. Aj 
túto aktivitu bude CU MS podporovať (ako organizátor, spoluorganizátor, propagátor a pod.). 

(Šišmiš, M. ml.: Genealogicko-heraldické kluby MO MS. Hlas Matice slovenskej 3, Martin 
1990, s. 42-43; tenže: Činnosť genealogicko-heraldických klubov MO MS (námety). Tamže, 4. 
Martin 1990, s. 46-50; tenže: Genealógia, heraldika a osvetové zariadenia. Osvetová práca, 1991, 
č. 3, s. 11-12. Upravené.) 
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INHALT 

In der Slowakischen Republík existiert bis heute keine Gesellschaft, die die Tätigkeit der 
heimischen professionellen und Laiengenealogen und -heraldiker koordinieren und sie bei den 
internationalen genealogisch-heraldischen Organisationen vertreten wúrde. Gegenwärtig ver-
sucht die Matica slovenská, die älteste nationalkulturelle Institution der Slowaken, ihre Grund-
lagen aufzubauen. Die verliegende Sammelschrift (in Beilage) entwirft ihre Organisation und 
Tätigkeit. In dem Einfiihrungsbeitrag erwähnt der fúhrende slowakische Heraldiker, Universi-
tätsprofessor Jozef Novák, den erfolglosen Versuch,eine solche Gesellschaft bereits im Jahre 
1986 bei der Slowakischen Akadémie der Wissenschaften zu griinden und konstatiert, daB heu
te eben die Matica slovenská alle Voraussetzungen hat, dieses Projekt zu realisieren. Er ent
wirft die Bendung der genealogischen Forschung der Freiwilligen, die, seiner Meinung nach, 
letzten Endes in das Erganzen des grundlegenden slowakischen biographisch-genealogischen 
Werkes - des Slowakischen biographischen Lexikons (verlegt von der Biographischen Abteilung 
der Matica slovenská, sein 5. Bánd ist im Druck und 6. wird vorbereitet), munden sollte. Der 
Direktor der Sektion fur das Archivwesen des Innenministeriums der Slowakischen Republík 
Peter Kartous macht uns mit den genealogischen Diensten und Bedingungen der genealogi
schen Forschung in den staatlichen Archiven (fur heimische und ausländische Interessenten) 
bckannt. Er infomiert uber die Neuausgabe des Matrikelverzeichnisses in der Slowakei, die 
vorbereitete Computerisation der staatlichen Archíve, die maschinelle Verarbeitung der Matri-
kel und ihr Mikrofilmen. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch den unlängst unterschrie-
benen Vcrtrag der Sektion fúr das Archivwesen des Innenministeriums der Slowakischen Repu
blík mit der amerikanischen Genealogischen Gesellschaft von Utah. (Dieser Beitrag, wie auch 
der vorhergehende, wurde auf dem methodischen treffen der Genealogen und Heraldiker im 
Február 1991 in der Matica slovenská in Martin vorgetragen.) Der Laiengenealoge Josef Badá 
aus Prag beschreibt seinen eigenen Weg zur genealogischen Forschung sowie die Geschichte 
des Kleinadelgeschlechts Badá aus Bodovice, dessen Angehórige in die verschiedenen Gegen-
den Europas und Nordamerikas auseinandergingen. Er widmet den bedeutenderen Ge-
schlechtspersónlichkeiten seine Aufmerksamkeit und erwähnt auch das Verwandtschaftsverhält-
nis zu Major Ján Ladislav Polerecký, dem Helden der Kämpfe fur die Unabhängigkeit der 
USA. Der Historiker Pavel Horváth vom Inštitút der Geschichtswissenschaften der Slowaki
schen Akadémie der Wissenschaften verfolgt die Entwicklung des Kleinadelgeschlechts Berno-
lák aus Slanica (in Orava), dem Anton Bernolák (1762-1813), der rômisch-katholische Geistli-
che, Sprachwissenschaftler, Literát und der erste Kodifikátor der slowakischen Literatursprache 
(sog. Bernolák-Sprache) entstammte. Auf dem Hintergrund der geschichtlichen Ereigisse wid
met er den territorialen, sozialen und konfessionellen Bewegungen innerhalb des Geschlechts 
bis zu dem Beitritt seiner Mitglieder zu den gebildeten Schichten seine Aufmerksamkeit. Die 
Studie analysiert auch das Wappen dieses Geschlechts (die Sammelschrift verôffentlicht seine 
bis jetzt älteste Abbildung auf einem Siegel vom Ende des 18. Jahrhunderts). Miroslav Kollár 
informiert kurz uber die Geschichte des italienischen Adelgeschlechts Odescalchi (d'Erba-
Odescalchi), das vor allem Benedetto, der späters Papst Innocenz XII. berúhmt gemacht hatte. 
Das Geschlecht gewann am Ende des 18. Jahrhunderts Gúter auch in der Slowakei und seine 
Angehórigen lebten hier noch am Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn sie die Grúndung des 
selbständigen tschecho-slowakischen Staates unterstiitzten und die Reslowakisierung der entna-
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tionalisierten slowakischen Kleinadeligen propagierten. Der Autor kopiert und beschreibt die im 
Kontext der slowakischen (ungarischen) Heraldik ungewôhnlichen Geschlechtswappen auf 
den Kastellen in Solčany und Nitrianska Streda (Kreis Topoľčany). Das letzte gróBere originelle 
Materiál atellt das biobibliographische Porträt des akademischen Malers Ján Švec dar, eines der 
gegenwärtig produktivsten heraldischen Kúnstler in der Tschecho-Slowakei. 

Jana Sarmányová 
CIRKEVNÉ MATRIKY NA SLOVENSKU ZO 16. -19. STOROČIA 

(Parish Registers in Slovakia from 16 th to 19 th Century) 
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SUMMARY 

In the Slovák Republic there is no society yet which would coordinate activity of domestic 
professional and non-professional genealogists and heraldists, and represent tnem in internatio-
nal genealogic-heraldic organizations. At present the Matica slovenská, the oldest national and 
cultural organization of the Slovaks, endeavours to establish it. The submitted volume, enclosed, 
presents its organization and activity. The introductory contribution by the outstanding Slovák 
heraldist, university profesor Jozef Novák recalls an unscuccessful attempt to establish šuch a 
society at the Slovák Academy of Sciences as early as 1986. He also underlines that at present it 
is the Matica slovenská that is the most probable inštitúte to put the project into practice. He 
highlights the mission of volunteers in genealógie research which will, in his opinion, result in 
supplementing the fundamental work of Slovák biography and genealogy - Slovenský biografický 
slovník (Dictionary of Slovák Biography) which has been published by the Biographical Depart
ment of the Matica slovenská. Its 5th volume is in print and the 6th one is being prepared. Peter 
Kartous, director of the Department of Archives of the Slovák Republic Home Office, presents 
information on genealogical services and the status of genealogical research at the state archives 
for both interested Czecho-Slovak and foreign parties. He also acquaints us with the publishing 
of the list of parish registers in Slovakia, with computerization of state archives which is being 
prepared, and computer processing of parish registers, and their microfilming. In this connection 
he mentions a contract signed between the Slovák Republic Home Office and the American 
Genealogical Society of Utah. This contribution, as well as the previous one, was presented at the 
meeting of genealogists and heraldists in Matica, February 1991, Martin. Josef Badá, a special-
interest genealogist from Prague, deseribes his own way to genealogical research, and the 
history of the squire family Badá from Bodovice, members of which dispersed from the Turiec 
County into various regions of Európe and Northern America. He pays special attention to 
the most outstanding persons of that family and mentions their relationship to Major Ján 
Ladislav Polerecký, a hero in the USA's struggle for independence. Historian Pavel Horváth 
of the Historical Inštitúte of the Slovák Academy of Sciences traces the development of the 
squire family Bernolákovci from Slanica (Orava región) from which Anton Bernolák, 1762-
1813, came. Anton Bernolák was a priest, linguist, man of letters and the first codifier of the 
Slovák literary language: the so-called bernolákovčina. Regarding the background of historical 
events, the also drafts the territorial, social and religious movements within the family until 
the time its members emerged among the educated classes. The study also gives details of the 
family coat-of-arms. The volume presents a representation of the seal from the end of the 
18th century, the oldest known representation to dáte. Miroslav Kollár briefly informs us of 
the history of the Italian noble house of Odescalchi (d'Erba-Odescalchi), which was made 
famous primarily by Benedetto, who later became Pope Innocent XII. At the end of the 18th 
century this house gained property even in Slovakia and its members lived there as late as the 
beginning of the 20th century. In these later years they supported the establishment of the 
independent Czecho-Slovak Republic and propagated re-Slovakization of Magyarized Slovák 
landlords. The author depicts the family coat-of-arms in the castles of Solčany and Nitrianska 
Streda (Topolčany District) which is unusual within the context of the Slovák (Hungarian) 
heraldry. The last large body of materiál is the biobibliographical portrait of the Academic 
Painter Ján Švec, one of Czecho-Slovakia's most productive heraldic ereative artists in modem 
times. 
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The Matica slovenská encourages those who are interested in tracing their 
ancestors, genealogy, heraldry and other related branches. Information is 
available at: Členské ústredie Matice slovenskej, Mudroňova 26, 036 52 Mar
tin, Czecho-Slovakia. Phone: 0842-39197, Telefax: 0842-33160, Telex: 075331 
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