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SLOVO NA ÚVOD 

Genealógia a heraldika spolu s ďalšími pomocnými historickými disciplínami sa ako vedy 
skonštituovali v minulom storočí. V tomto období začali vznikať i prvé vedecké združenia, 
zamerané na výskum príbuzenských vzťahov, vývoja rodov a ich erbov. Prvou 
spoločnosťou tohto druhu bola podľa všetkého Historicko-genealogická spoločnosť 
Nového Anglicka, založená v roku 1845 v americkom Bostone. Ani Európa však nenechala 
na seba dlho čakať a po vzniku menších spolkov majúcich vzťah ku genealógii a heraldike 
v Nemecku tu od roku 1869 začal pôsobiť spolok Der Herold v Berlíne. O rok neskôr už 
existoval aj heraldický spolok Adler vo Viedni, v roku 1882 vznikla Uhorská heraldická a 
genealogická spoločnosť v Budapešti. Ich činnosť sa bezprostredne dotýkala aj územia 
Slovenska, pričom mnohí členovia a poprední funkcionári uhorskej spoločnosti, z tohto 
územia pochádzali, alebo tu priamo pôsobili. 

Po vytvorení Československej republiky sa v Prahe v roku 1929 sformovala 
Rodopisna spolecnost československá, s ktorou spolupracovali aj vedci zo Slovenska. V 
medzivojnovom období v českej časti republiky pôsobili i ďalšie organizácie podobného 
zamerania, ale vojna a najmä povojnové udalosti ich činnosť prerušili. Nové organizácie 
so záujmom o genealógiu a heraldiku začali vznikať až od konca 60-tych rokov v Čechách, 
na Morave a v Sliezsku, aby v zložitých podmienkach pretrvali až do súčasnosti. V radoch 
ich členov a na stránkach ich časopisov nachádzali uplatnenie aj slovenskí bádatelia. 
Časť z nich v roku 1986 pomýšľala na založenie vlastnej organizácie, heraldickej 
spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, avšak ich zámery sa neuskutočnili. 

Priaznivejšia situácia nastala až po novembri 1989. Po obnovení činnosti miestnych 
odborov Matice slovenskej začali v rámci nich vznikať aj genealogicko-heraldické kluby. 
Aktivita matičného Členského ústredia v tejto oblasti, rovnako ako pôsobenie martinského 
genealogicko-heraldického klubu, ktorý ako prvý z klubov vznikol 31. októbra 1990, 
predznamenali založenie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici 
slovenskej. Táto nová genealogicko-heraldická organizácia s celonárodnou pôsobnosťou 
sa ako jedna z posledných svojho druhu v krajinách bývalého východného bloku prihlásila 
o slovo 26. októbra 1991. 

Účastníci zakladajúceho zhromaždenia, ktorí sa zišli v matičných priestoroch v 
Martine na Hostihore, prediskutovali a schválili stanovy, zvolili výbor, revíznu komisiu a 
dohodli sa na činnosti novozaloženej organizácie. Spoločnosť by mala organizovať 
vedecké semináre, prednášky a iné vzdelávacie podujatia, tvoriť a realizovať výskumné 
projekty, vydávať vlastný časopis, komunikovať so svetom... Veľkorysé predsavzatia? 
Možno. Veríme však, že sa nám ich časom podarí naplniť. 

Zostavovateľ 
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NÁRODNÉ SYMBOLY 
OČAMI JÁNA BRANISLAVA MIČÁTKA 

Milan Šišmiš ml. 

V poslednom období sa objavilo viacero prác, ktorých autori si všímajú otázky vzniku a 
vývinu slovenskej národnej a štátnej symboliky, osobitne zástavy, ako na území dnešného 
Slovenska, tak v prostredí amerických krajanov/1/. Na okraji ich pozornosti však ostali 
prejavy Slovákov z Dolnej zeme. K ojedinelým dolnozemským dokladom záujmu o 
riešenie tejto problematiky patria aj záznamy v rukopisnom denníku ev. učiteľa a 
národovca Jána Branislava Mičátka (1837-1905)/2/. 

Tento rodák z Malých - dnes časti Trenčianskych - Stankoviec, absolvent 
modranského gymnázia, odišiel 4. októbra 1857 na Dolnú zem, kde náhodou dostal miesto 
učiteľského pomocníka u Jozefa Godru v Laliti (oblasť Báčky, dnes v Srbsku). Od 15. 
októbra 1862 až do predčasného penziovania v roku 1894 (pre tzv. panslavizmus) pôsobil 
ako riadny samostatný učiteľ v Kysáči. Tu 24. januára 1905 zomrel/3/. Už vo svojej dobe 
bol známy (v slovenských, srbských i maďarských kruhoch) ako zapálený organizátor 
národného a kultúrneho života dolnozemských Slovákov a podporovateľ celonárodných 
pohybov. Niet preto divu, že mu neboli cudzie ani otázky súvisiace s kodifikáciou 
národných symbolov. 

V súvislosti s našou témou je zaujímavé, že Mičátkovo národné uvedomenie 
významne ovplyvnila epizóda, ktorá bezprostredne súvisela práve s používaním 
národných (v tomto prípade maďarských) symbolov. Odohrala sa niekedy v septembri 
roku 1848 v Malých Stankovciach, kde Ján Branislav trávil svoje detstvo a školské roky 
pod dohľadom vlastného otca - ev. učiteľa. Sám sa na udalosť neskôr (asi v r. 1863) 
rozpomína: "Písal sa rok maďarskej revolúcie 1848. Jedenásťročnému Jankovi páčilo sa to 
tie červenobielezelené ružičky, stužtičky, zástavy vrahov národa slovenského, a pretože 
páčilo sa mu to, tak pripjal si aj on znamenie cudzé, znamenie rodohany, ale vidiaci 
Janko, že jeho otec v hneve vrhnul kus tohto znaku na hnoj farský v čas sviatku 
szabadságu maďarského, príkladom otca aj on pometal všetky znaky slávy maďarskej jaká 
bola r. 1848 ta, kde patrili, to jest zrovna na trusovisko"/4/. Na inom mieste - azda 
nespravodlivo zazlievajúc vlastnému otcovi - dodáva, že tento "málo mu podal k 
prebudeniu sa a k milovaní svojeti, iba to, že ten znak maďarskej vrazobnej slobody 
odhodil, a šťastia, že to Ján náhodou spatril."/5/ V tom istom období sa J.B. Mičátek, ako 
svedok príchodu slovenských dobrovoľníkov vedených Hurbanom a Štúrom do 
Stankoviec, možno po prvýkrát stretol aj so slovenskými zástavami a národným 
symbolom. 

Ďalšia podobná príležitosť sa mu mohla naskytnúť v r. 1861, kedy sa zúčastnil 
memorandového zhromaždenia v Martine. Z tohto obdobia je známa požiadavka "aby pri 

Podobizeň Jána Branislava Mičátka (1837-1905; ALU MS Martin) 
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krajinskej farbe červeno-bielo-zelenej i našej slovenskej užívať slobodné bolo"/6/. V 
slávnostnom prípise memorandovému zhromaždeniu ju vyslovili Martin Čulen a František 
Mráz, pôsobiaci v tomto čase v Szatmáre (dnes Satú Mare v Rumunsku), prvý ako riaditef 
a druhý ako učiteľ tamojšej školy. Hoci konkrétne doklady o existencii národných zástav z 
r. 1861 nemáme, nie je vylúčené, že sa v tomto čase používali. O tom, že myšlienka 
používania národných symbolov bola v tomto období medzi Slovákmi skutočne živá, 
svedčí aj skutočnosť, že v prosbopise adresovanom v decembri 1861 panovníkovi sa 
spomínal i znak navrhovaného Hornouhorského slovenského okolia (slovenský symbol -
dvojitý kríž na trojvrší - na hrudi cisárskeho orla). 

O necelé dva roky sa J.B. Mičátek zúčastnil prvého valného zhromaždenia Matice 
slovenskej v Martine. S uvoľnením politických pomerov v krajine sa v tomto období 
rozšírilo aj používanie slovenských (slovanských) farieb. Mesiac pred konaním valného 
zhromaždenia (4. júna 1863) mal napr. biskup Štefan Moyzes posväcovať "zástavu kat. 
gymnázia bielomodročervenú verejne v zámockom kostole"/7/ v Banskej Bystrici. V čase 
jeho príchodu do Turca podobné zástavy lemovali cestu z Turčianskeho Michala do 
Martina, kde viali tiež ďalšie trikolóry/8/. 

J.B. Mičátek prišiel do Martina deň pred konaním vlastného zhromaždenia a mal tak 
príležitosť sledovať posledné prípravy na toto podujatie. "Dasčara, ktorá na hlinku mesta 
(dnešné nám. SNP - pozn. autora) postavená bola pre 500 ľudí z inteligencie zakladateľov, 
národných členov atď. ozdobená bola vencami, zeleným chvojím, slovenskými 
trikolórami, atď. atď"/9/. V zhode s týmto Mičátkovým svedectvom aj zápisnica z 
matičného zhromaždenia (zo 4.8.1863) uvádza, že v deň slávnosti "národ hrnul sa do 
zvláštneho, k tomu cieľu na námestí z dasiek postaveného, zeleným chvojím, kvietím a 
vencami, jakož i zvonku odznakom Matice slovenskej s národními zástavami ... 
ozdobeného stánku"/10/. Podľa kronikára mesta Martina tento stánok predstavovala "jedna 
10 láktrov v širine majúca drevená stajňa s nízkym do pyramídy idúcim dachom, do ktorej 
na ... vrch strčila sa veliká zástava bielomodročervená s nápisom "Spas ľud svoj, 
hospodine. Ž.23.v.9"/ll/. 

Bol to nepochybne práve martinský pobyt, ktorý J.B. Mičátka inšpiroval k tomu, aby 
sa problematikou slovenských národných symbolov začal zaoberať vážnejšie. Ešte v tom 
istom roku (1863) si začal písať denník, pričom národnej symbolike venoval hneď jeho 
úvodné strany. Na titulnej strane zobrazil "Herb Národa Slovenského", ktorý nápadne 
pripomína najstarší symbol Matice slovenskej: v kruhovom štíte tu zo stredného vyššieho 
vrchu vyšrafovaného trojvršia, v duchu doby interpretovaného ako "Tatra, Matra, Fatra", 
vyrastá dvojramenný kríž. Mičátkov popis znaku je nasledovný: "v červenom poli biely 
dvojistý kríž a tri vrchy modré (belasé)". Je nepochybne, že predlohou takto ponímaného 
znaku bol matičný symbol, ktorý aj v neskoršom období (začiatkom 70-tych rokov) 
zastupoval funkciu znaku národného (pri kampani proti slovenským gymnáziám ho napr. 
aj maďarské úrady vydávali za znak "slovenského Okolia"/12/). 

Oveľa pozoruhodnejšie ako Mičátkovo matičné Stvárnenie národného symbolu 
Slovákov sú jeho záznamy týkajúce sa vzhľadu a používania slovenskej národnej zástavy. 
Poradie farieb na nej nebolo v tomto období ešte ustálené, preto niet divu, že sa menilo i v 
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predstavách J.B. Mičátka. Pri jeho úvahách mu ako pomôcka poslúžil zoznam zväčša 
európskych štátov s údajmi o farbách a výnimočne aj figúrach na ich zástavách, ktorý sa 
nachádza na prvej stranej jeho denníka. Za všetky z nich spomeňme len ruskú 
"bielo-modro-červenú", srbskú "modro-červeno-bielu" a uhorskú "červenobielozelenú". 
Tieto totiž mohli najvýraznejšie ovplyvniť Mičátkove úvahy o slovenskej i slovanskej 
trikolóre. 

Svoje predstavy o slovenských farbách - či jeho slovami o "Farbe Národa 
Slavianského" - viackrát korigoval, až - iste pod vplyvom vlastného rusofilstva - dospel k 
názoru, že je "biel-modro-červená". Do tejto trojfarby, resp. do krajiny, ktorú 
symbolizovala (Rusko), začas vkladal aj svoje nádeje v lepšiu budúcnosť, ako o tom 
svedčí o.i. text ktorý pripísal k predchádzajúcemu: "Biel-modro-červená. Zástava 
spasenia". Ani s takýmto riešením sa však neuspokojil a poradie farieb dodatočne zmenil. 
Bielu umiestnil dole, modrú doprostred a červenú nahor. "Zástavu spásy" tak nakoniec 
stotožnil s vlastnou verziou slovenskej národnej zástavy. 

Stretávame sa s ňou na titulnej strane Mičátkovho denníka. Po stranách už 
spomínaného "herbu národa slovenského" tu čnejú zástavky, ktorých listy sú pozdĺžne 
rozdelené na 3 polia. Pôvodne v nich boli slovne označené jednotlivé farby, po 
viacnásobnom prepise sa však stal nečitatelhým. Podlá neho i podlá rukopisu pod 
vyobrazením "herb" možno usudzovať, že aj určenie poradia farieb slovenskej zástavy 
robilo Mičátkovi značné ťažkosti a sprevádzali ho komplikované úvahy. V texte pod 
"herbom" sa z nečitateľnej spleti dajú spoľahlivo vyčítať len nasledovné pasáže: "Farba 
národnia Slovenská je ... Biela dole" a pravdepodobne červená "hore". Toto farebné 
poradie by zodpovedalo poradiu, ktoré Mičátek nakoniec dodatočne pripísal aj k 
spomenutým zástavkám pri národno-matičnom znaku: červená (hore), modrá (v strede) a 
biela (dole). 

Na základe informácií z denníka sa nedá jednoznačne určiť, kedy presne J.B.Mičátek 
k uvednému riešeniu dospel. Aj v nasledujúcom období mal totiž viac príležitostí (a 
súčasne dôvodov) vrátiť sa k tejto problematike. Jednou z nich boli voľby do uhorského 
snemu v roku 1869, kedy za poslanca v kulpínskom okrese kandidoval Viliam 
Pauliny-Tóth. J.B. Mičátek si pri tejto príležitosti zaznačil do svojho denníka niekoľko 
piesní, ktoré kulpínski Slováci spievali na podporu Paulínyho spoločne so Srbmi. V 
záverečných veršoch prvej z nich sa prevoláva: "A keď národ prerazí / A prápor náš 
zvíťazí / Hoj Paulíny národu / Vydobyje Slobodu.// No rozviň sa zástava / Za slobodu za 
práva / Hoj Paulíny vodca náš / Naše srdce život máš."/13/ V ďalšej piesni sa motív 
zástavy objavuje aj konkrétnejšie - ako motív zástavy národnej: "1. Hore Báčkou dole 
Báčkou zástavy už vlajú / Poďme bratia drahí bratia k voľbe nás volajú / Čestný človek z 
presvedčenia svoje votum dáva / Z celej duše svojej volá Paulínymu Sláva... 4. Hore 
Báčkou dolu Báčkou už náš ľud ožíva, / A pod národnou zástavou pekne ho 
pribýva..."/14/. Je známe, že v týchto volbách kulpínski Slováci a Srbi použili aj svoje 
skutočné národné zástavy/15/. Ich podobnosť či rovnakosť mohla byť novým podnetom k 
úvahám J.B. Mičátka o vzhľade národnej zástavy Slovákov. 

Prvá strana Mičátkovho denníka 
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V ďalšom období sa J.B. Mičátek vo svojom denníku k tejto téme nevyjadroval. Vrátil 
sa k nej až koncom osemdesiatych rokov - pravdepodobne v apríli 1889 - v básni-piesni, 
ktorej text je nasledovný: 

/. Slováci, Slováci! 3. Čuj, kto v Boha veríš, 
Čo to bude s nami? V Krista, Ducha, Slávu, 
Spojili sa zradci Iste nezneveríš 
S maďaromanami. Slovenskú zástavu. 

2. Slováci, Slováci, 4. Zástava slovenská 
Mnohí z nás sú štenci, červená-biel-svetlá! 
Vlci, odštepenci, Len tá nás zastáva 
Baby zmad'arčenci. S Kristom i odpekla./16/ 

Okrem viery vo vlastné "farby", ktorá kontrastuje s niekdajšími Mičátkovými 
úvahami o pomoci zo strany Ruska, nás v poslednej strofe zaujme poradie farieb na 
slovenskej zástave. Je odlišné oproti poradiu na titulnej strane denníka, v tomto prípade 
však usudzujeme, že bolo prispôsobené rýmu. 

Aj keď je možné, že J.B. Mičátek svoje náhľady na usporiadanie farieb na slovenskej 
národnej zástave menil (až do vzniku ČSR sa popri stabilizujúcej sa bielo-modro-červenej 
objavovali i ďalšie varianty slovenskej zástavy), domnievame sa, že červeno-modro-biele 
riešenie, ku ktorému dospel pravdepodobne v matičnom období, určitý čas chápal ako 
definitívne. V ňom sa Mičátkovi v zmysle dnešných vexilologických zásad podarilo 
odlíšiť slovenskú zástavu od vtedy používanej a všeobecne známej bielo-modro-červenej 
zástavy ruskej a - podlá jeho znalostí - modro-červeno-bielej zástavy srbskej/17/. 
Pravdepodobne nezávisle od možných vzorov (s rovnakým riešením sme sa dosial' stretli 
len na zástave slovenských dobrovoľníkov z r. 1848/18/ a na odznaku Spolku Karola 
Kuzmányho z USA/19/) tak J.B. Mičátek vytvoril verziu slovenskej národnej zástavy, 
ktorú možno považovať za svojím spôsobom originálnu. Ona i všetky ďalšie doklady z 
denníka J.B. Mičátka sú výrečným svedectvom toho, že otázky kodifikácie slovenských 
národných symbolov a ich používanie v 2. polovici 19. storočia boli živé aj v prostredí 
dolnozemských Slovákov. 

Poznámky 

1 Napr. Zuberec, V.: Slovenská národná a štátna zástava. In: Vlastivedný časopis, 39, 
1990, č. 3, s. 97-103; Novák, J.: Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v 
minulosti. Bratislava 1990, naposledy aj (Vrteľ, L.-Čisárik, L.): Štátna vlajka 
slovenskej republiky a možnosti jej úpravy. Tamže 1991 (štúdia posúdená 
Heraldickou komisiou MV SR a predložená vláde SR), s. 2-7. 

2 Denník je uložený v Historickom archíve mesta Nového Sadu v pozostalosti 
J.B. Mičátka (Istorijski archív grada Novi Sad. Ostavština Mičátek). Ďalej ho 
uvádzame pod návzom Svetovíd, ktorým ho označil sám autor. 

3 O ňom pozri bližšie napr. Slovenský biografický slovník 4. Martin 1990, s. 159-160, 
o jeho príbuzenských vzťahoch Šišmišová, A.: Rodina Jána Branislava Mičátka a jej 
podiel na rozvoji slovensko-juhoslovanských kultúrnych vzťahov. (Diplomová práca). 
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Bratislava, FFUK-Katedra slovenských filológií 1991, prípadne Valihora, J.: Ján 
Mičátek v kultúrnych dejinách vojvodinských Slovákov. In: Zborník Spolku 
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napr. zaregistroval v Národných novinách správu z New Yorku, podlá ktorej tamojší 
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SLOVENSKÁ GENEALÓGIA RODU PETRÓCIZ KOŠECE 
Z ROKU 1640 
Pavel Horváth. 

Súčasťou pohrebných kázní nad význačnými kultúrnymi alebo šľachtickými predstaviteľmi 
býval v minulosti aj výklad ich rodinného či rodového pôvodu, nazývaný parentácia. 
Niekedy boli tieto parentácie veľmi podobné, pri sledovaní pôvodu zosnulého zachádzali 
ďaleko do minulosti a menili sa na genealógie príslušných rodín alebo rodov. Takou j'e i 
slovenská parentácia, ktorá vznikla pri príležitosti pohrebu Pavla Petróciho v r. 1640 a 
predstavuje vlastne genealógiu šľachtického rodu Petróci od jeho prvého známeho 
predstaviteľa až do uvedeného roku. 

Rod Petróciovcov pochádzal z Chorvátska a jeho pôvodné meno bolo pravdepodobne 
Petrovič alebo Petrovský. Dnes to už môžeme ťažko zistiť, pretože kým sa meno prvého 
predstaviteľa rodu objavilo v našom prostredí, prešlo v uhorskej kráľovskej kancelárii 
dlhšou adaptáciou a jeho prvé zápisy majú aj na Slovensku zhungarizovanú podobu 
(Petrowczi, de Petrwcz, Petreczi, Petroczi a pod.)/l/. Napriek tomu nepredstavovali 
Petróciovci u nás cudzí, ale skôr domáci šľachtický živel, ktorý veľmi rýchlo zrástol so 
slovenským prostredím. 

Prvým predstaviteľom rodu, ktorý sa na Slovensku usadil, bol Pavel Petróci. V r. 
1531 získal od kráľa Ferdinanda I. Habsburského donáciu na hrad a panstvo Košeca na 
Považí. Majetky sa podarilo len krátko predtým oslobodiť z rúk bratov Podmanickovcov, 
ktorí sa ich násilne zmocnili ako prívrženci Ferdinandovho protivníka Jána Zápoľského. 
Panstvo pozostávalo z jedného mestečka (Košeca) a jedenástich dedín (Hloža, Dolné a 
Horné Kočkovce, Kopec, Veľké a Malé Košecké Podhradie, Ladce, Nosice, Podhorie, 
Dolná a Horná Poruba a Košecké Rovné) a potomci Pavla Petróciho ho potom vlastnili 
140 rokov. 

Už Pavlov syn Mikuláš Petróci (zomrel r. 1587) sa stal prívržencom reformácie a 
všetci jeho potomci boli potom evanjelického vyznania. V kultúrnych, ale aj v politických 
pomeroch na Slovensku zohrávali predstavitelia rodu vždy významnú úlohu. Skoro zrástli 
so slovenským kultúrnym životom a dorozumievacou i písomnou rečou ich dvora bola v 
16. a 17. storočí slovenčina. Hungarizovať sa začali až v poslednej tretine 17. storočia v 
dôsledku účasti v protihabsburských stavovských povstaniach, v ktorých vedúcou silou 
bola maďarská šľachta. 

Odrazom slovenského prostredia na dvore Petróciovcov je aj spomenutá genealógia 
ich rodu z r. 1640, napísaná v slovenčine, ktorá sa zachovala v Slovenskom národnom 
archíve v Bratislave/2/. Meno jej zostavovateľa či autora nepoznáme, pretože sa v práci 
neuvádza. Môžeme iba usudzovať, že ním bol košecký ev. farár Michal Lazius, pôvodom z 
Bánoviec nad Bebravou, ktorý už predtým dlhé roky pôsobil ako rektor na školách v 
Čechách i na Slovensku/3/. Aj keď je genealógia vypracovaná kazateľským štýlom, má 
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Strážna veža Košeckého hradu (kresba z 30-tych rokov nášho storočia) 
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vcelku dobrú úroveň. Opiera sa o overené poznatky o dejinách Petrociovcov, ktoré 
autorovi akiste poskytli aj samotní členovia rodu. Odhliadnuť treba, pravda, od 
nekritického odvodzovania pôvodu niektorých uhorských rodov od arpádovských 
náčelníkov, čo bolo v tom čase pre uhorské genealógie typické. Genealógia má takéto 
znenie: 

Parentatio seu genealógia familae Petrôci 

Slávneho rodu pánov Petrôci (jakožto z hodnoverných listov dosvečit se múze) 
preded jejich byl pan Peter Petrôci, ktery mel syna pána Petrôci Pavla, kterizto od 
rodičov a pratelov svich byl comendovany/41 a daný do dvoru krale uherského Ludvika 
ješte pred mohacku vojnu. Ktery Ludvik kral kdy svu vlastni sestru krale VaclavalS/ dcéru 
jmenen Annu dával za Ferdinanda, knize rakúske, zatym pak krale uherského a cisare 
rímskeho a kdy Ludvik kral vzal sobe za manželku predjmenovaneho Ferdinanda sestru, 
pozorujice na to, že su tak blizni pratele a viduce Ludvik kral, že predjmenovaný pan 
Pavel Petrôci jest vtipu dobrého a že v službách kralovskych verný jest a úprimný, 
comendovat račil jeho do dvoru jeho jasnosti cisare Ferdinanda sestre svoj Anne. 
Kteryžto pan Pavel Petrôci ve dvore Ferdinanda knižete pilne a verne se obracal. V tom 
stalo se mohacke zahynutí a po vojne i kral Ludvik zahynul a po jistych časich 
predjmenovaný Ferdinand, rakúske kniže, vyvolen jest za krale uherského. Kteryžto kral 
Ferdinand za verne a úprimne služby jeho daroval mu zamek košecky s panstvim večité i 
potomkom jeho, kteri jeho potomci z milosti boži i nyni su dediční pani toho zámku a 
panstvi. 

Po jistem čase tenže pan Pavel Petrôci z rizení božiho uminil v stav manželský 
vstupiti. Pojal sobe velikomožneho nekdy pána Giulai Janoša dcéru Giulai Katerinu. 
Kteražto família Giulai od kapitána Giula pochazi a od teho giulajskeho slávneho 
pokolení pochazi família Jakušith, família Ostrožit, família Petrôci. Z tejže Kateriny 
Giualai splodil byl čtyr synov, pána Mikuláša, Jana, Pavla, Ištvana. Títo poslední tria 
Zadných potomkov po sebe nezanechali, ačkoli Petrôci Ištvan z velikomožnejpanej Forgač 
Hony splodil byl jedného syna Petrôci Ferenca. Než pan Petrôci Mikuláš chcejice šlepeje 
predkov svich slávnych nasledovati, comendovan jest do dvoru cisára Maximiliana slávnej 
pameti a za nektery rok v službách cisárskych zustavajice uminil potom v stav manželský 
vstupiti. A pojal sebe za manželku velikomožneho nekdy pána, pána Zay Ferenca dcéru, 
jmenem Barboru, z velikomožnej panej Garai Banffy Barbory splozenu, s kteru splodil 
sedem synov, Paulum, Martinum, Georgium, Emericum, Laurentium, Nicolaum, Danielem. 

Co se pak dotyče predjmenovaneho pána Zay Ferenca, otce matky pána Pavla 
Petrôci, ten jakby vitezky a jak užitečny tejto uherskej zemi byl a jak chvalitebne o nem 
histórie pišu, to všetko tuto vypovedeti nemužem, nebo by se musel velmi čas prodlužiti. 
Obzvlaštne toliko veci tuto pripomenem: Byl tento pan Zay Ferenc i na monackej vojne a 
skrz mocnú boži ruku zachovan jest. Potom byl kapitaniom solnockym, potom zase 
egerskym. Byl i košickým generalem a od cisára Ferdinanda k Solimanovi, tureckému 
cisárovi byl vyslaný legatus, kteru legacii pilne a štastne i vykonal, takže mu ten titul dáva 
pána Ištvanfiho Historial6j: "Franciscus Zayus belli et pacis tempore clarus et laboriosa 
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apud Solimanum legatione celebrilis", to jest Zay Ferenc času vojny i pokoja slávny a v 
pracovitej legacii u Solimana vznešený. 

Z týchto tedy vznešených a slávnych rodičov posla tato família Petroci, kterych 
nasledoval i tento v pánu Bohu odpočívajúci pan Pavel Petroci. Kteryžto za svej mladosti 
najprv v hlavných školách se učiL Potom zanechavše školy do hlavných pánov dvoru se 
oddal, takže i dobrých mravuov se tam naučil a ve všeckych vojnách, ktere za cisára 
Rudolpha slávnej pameti proti Turku se vedli, pritomen byl, kdežto pani a zetnane 
kralovstvi uherského personaliter compareovali/7/. Zatym kdy tomu čas prišel vstúpil do 
stavu manželského a pojal sobe velikomožnu pani Juditu Ostrožit, velikomožneho nekdy 
pána Oztrožit Andraša dcéru, nyni smutne pri hrobe sedici. Kteražto pani i po otci i po 
materi z hlavného a slávneho rodu jest zrozená a pratele jej, jako sme povedali i po otci i 
po materi v velikem stave položení byli a okrašleni. Byl tento pan Petroci Pal človek vlasti 
svej úprimný a pratelom dobre prajici. S prijímaním tela a krve Pane peknú a tichu smrti 
Život svuj dokonal, živ sa šedesat a osem rokov a za čtyri dni. Kteremužto pan Buch rač 
dati veselé z mrtvychvstani. Pripomenul sem zvrchu, že pan Petroci Mikloš mel sedem 
synov, z kterych pan Petroci Daniel a vnuk Stephanus Petroci živí zustavaji, kterym s 
ostatnú famíliu Petrocovsku pan Buch rač dati života prodluženi a sveho boskeho 
požehnaní. 

Doteraz sme mali o dejinách tohto rodu na Slovensku len vefmi skromné poznatky a 
naša genealógia ich v podstatnej miere rozširuje. Rozmnožuje predstaviteľov rodu napr. o 
jeho najstaršieho člena Petra Petróciho, o ktorom sme dosiaľ nevedeli/8/. 0 jeho synovi 
Pavlovi môžeme doplniť, že od r. 1527 mal hodnosť hlavného pohárnika na dvore kráľovny 
Márie, vdovy po kráľovi Ľudovítovi II. a sestry kráľa Ferdinanda I. Habsburského. Táto 
jeho hodnosť bola potom známa aj v slovenskom prostredí a ešte aj v r. 1534 mu kapitáni 
hradu Ilavy ako "urozenemu pánu Paulovi Petrovci na Kosatci, poharnikovi kralovej jeji 
milosti" adresovali po česky písaný list/9/. 

Pavel Petroci umrel okolo r. 1541 pomerne mladý a zanechal viacero detí ešte v 
nedospelom veku. To využili susední zemepáni, najmä Podmanickovci z Považskej 
Bystrice (ktorí sa medzitým zmierili s kráľom Ferdinandom), aby sa zmocnili časti 
majetkov košeckého panstva. Snáď aj preto sa jeho vdova Katarína Dulaiová r. 1546 
znovu vydala za Mikuláša Tamóciho, aby získala tútora pre svoje deti. Okrem uvedených 
synov (Mikuláša, Jána, Pavla a Štefana) mal Pavel Petroci aj dve dcéry, Annu a Katarínu, 
ktoré sa v genealógii podľa vtedajších zvyklostí neuvádzajú. Podľa všetkého boli zo 
všetkých detí najstaršie, pretože v roku 1559 boli už obe vydaté. Anna za Damiana 
Araňaniho a Katarína za Františka Jakušiča, zemepána z neďalekého Pruského/10/. 

Najstarší syn Mikuláš sa správy rodových majetkov ujal až okolo r. 1570, kedy sa 
skončila jeho výchova na kráľovskom dvore a kedy sa tiež oženil s Barborou Zaiovou, 
dcérou Františka Zaia (1498-1570), čím si získal aj podporu tohto významného 
šľachtického rodu. O jeho bratoch Jánovi a Pavlovi sa podrobnejšie správy nezachovali a 
vieme o nich iba to, čo sa uvádza v genealógii. O Štefanovi Petrócim môžeme doplniť, že 
po smrti brata Mikuláša, ktorý umrel r. 1587, vystupuje v tomto roku už ako zemepán 
košeckého panstva. R. 1596 spomína ho aj rektor bardejovskej školy Leonhard Stôckel v 
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úvode svojej Postily ako jedného z mecenášov - prispievatefov na jej vydanie/l 1/. Štefan 
Petróci bol ženatý s Helenou Forgáčovou, ich jediný syn František zomrel však podfa 
všetkého v detskom veku. Podfa genealógie mal Mikuláš s Barborou Zaiovou 7 synov, 
menovite Pavla, Martina, Juraja, Imricha, Vavrinca, Mikuláša a Daniela. 

Najviac správ sa nám zachovalo o jeho najstaršom synovi Pavlovi. Na základe údaja 
o dožitom veku, uvedenom v genealógii, môžeme dokonca vypočítať aj dátum jeho 
narodenia (1572). Z iných prameňov vieme, že patril k popredným predstaviteľom šfachty 

Erb rodu Petróci 

v Trenčianskej stolici a k účastníkom protitureckých bojov v poslednom období tzv. dlhej 
alebo 15-ročnej vojny (1592-1606). Svedčí o tom aj dôverné priateľstvo s palatínom 
Jurajom Turzom a jeho synom Imrichom. Jeho 7 listov z rokov 1601-1621, písaných z 
Košece sa dodnes zachovalo v turzovskej korešpondencii. 

Vieme tiež o tom, že ako zástupca Trenčianskej stolice bol v rokoch 1625 a 1635 
vyslancom na krajinských snemoch/12/. Pavel Petróci mal za manželku Juditu 
Ostrožičovú, dcéru Andreja Ostrožiča, spolumajitefa ilavského hradu a panstva. 
Nezanechal však žiadnych potomkov. 
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Z Pavlových šiestich bratov (Martina, Juraja, Imricha, Vavrinca, Mikuláša a 
Daniela) máme v iných prameňoch doložených iba troch. Martin a Daniel sa ako 
spolumajitelia košeckého panstva spomínajú v r. 1607 pri darovaní jednej poddanskej 
usadlosti úradníkovi panstva Štefanovi Vranovi/13/. Mikuláš sa ako spolumajiteľ panstva 
uvádza v roku 1634 a o Jurajovi, Imrichovi a Vavrincovi sme zatiaľ iné údaje nenašli. 
Daniel sa spomína ešte aj r. 1640 (v našej genealógii) ako posledný žijúci syn Mikuláša 
Petróciho spolu s jeho (Mikulášovým) vnukom Štefanom. Aj keď sa v genealógii výslovne 
nehovorí, že Štefan bol synom Daniela Petróciho, z uvedenej štylizácie možno tak 
usudzovať. 

Štefan Petróci, o ktorom je v genealógii iba zmienka, bol ďalším významným 
príslušníkom rodu. Narodil sa okolo r. 1620 tak ako väčšina jeho predchodcov na 
košeckom hrade a po nadobudnutí príslušného vzdelania sa v dospelom veku oženil s 
Alžbetou Tôkôliovou, sestrou Štefana Tôkôliho, spolumajiteľa kežmarského a oravského 
hradu a panstva. Za aktívnu účasť v politickom a vojenskom živote krajiny získal už v r. 
1647 pre svoj rod barónsky titul. Bol však aj štedrým podporovateľom kultúrneho života, 
školskej a vydavateľskej činnosti slovenských evanjelických vzdelancov, za čo mu mnohí 
autori alebo kníhtlačiari venovali svoje latinské alebo aj slovenské práce/14/. S manželkou 
Alžbetou Tôkôliovou mal troch synov a jednu dcéru. Všetky deti sa narodili pred r. 1662, 
pretože jeho manželka v tomto roku zomrela (rektor ilavskej školy Mikuláš Fabricius 
vydal v Trenčíne pri príležitosti jej pohrebu latinské smútočné verše)/15/. Synovia 
Mikuláš, Štefan a Imrich študovali v r. 1668 na ev. lýceu v Prešove, kedy tiež prispeli 
latinskými veršami do básnickej zbierky vydanej na počesť rektora školy Samuela 
Pomaria. Pod jeho vedením viedol v r. 1668 Mikuláš školskú dišputu, ktorá vyšla ešte v 
tom istom roku aj tlačou. Venoval ju svojmu otcovi Štefanovi Petrócimu ako 
"podporovateľovi ev. cirkvi a patrónovi prešovskej školy"/16/. Dcéra Štefana Petróciho 
Katarína Sidónia mala iba domácu výchovu a vzdelanie, neskôr sa však stala jednou z 
prvých skladateliek maďarských duchovných piesní/17/. 

V r. 1670 sa Štefan Petróci zapojil do Vešeléniho sprisahania uhorskej šľachty proti 
cisárovi Leopoldovi I. Po jeho skorom prezradení mu skonfiškovali všetky majetky a hrad 
Košecu cisárske vojsko rozbúralo. Sám si zachránil život iba útekom na turecké územie. 
Odtiaľ prešiel do Sedmohradska a na východné Slovensko, kde sa r. 1672 postavil na čelo 
Kuruckých pohybov proti viedenskému dvoru. Keď o niekoľko rokov vypuklo proti 
Habsburgovcom stavovské povstanie pod vedením Imricha Tôkôliho, stal sa nielen 
hlavným poradcom jeho vodcu (Tôkôli bol jeho synovcom), ale aj jedným z 
najskúsenejších veliteľov jeho vojska. Už v r. 1678 s ním prenikol aj na západné 
Slovensko a opäť sa zmocnil svojich rodových majetkov/18/. Tieto úspechy však netrvali 
dlho a po porážke Turkov pri Viedni v r. 1683 bolo povstanie Imricha Tôkôliho potlačené. 
Štefan Petróci odišiel spolu s ním do tureckej emigrácie, kde v bližšie neznámom čase aj 
zomrel. 

Hoci mal troch synov (Mikuláša, Štefana a Imricha), poznáme iba osudy jedného z 
nich - Štefana Petróciho ml. Ten sa v dospelom veku oženil s Alžbetou Révaiovou, dcérou 
hlavného župana Turčianskej župy Imricha Révaia a získal s ňou aj podiel na majetkoch 
hradov Sklabine a Blatnice. Koncom 17. storočia bojoval v posledných protitureckych 
vojnách. Podobne ako jeho otec patril medzi podporovateľov ev. cirkvi. V r. 1707 bol 
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spolupredsedom ružomberskej; synody, na ktorej sa snažil dosiahnuť dorozumenie medzi 
prívržencami a odporcami pietizmu na čele s Danielom Krmanom. V r. 1703-1711 sa 
zúčastnil stavovského povstania Františka II. Rákociho a dosiahol v ňom hodnosť 
generála. Kedze nemal mužských potomkov, jeho smrťou v r. 1713 rod Petróciovcov na 
Slovensku vymrel. 

Na základe slovenskej genealógie z r. 1640 a nami získaných údajov bolo možné 
zostaviť tento neúplný a predbežný rodokmeň Petróciovcov do roku 1713: 

P e t e r 

Pavel 
(zom. okolo 1541) 
Katarína Ďulaiová 

Mikuláš 
(zom. 1587) 

Barbora Zaiová 

Ján Pavel Štefan 
(dol. 1587-96) 

Helena Forgáčová 

František 

Pavel Martin 
(1572-1640) 

Judita Ostrožičová 

Juraj Imrich Vavrinec Mikuláš Daniel 
(dol. 1640) 

Mikuláš Štefan 
(zom. 1713) 

Alžbeta Révaiová 

Štefan 
(nar. okolo 1620) 
Alžbeta Tokôliová 

Imrich 
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Poznámky 

1 Staršie tvary mena sa najviac vyskytujú v diele LUKINICH, E.: A. podmanini 
Podmaniczky család oklevéltára 2-3. Budapest 1937. 

2 Slovenský národný archív, Archív rodu Zai. Turzovsko-révaiovské písomnosti, fasc. 
XLII. B. Meno rodu Petrôci sa v genealógii píše spočiatku ako Petroci, neskôr 
Petroci. V texte parentácie ponechávame mená všetkých rodov v pôvodnom znení. 

3 O M. Laziusovi pórov. Slovenský biografický slovník 3. Martin 1989, s. 368. 
4 comendovaný (z lat.) - doporučený. 
5 Ide o král'a Vladislava II. Jagelonského (1492-1516), ktorého v Čechách nazývali aj 

Václavom. 
6 Ide o dielo uhorského historika Mikuláša Etvanfiho Histonarum de rébus ungaricis 

libri IV, ktoré prvýkrát vyšlo v Kolíne nad Rýnom roku 1622. 
7 personaliter compareovali (z lat.) - osobne sa zúčastnili. 
8 Pórov. NAGY, L: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal 9. 

Pest 1868, s.' 278. 
9 VARSIK, B.: Stredoveké listy a listiny z V. a VI. storočia. Bratislava 1956, s. 378. 

Hrad Košeca mal v minulosti aj názov Kosatec alebo Kosec. 
10 LUKINICH, E.: c.d. 3, s. 378. 
11 ČAPLOVIČ, J.: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, 1. Martin 

1972, č. 62. 
12 NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Bratislava 1980, s. 204-205. 
13 Tamže, s. 204. 
14 ČAPLOVIČ, J.: c.d. 1-2, č. 826,1173,1227, 1793,1825,2491, 2495, 2506, 2564. 
15 Tamže, č. 1879. 
16 Tamže, č. 1214. 
17 Pórov. Slovenský biografický slovník 4. Martin 1990, s. 452-453. 
18 MACUREK, J.: České zeme a Slovensko (1620-1750). Brno 1969, s. 251. 
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VÝVOJ RODOVÉHO ERBU MEŠKOVCOV 
Peter L. Andráš 

Meškovci patria medzi najstaršie a najvýznamnejšie oravské rody. Pochádzajú z Liptova, 
avšak niekedy v rozmedzí rokov 1318-1321 presídlili do Yvšného Kubína, podľa ktorého 
si písali aj prídomok "vyšnokubínski". V priebehu nasleaujúcich storočí dali Orave veľa 
významných úradníkov stoličnej správy a Uhorsku mnoho význačných vojakov a 
politikov. 

Pokiaľ je nám známe, existuje viacero prác, ktoré sa zaoberajú genealógiou rodu, ale 
nejestvuje ani jedna štúdia, ktorá by sa podrobnejšie venovala problematike heraldiky. 
Predkladaný príspevok by mal aspoň čiastočne preklenúť túto medzeru. 

Najstaršiu známu podobu erbu rodu Meškovcov poznáme z pečate Juraja Mešká st. 
(doloženého v rokoch 1579-1626) z r. 1626. Juraj bol správcom oravského panstva Juraja 
Turzu. Jeho pečať sa zachovala v Kubíniho zbierke pečatí (obr. 1). Údaje o nej publikoval 
Jozef Novák. 

1. Pečať Juraja Mešká st. z roku 1626 
2. Rekonštrukcia erbu J. Mešká st. podľa pečate z r. 1626 
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Pečať je poškodená a heraldické symboly sú ťažko identifikovateľné. Na štíte je len 
jedna postava stojaca na pažiti. Pravdepodobne zobrazuje divého lesného muža, ktorého 
poznáme z početných vyobrazení meškovského erbu. Zdá sa, že ľavicu má opretú vbok, 
kým v pravej ruke drží akýsi predmet (azda kyjak). Klenot tvorí poprsie muža medzi 
orlími krídlami (obr. 2). 

Najbližšie k pôvodnému erbu stojí jeho verzia, ktorú používala vetva rodu z Báje. 
Poznáme ju zo znaku Otta - Denisa Mešká (18.3.1885 - 9.12.1963). Na modrom štíte je 
divý lesný muž s vencom na hlave a s koženou zásterou okolo bedier. V pravici drží zlatú 
guľu, lávou rukou sa opiera o kyjak. Klenot tvorí poprsie tej istej postavy. Prikrývadlá sú 
modro zlaté (obr. 3). Až na orlie krídla v klenote, ktoré tu chýbajú, je erb porovnatelhý s 
pôvodným erbom Juraja Mešká st., ako ho uvádza J. Novák (obr. 1,2). 

Rodina z Báje odvodzuje svoje pôvod od Juraja Mešká st. alebo od jeho brata 
Daniela. Tým, že sa začiatkom 18. storočia odsťahovala z Oravy, izolovala sa do istej 
miery od ostatných Meškovcov. Táto skutočnosť spôsobila, že sa u tejto rodovej vetvy 
"zakonzervovala" pôvodná podoba meškovského erbu. 

Rovnaký znak používala podľa svedectva Louisa Meskó, maďarského genealóga rodu 
pôsobiaceho od r. 1949 v USA, aj vetva z Temešváru. 

Ako uvádza L. Meskó, niektorí vykladači znaku považujú divého lesného muža za 
Adama a zlatú guľu v jeho pravici za rajské jablko. Podľa neho je však zlatá guľa (jablko) 
len dodatočným svojvoľným doplnkom heraldika poplatného romantizujúcemu úsiliu, 
ktoré nedokáže vysvetliť zmysel pôvodného kyjaku v Adamovej ľavici. L. Meskó ďalej 
uvádza viaceré príklady, svedčiace o tom, že divého lesného muža, podobného figúre na 
meškovskom erbe, mali vo svojom znaku rody, ktoré v ranom stredoveku klčovali pralesy 
v hornatých oblastiach Uhorska. Heraldické heslo, ktoré L. Meskó k erbu dodatočne 
vytvoril sa viaže k výkladu divého lesného muža ako Adama: "Dic Adame scholion: Páter 
omnibus unus". ("Povedz, Adam, heslo: Všetci máme jedného otca" - t.j. Adama). Ide o 
ukážku tzv. onomastického hesla, pretože je v ňom ukryté meno rodu Meškovcov ("Dic 
AdaME SCHOlion"). 

Ďalšiu podobu meškovského erbu opisujú J. Siebmacher - G. Csergheô na základe 
viacerých pečatí zo 17. storočia a početných maľovaných erbov. V hornom modrom poli 
deleného štítu je pôvodná figúra - poprsie bradatého divého lesného muža, držiaceho v 
pravici (alebo ľavici) zlatú guľu. Druhú ruku alebo obidve ruky má opreté vbok. V 
spodnom červenom poli je čierna orlica. Klenot tvorí zlatý vyrastajúci (alebo vyskakujúci) 
dvojchvostý lev so zakrivenou šabľou v zdvihnutej pravici. Prikrývadlá sú modro-zlaté. 
Ten istý erb nachádzame aj na pečati Jána Mešká z r. 1708 (Ján Meško bol r. 1711 
účtovníkom a v rokoch 1716-1721 slúžnym Novohradskej stolice). 

Rovnaký erb používal aj Jurajov syn, "vyšnokubínsky" Mikuláš Meško z Janovskej 
vetvy (12.12.1818-?). Pri príležitosti jeho sobáša s Elenou Országhovou bola vyhotovená 
maľba s erbami oboch manželov. 

Podobný erb predstavuje verzia, ktorú namaľoval leštinský evanjelický učiteľ Adolf 
Medzihradský pre svojho priateľa, vyšnokubínskeho richtára Jóba Mešká z Albertovskej 
vetvy rodu (28.1.1855-6.10.1042). Namiesto leva na ňom vidíme dvojchvostého psa (!). Je 
to celkom bezprecedentná zmena, preto predpokladáme, že ide len o nešikovne 
namaľovanú figúru leva. Prikrývadlá sú modro-zlaté (obr. 4). Tento variant erbu poznáme 
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3. Erb Otta-Denisa Mešká (1885-1963; kresba autora) 
4. Erb Jóba Mešká Albertyho (mal'baA. Medzihradskeho, 1917) 
5. Erb rodu Meško podľa I. Nagya 
6. Pravdepodobne najčastejšia verzia meškovského erbu (kresba autora) 
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aj z pečate Jóbovho syna Jozefa Kolomana (21.6.1895-26.2.1982). Otcov a synov erb sa 
líšia tým, že kým na Jóbovom erbe drží divý lesný muž v favici zlatú gufu (obr. 6), na 
erbe Jozefa-Kolomana má obidve ruky opreté vbok. Podobný erb publikoval aj I. Nagy 
(obr. 5). Odlišuje sa len tinktúrami prikrývadiel: vpravo sú modro-zlaté, vfavo 
červeno-strieborné. 

Ďalšou obmenou znaku je erb z rodovej lavice v kostole v Leštinách. Tu divého 
lesného muža nahrádza (strieborný) rytier v brnení. Farba prikrývadiel je totožná 
s tinktúrami publikovanými I. Nagyom. 

V súvislosti s podobami erbu, v ktorých vystupuje ako heraldická figúra orlica, 
uvádza L. Meskó pôvodné (tiež onomastické) heslo. Heraldická orlica hovorí: "ME 
SCOpuli alliciunt excelsi ("Lákajú ma vysoké bralá", obr. 6). 

Jozef Meško z Janovskej vetvy (28.1.1762-29.8.1815), podmaršal a nositeľ radu 
stredného kríža Márie Terézie bol 3. februára 1804 povýšený do barónskeho stavu s 
prídomkom "vyšnokubínsky" (J. Siebmacher - G. Csergheô). Jeho barónsky erb vznikol 
polepšením pôvodného erbu, ktorý používala novohradská línia Janovskej vetvy z 
Erdôtarcsa. Štít je štvrtený. V prvom zlatom poli je čierna orlica (s červenou zbrojou). 
Druhé pole je červené (podlá J. Siebmachera - G. Csergheôa, podfa pečatného prsteňa a 
vyobrazenia erbu na náhrobku Jozefa Mešká v Kôszegu) alebo purpurové (podfa armálesu 
Jozefa Mešká z 3. februára 1804) s tromi striebornými brvnami. V treťom červenom alebo 
purpurovom poli stojí polfigúra divého lesného muža (J. Siebmacher - G. Csergheô) alebo 
rytier v striebornom pancieri s prilbou na hlave (armáles Jozef Mešká zo dňa 3.2.1804). 
Postava má v oboch prípadoch l'avú ruku opretú vbok a v zdvihnutej pravici drží zlatú 
delovú gufu (armáles Jozefa Mešká zo dňa 3.2.1804). V štvrtom modrom poli stojí 
otvorená strieborná veža s cimburím na striebornom brale (J. Siebmacher - G. Csergheô). 
Armáles opisuje štvrté pole odlišne: "V striebornom poli stojí na brale hrad (tinktúra 
hradu nie je uvedená), nad bránou sú z oboch strán delá, z bokov chránia bránu bašty s 
dvoma podlhovastými strielňami a s trojitým cimburím (stredný výčnelok cimburia 
prevyšuje výčnelky postranné)." Na štíte je barónska koruna. Klenot turnajskej prilby tvorí 
vyrastajúci zlatý lev, ktorý drží v pravici zakrivenú šabfu. Mriežky priezoru na prible a 
rukoväť šable sú zlaté. Prikrývadlá sú vpravo čierno-zlaté, vfavo červeno-strieborné. Po 
stranách štítu stoja strážcovia - obrnení rytieri držiaci kopije a ozbrojení šabfami (armáles 
Jozefa Mešká zo dňa 3.2.1804; Márton Meskó, obr. 8). Axmáles uvádza, že barón Jozef 
Meško bol nielen nositefom stredného kríža radu Márie Terézie, ale aj rytierom radu 
kniežaťa Jána Lichtensteina. 

V 17. storočí sa v Šopronskej stolici (vo Fiilesi) objavujú Meškovci, ktorých väčšina 
genealógov stotožňuje s vyšnokubínskymi Meškovcami (I. Nagy, M. Meskó, J. 
Siebmacher - G. Csergheô, J. Novák, autor a ďalší). Niektorí genealógovia (J. Csoma, L. 
Meskó) nepovažujú takéto jednoznačné stotožňovanie za dostatočne podložené. 

Jakub Meško z tejto vetvy rodu bol podpredsedom králbvskej komory 
(vicepreafectus praesides Camerae Regiae). Na jeho pečati z roku 1697 vidíme nasledovný 
erb (publikovali ho J. Siebmacher - G. Csergheô): V modrom štíte kostné červené brvno, v 
hornom poli strieborný dole obrátený polmesiac, na brvne zlatý doprava otočený lev a v 
spodnom poli zlatá hviezda. Na štíte je turnajská prilba. Klenot tvorí zlatý lev, držiaci v 
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7. Malý erb baróna Jozefa Mešká (kreslil autor podľa I. Siebmachera - G. Csergheoa 
8. Veľký erb Jozefa Mešká (podľa M. Mešká) 
9. Erb barónov z Hanisky (podľa I. Nagya) 
10. Erb čanádskej vetvy (podľa armalesu kreslil autor) 
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pravici rovný meč s nastoknutou korunou. Prikrývadlá sú vpravo modro-zlaté a vfavo 
červeno-strieborné. 

Jakubovi dvaja synovia Adam a Jakub ml. boli 12. júla 1721 povýšení do barónskeho 
stavu. Obaja zastávali úrad právnikov (Sacrae Coronae Hungariae fiscalis et director). 
Jakub sa stal aj dvorským komorným referentom (referendarius Camerae Aulicae). Adam 
bol kráľovským radcom a prvým predsedom kráfovského Miestodržiteľského úradu v 
Bratislave (Liber Dignitariorum Saecularium). Dňa 2. augusta 1744 získal Jakubov syn -
Jakub ml. prídomok "haniský" ("de Enyiczke"). Erb tejto vetvy rodu opisujú jednotne M. 
Meskó, I. Nagy i J. Siebmacher. 

Barónsky erb tvorí modro-strieborno štiepený štít. V jeho pravej polovici je pôvodný 
znak, ako je známy z pečate Jakuba st., len stranovo obrátený. V ťavej polovici v 
striebornom poli sú dve kosme červené brvná, pričom spodné tvorí zároveň dolný okraj 
štítu. Na štíte je položená barónska koruna. Erb má dve tumajské prilby. Klenotom pravej 
je zlatý dvojchvostý lev držiaci rovný meč s nastoknutou zlatou korunou. Prikrývadlá sú 
modro-zlaté. Na ľavej prilbe je klenotom zelená palma. Prikrývadlá sú červeno-strieborné 
(obr. 9). 

Posledným výrazne odlišným variantom meškovského erbu je znak čanádskej vetvy, 
ktorý roku 1885 získal Dr. Ján Meskó (1805-12.1.1890), hlavný lekár Čanádskej župy. 
Vyobrazenie publikoval M. Meskó: Modrý štít je uprostred rozdelený strieborným 
brvnom. V hornom poli sa nachádza čiema orlica, v dolnom sú po stranách dve prepásané 
strieborné ľalie a medzi nimi nad sebou dve strieborné hviezdy. Klenotom je zlatý 
dvojchvostý lev, ktorý drží v pravici zakrivenú šabľu (obr. 10). 
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SLOVENSKÁ MATRIKÁRSKA TERMINOLÓGIA ZO 
ZAČIATKU 18. STOROČIA 

Hadrián Radváni 

Matrikári sa aj v dávnejšej minulosti pridržiavali stanovených označení príbuzenských 
vzťahov. Tieto názvy sa učili aj študenti práva, filozofie a teológie, pretože mali svoj 
význam pri dedičských, majetkovoprávnych i ďalších záležitostiach. Z týchto dôvodov 
boli viackrát vydané predpisy s popismi príbuzenských vzťahov. Pre lepšiu názornosť sa 
príbuzenské vzťahy často zobrazovali vo forme schém alebo rozvetvených stromov (arbor 
consaguinitatis), pričom obsahovali nielen pomenovania členov priamej línie rodu, ale i 
ďalšieho pokrvného príbuzenstva. 

So zobrazeniami a zoznamami príbuzenských termínov sa stretávame v starších 
slovníkoch a - v ovel'a väčšej miere - v rôznych latinských prácach. Takou je i 
moralistický spis nemeckého jezuitu Hermanna Busenbauma, ktorý od r. 1679 vydávala 
trnavská univerzita/1/. Od tretieho vydania (1725) súčasťou práce boli tiež štvorstranové 
prílohy - skladačky, na ktorých prvej strane nachádzala sa medirytina dvoch rodostromov 
s latinskými označeniami príbuzenských vzťahov/2/. Zostávajúce 3 strany obsahovali 
latinsko-maďarsko-nemecko-slovenský slovníček, ktorého prvá časť (Nomina affinitatis) 
uvádzala 22, druhá (Nomina consaguinitatis) 52 termínov príbuzenských vzťahov. 

Z nášho hľadiska je najzaujímavejšie slovenské názvoslovie. Ako dokumentuje 
spomenutý slovníček, bolo u nás nielen známe, ale aj oficiálne používané už v 18. storočí. 
Uvádzame ho v pôvodnom poradí a znení, v ktorom w nahrádza v alebo u, g zastupuje j a 
samohláska i vystupuje vo forme j a y. Pre porovnanie ponecháme aj pôvodné latinské a 
pripájame dnes používané slovenské názvoslovie. 

Socer. Páter oxoris - Ženin aneb Mužow Oťec (svokor, manželov alebo manželkin otec). 
Sunsocer - Mužowy á ženiny Rodičowé (svokrovci, manželovi alebo manželkini rodičia). 
Presocer - Mužoweho aneb ženineho Otca Oťec (svokrov otec). 
Socrus - Manželowa aneb manielkyna Matka aneb Swekrussa (svokra, manželova alebo 

manželkina matka). 
Prosocrus - Swekrussina Matka (svokrina matka). 
Gener - Záť aneb Dcérin Muž (zať, dcérin manžel). 
Progener - Wnučkyn Manžel (vnučkin manžel). 
Congener - dwa Záťťi aneb dwuch Sester Mužy (zaťovia, manželia dvoch dcér). 
Nurus - Newésta aneb Synowa Žena (nevesta, synova manželka). 
Pronurus - Wnukowa Manželka (vnukova manželka). 
Conurus - Druha Newésta aneb druhého syna Žena (druhá nevesta, manželka druhého 

syna). 
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Levir - Schwager. Manielow Brater (švagor-manželov brat). 
Uxorius - Manielkyn Bratter (švagor-manželkin brat). 
Glos - Manielowa Sestra (švagriná-manželova sestra). 
Fratria - Bratowa Žena (švagriná-bratova manželka). 
Sororius - Sestry Muž (švagor - sestrin manžel). 
Sororum Mariti - Dwuch Sester Manžete (manželia dvoch sestier). 
Janitrices - Dwuch Bratruw Manželky (manželky dvoch bratov). 
Vitricus - Očim (otčim, nevlastný otec). 
Privignus - Pastorek (nevlastný syn, zastar. pastorok). 
Noverca - Macocha (nevlastná matka, zastar. macocha). 
Privigna - Pastorkyňa (nevlastná dcéra, zastar. pastorkyňa). 

o o o 
Páter - Otec (otec). 
Mater - Matka (matka). 
Filius - Syn (syn). 
Liberi - Djtky (deti). 
Gemini - Dwogčence (dvojčatá). 
Fráter - Brater (brat) 
Soror - Sestra (sestra). 
Fr. Uterinus - Po Matky Brater (brat po matke). 
Fr. Germanus - Wlastni Brater (vlastný brat). 
Avus - Djedo, aneb Starý Otec (starý otec). 
Avus Paternus - Djedo po Otcowy aneb Otcow Otec (starý otec z otcovej strany, otcov 

otec). 
Avus Maternus - Djedo po Matce, aneb Matkyn Oťec (starý otec z matkinej strany, matkin 

otec). 
Proavus - Pro-Djedo aneb Djedow Otec (prastarý otec, otec starého otca). 
Abavus - Djedow Djedo, aneb Djedoweho Otca Otec (otec prastarého otca, starý otec 

starého otca). 
Atavus - Djedoweho Djeda Otec (starý otec prastarého, prastarý otec starého otca). 
Tritavus - Pradjeda Dedo, aneb Djedoweho Djeda Djedo (prastarý otec prastarého otca). 
Avia - Baba, aneb stará Matka (stará matka). 
Proavia - Prababa, aneb stareg Matky Matka (prastará matka, matka starej matky). 
Abavia - Djedowa Baba, aleb Stareg Matky Matka (matka prastarého otca alebo prastarej 

matky, stará matka starého otca alebo starej matky). 
Atavia - Djedoweho Djeda aneb Babineg Baby Matka (stará matka prastarého otca alebo 

prastarej matky). 
Tritavia - Djedoweho Djeda, aneb Babineg Baby Baba (prastará matka prastarého otca 

alebo prastarej matky). 
Nepos ex filio - Wnuck od Syna, aneb Synov Syn (vnuk po synovi, synov syn). 
Ex filia - Wnuck od Dcéry aneb Dcérin Syn (vnuk po dcére, dcérin syn). 
Neptis ex filio - Wnučka od Syna, aneb Synowa Dcéra (vnučka po synovi, synova dcéra). 
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Ex filia - Wnučka od Dcéry, neb Dcérina Dcéra (vnučka po dcére, dcérina dcéra). 
Pronepos - Prawnuck, aneb Wnukow Syn (pravnuk, vnukov syn).* 
Abnepos - Wnukow Wnuck, aneb tneho Wnučka Syna Syn (pravnukov syn, vnukov vnuk). 
Atnepos - Wnukoweho Wnučka Syn (pravnukov vnuk, vnukovho vnuka syn). 
Trinepos - Wnukoweho Wnučka Wnuck (pravnukov pravnuk, vnukovho vnuka vnuk). 
Patruus - Strýc, aneb Otcuw Brater (strýc, otcov brat). 
Patruus Magnus - Djedow Brater (brat starého otca). 
Propatruus - Pradjedow aneb Djedoweho Otca Brater (brat prastarého otca). 
Amita - Tjetka, Stryna, Otcowa Sestra (stryná, otcova sestra). 
Amita magna - Djedowa Sestra (sestra starého otca). 
Proamita - Pradjedowa aneb Djedoweho Otca Sestra (sestra prastarého otca). 
Avunculus - Vgec aneb Matkin Brater (ujo, matkin brat). 
Avunculus magnus - Baby, aneb stareg Matky Brater (brat starej matky). 
Proavunculus - Prababy aneb stareg Matky Matky Bratter (brat prastarej matky). 
Matertera - Vgčina, Matkyna Sestra (teta, matkina sestra). 
Matertera magna - Baby aneb stareg Matky Sestra (sestra starej matky). 
Promatertera - Prababy aneb Stareg Matky Sestra (sestra prastarej matky). 
Nepos ex fratre - Wnuck od Bratra aneb Bratruw Syn (synovec-bratov syn). 
Nepos ex sorore - Wnuk od Sestry, aneb Sestryn Syn (synovec-sestrin syn). 
Neptis ex fratre - Wnučka od Bratra, aneb Bratrowa Dcéra (neter-bratova dcéra). 
Neptis ex sorore - Wnučka od Sestry aneb Sestryna Dcéra (neter-sestrina dcéra). 
Patrueles Fratraeles - Dwuch Bratruw Synowe aneb strgceny Bratri (bratanci - synovia 

dvoch bratov). 
Consobrini - Dwuch Sester Synowe aneb Tjetčeny Bratry (bratanci-synovia dvoch sestier). 
Consobrina - Mogeg Matky Sestry Dcéra, aneb Sestra Tjetcena, Sestranica (sesternica, 

tetina dcéra). 
Amitini - Bratra a Sestry Synowe (bratanci-synovia brata a sestry). 
Sobrini - Dwuch Sester Wnukowe (druhostupňoví bratanci-vnuci dvoch sestier). 
Sobrinus - Ktereg kolwek bliineg a krewneg pritelkyné Djťa (dieťa ktorejkoľvek príbuznej 

alebo pokrvnej príbuznej). 
Agnati qui a Patre - Príbuzní po Otcowi (príbuzní z otcovej strany). 
Cognati qui a Matre - Príbuzní po Materi (príbuzní z matkinej strany). 

Uvedené slovenské názvy majú zväčša dvojakú formu používania. Pri ich porovnaní 
s latinskými, maďarskými a nemeckými termínmi sme zistili pomerne veľké rozdiely, 
vyplývajúce z vedomostí prekladatela. Našli sme tu pomenovania zhodné s tými, ktoré 
uvádza latinsko-maďarsko-slovenský slovníček z roku 1648 /3/, práca Jána Lyceiho /4/ a 
iné pramene, stretávame sa tu však aj s nárečovými tvarmi. Výrazné odchýlky možno 
zistiť aj pri porovnaní so súčasnou slovenskou terminológiou príbuzenských vzťahov. Z 
hľadiska celkového pohľadu na jej vývoj by tiež nebolo bez zaujímavosti porovnanie s 
názvami, ktoré používala bernolákovčina a štúrovská slovenčina. 
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Poznámky 

Busenbaum, Hermann (1600-1668), profesor teológie, scholastiky a morálnej 
teológie v Kolíne, neskôr predstavený jezuitských kolégií v Hildesheime a Miinsteri. 
V Trnave vyšla jeho najvýznamnejšia práca, učebnica morálnej teológie Medulla 
Theologiae Moralis... (1679, 1693, 1725, 1742, dvojdielne tiež 1753-54), ktorá už 
predtým (1645-70) dosiahla 45 vydaní. 
Autorom bol Johann Andreas Pfeffel (1674-1748), nar. v Bischoffingene pri Alt 
Breisachu, absolvent viedenskej akadémie, cisársky dvorný rytec vo Viedni, neskôr 
umelecký obchodník a vydávate!' v Augsburgu. Medirytinu v trnavskom vydaní 
Busenbaumovej práce z r. 1725 vyhotovil podľa originálu z r. 1718 ("Tertia Vice 
sculpsit A. V. post Viennese primum exemplum A. 1718. I. A. Pfeffel A. 1725."). V 
ďalších vydaniach sa nemenila. 
Verborum in Institutiones grammatica contentorum in Ungaricum et Slavonicum 
translatio Secundum ordinem Alphabeticum. Trnava 1648. 
Iter Oeconomicum, Duodena Stationum, quarum singulae in certas Digrassiones 
distribuuntur definitum Ac Ab Urbaria, et Inventaria diversissima (Trnava 1707, 
ďalšie vydanie 1713). Práca bola návodom na vedenie zemepanského hospodárstva, 
zostavovanie urbárov a inventárov a jej súčasťou bol tiež latinsko-maďarsko-
nemecko-slovenský slovníček (s. 285-301). 

Obrázok na predchádzajúcej strane: Arbor consaguinitatis - Arbor affinitatis. Medirytina 
J.A. Pfeffela z r. 1725. 
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STRETNUTIA BELLOVCOV 

Meno Bella mali a majú obyvatelia viacerých obcí a miest Liptova, napr. Liptovského 
Petra, Liptovského Mikuláša, Liptovskej Teplej, Potoka, Ružomberka. Jedna odnož tohto 
rozvetveného rodu žije aj v Partizánskej Ľupči. Jej príslušníci, potomkovia Jána Bellu 
(1859-1941) a Žofie Bellovej, rod. Pethô-Podhorányiovej (1868-1953) sa v posledných 
desaťročiach pravidelne stretávajú. 

Po prvýkrát sa spoločne zišli v roku 1935 pri príležitosti zlatej svadby svojich 
rodičov a starých rodičov, spomenutých Jána a Žofie Bellovcov. Aj neskôr sa - podobne 
ako iné rodiny - schádzali pri rôznych rodinných príležitostiach - na svadbách, pohreboch 
a pod. 

Myšlienka pravidelných stretnutí sa zrodila v šesťdesiatych rokoch a vyplynula zo 
skutočnosti, že členovia rodiny dlhodobo žili vo vzájomnom porozumení a prejavili 
záujem vídať sa častejšie. 

Prvé organizované stretnutie sa uskutočnilo 26. júna 1971 hlavne z podnetu Pavla 
Bellu z Nitry, najmladšieho syna Jána a Žofie Bellovcov. Zúčastnilo sa ho takmer 
šesťdesiat členov rodiny z viacerých miest Slovenska, medzi nimi aj všetkých šesť žijúcich 
detí "prvej" generácie, t.j. detí Jána a Žofie Bellovcov. Stretnutie sa začalo pri 
rodičovskom dome - bývalom nižnom mlyne v Partizánskej Ľupči (Ján Bella bol vyučený 
stolár, na niekofko rokov odišiel za zárobkom do USA, po návrate kúpil mlyn v 
Sokolčiach a neskôr v Nemeckej - dnes Partizánskej - Ľupči, kde sa venoval mlynárstvu a 
poľnohospodárstvu.) Po prehliadke hrobov na cintoríne sa v miestnom kultúrnom dome 
uskutočnilo spoločenské posedenie, počas ktorého prítomní členovia rodiny schválili 
"Listinu pamätnú", v ktorej vyjadrili svoj záujem pravidelne sa stretávať, upevňovať svoje 
rodinné a priateľské putá a žiť vo vzájomnom porozumení. Hoci dokument uvádzal, že 
rodina sa bude schádzať v 25-ročných intervaloch, stretnutie ukázalo, že jej príslušníkov 
spája veľa spoločných záujmov. Dohodli sa preto schádzať každých 5 rokov. 

Nasledujúce stretnutie sa tak uskutočnilo už v roku 1976. Na ňom bola ustanovená 
sedemčlenná rodinná rada (podľa siedmich potomkov Jána a Žofie Bellovcov, ktorí zostali 
na Slovensku - Ľudovít, Emília, vyd. Majerčiaková; Anna, vyd. Stankovičová, František, 
Daniel, Jozef, Pavol; ôsmy, najstarší syn Ján, odišiel do USA, kde žijú jeho potomkovia, 
ktorí s Bellovcami na Slovensku udržiavajú písomný kontakt). V prijatom "Rodinnom 
dokumente" sa za členov rodiny považujú všetci priami potomkovia spomenutého 
rodičovského páru, vrátane ich manželov, manželiek i osvojených detí. Rodinná rada, do 
ktorej každá zo siedmich vetiev vysiela svojho zástupcu, si volí predsedu (ak pre starobu 
alebo chorobu nemôže vykonávať funkciu, stáva sa doživotným čestným predsedom), 
podpredsedu, hospodára a kronikára ("dokumentátora"). Rodinná rada rieši dôležité 
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rodinné otázky, pripravuje a organizuje rodinné stretnutia a pod. Každý člen prispieva do 
jej pokladnice stanovenými ročnými príspevkami, z ktorých sa hradia náklady na 
korešpondenciu, gratulačné pozdravy, dary k životným jubileám, svadbám, sústrastné listy 
a pod. V "Rodinnom dokumente" sa tiež hovorí o potrebe viesť rodokmeň a rodinný 
album. Mnoho hodín usilovnej a dôkladnej práce venoval ich tvorbe už spomenutý Pavel 
Bella, ktorému sa tiež podarilo vypátrať údaje o potomkoch Jána Bellu z USA. 

Tretie stretnutie rodiny sa uskutočnilo v roku 1981, štvrté v roku 1986 a ďalšie, 
mimoriadne, v roku 1990, kedy na Slovensko zavítal Dávid Bella, vnuk amerického 
vysťahovalca Daniela Bellu, ktorý bol strýkom Jána Bellu (1859-1941). Dávid Bella je v 
súčasnosti profesorom v odbore životného prostredia na Štátnej univerzite v Corvallis v 
štáte Oregon. V roku 1990 sa zúčastnil na medzinárodnom kongrese o životnom prostredí 
vo Viedni a v Budapešti a pri tejto príležitosti navštívil i svojich príbuzných v Liptove. 

Pri piatom stretnutí Bellovskej rodiny, ktoré prišiel pozdraviť aj starosta obce 
Partizánska Ľupča, prítomní skonštatovali, že do roku 1990 sa rodina rozrástla na 102 
žijúcich členov, pričom ďalších okolo 30 potomkov Jána Bellu žije v USA. Zároveň si 
však so zármutkom pripomenuli, že za uplynulých 20 rokov zomrelo všetkých šesť členov 
"prvej" generácie. Poslední traja práve v roku výročného stretnutia - v marci zomrel 
čestný predseda rodinnej rady Ľudovít Bella vo veku takmer 102 rokov pri obdivuhodnej 
duševnej a telesnej sviežosti, v máji jeho 87-ročný brat Daniel a tesne pred stretnutím 
hlavný iniciátor organizovania rodinných stretnutí - 77-ročný Pavel (Bellovci sa vo 
všeobecnosti dožívali vysokého veku). Na tomto stretnutí dostala každá rodina súbor 
rodinných dokumentov s názvom "Sága rodu Bella", ktorý obsahuje náčrt vývoja rodiny, 
jej rodokmeň od r. 1798, reprodukcie rodinných fotografií, text "Rodinného dokumentu" a 
kópiu "Listiny pamätnej". Na titulnej strane súboru je znázornené mlynské koleso s 
padajúcou vodou, ktoré si rodina dávnejšie zvolila za svoj symbol. 

Okrem spomínaných stretnutí po piatich rokoch si mladí príslušníci rodiny každé dva 
roky organizujú spoločné turistické podujatia, najmä v oblasti Nízkych Tatier. Ich 
stretávanie sa ako i stretnutia ostatných členov rodiny vyplývajú z úcty k vlastným 
predkom, zo snahy udržiavať harmonické rodinné i medziľudské vzťahy a odovzdávať tento 
príklad ďalším generáciám. Skúmanie vlastného pôvodu a zaznamenávanie rodinných 
udalostí pritom významnú mierou prispieva k uvedomovaniu si ich príslušnosti a 
zodpovednosti voči rodine i spoločnosti. 

(Spracované podľa prednášky Vladimíra Majerčiaka O združovaní a genealógii 
Bellovskej rodiny, ktorá odznela na 2. Matičnom stretnutí genealógov a heraldikov 
26.10.1991 v Martine) 
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OSOBNOSTI 

JOZEF NOVÁK - heraldik, historik, pedagóg (nar. 22.11.1930 Vrútky, okr. 
Martin). Univerzitný profesor, PhDr., DrSc. 

Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne (1941-45 Rehoľné slovenské gymnázium 
piaristov, 1945-49 2. štátne gymnázium) študoval do r. 1954 archívnictvo na Filozofickej 
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (u prof. A. Húščavu). Po ukončení štúdia 
prednášal na tejto fakulte heraldiku, neskôr tiež ďalšie pomocné vedy historické - ako 
asistent, od r. 1958 odborný asistent, od r. 1965 ako docent a od r. 1969 súčasne vedúci 
odboru archívnictva. V r. 1988 sa stal univerzitným profesorom a v r. 1989 prodekanom 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Žije v Bratislave. 

Zakladateľ systematického heraldického výskumu na Slovensku. Už počas štúdií na 
univerzite sa zaujímal o pomocné vedy historické, najmä heraldiku, ktorá zostala ťažiskom 
jeho pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti. Ako pedagóg výrazne ovplyvnil 
profilovanie celej strednej a najmladšej generácie slovenských archivárov a historikov, z 
ktorých viacerí (L. Vrtel', L. Jankovič) sa dnes systematicky venujú heraldike. 

V heraldickom výskume sa spočiatku venoval najmä problematike historického 
vývoja mestských a obecných erbov. Jeho výsledky zhrnul v prvej slovenskej heraldickej 
monografii Slovenské mestské a obecné erby (1967), v ktorej popísal erby z vyše 1200 
lokalít používané od 13. storočia. Práca sa stala východiskom ďalšieho heraldického a 
regionálno-historického výskumu a spolu s ďalšími dosiaľ ovplyvňuje heraldickú prax na 
Slovensku. V 60-tych rokoch rozšíril svoj záber na čs. štátnu heraldiku, v r. 1968 a potom 
opäť v r. 1990 sa zapojil do odborných diskusií o vzhľade čs. štátnych symbolov a v r. 
1990 aj o výtvarnom stvárnení symbolov Slovenskej republiky. Jeho práca venovaná tejto 
problematike a pripravená do tlače ešte koncom 60-tych rokov (Štátne znaky...) mohla 
vyjsť pre nepriazeň spoločenských pomerov až v r. 1990. V 80-tych rokoch sa sústredil 
najmä na výskum v oblasti rodovej heraldiky. Spracoval 2 zbierky pečatí slovenských a na 
Slovensku pôsobiacich šľachtických rodov a v 2 zväzkoch Rodových erbov na Slovensku 
urobil ich genealogicko-heraldickú analýzu. Práca bola priekopnícka nielen z hľadiska 
heraldického, ale aj všeobecno-historického, nielen v oblasti poznávacej, ale aj 
metodologickej a metodickej. Novátorská bola tiež úsilím zjednotiť a v duchu slovenského 
jazyka upraviť písanie priezvísk uhorských rodov z územia Slovenska, ktoré vyvolalo 
širokú spoločenskú odozvu. 

Popri desiatkach štúdií, odborných a popularizačných článkov z oblasti heraldiky 
napísal tiež niekoľko prác z chronológie, sfragistiky a genealógie, je spoluautorom a 
zostavovateľom publikácií z metrológie a numizmatiky. Na vydanie pripravil tiež urbáre 
viacerých panstiev na Slovensku a spracoval desiatky hesiel pre Encyklopédiu Slovenska, 
Slovenský biografický slovník a ďalšie lexikografické diela. Niektoré jeho príspevky vyšli 
aj v zahraničí (Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko, USA). Svojou vedecko-výskumnou, 
lektorskou a konzultačnou činnosťou prispel k renesancii používania historicky a heraldiky 
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čistých mestských a obecných erbov na Slovensku, k popularizácii heraldiky u nás a k 
vzbudeniu záujmu o problémy slovenskej heraldiky v zahraničí. Jeho heraldické dielo 
predstavuje základný fond slovenskej heraldickej produkcie. 

Je predsedom komisie pre udeľovanie hodností kandidáta vied z pomocných vied 
historických, členom komisie pre udeľovanie hodnosti doktor vied, Atestačnej komisie 
MV SR a Historického ústavu SAV, predsedom komisie pre historické vedy Grantovej 
agentúry pre vedu pri MŠMŠ SR, Sekcie archívnictva a pomocných vied historických 
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, podpredsedom Heraldickej komisie MV SR, 
Vedeckej archívnej rady, členom výboru Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 
pri Matici slovenskej a členom Académie internationale ďhéraldique v Paríži. Je tiež 
členom redakčných rád časopisov Slovenská archivistika a Slovenská numizmatika. O 
jeho rady a stanoviská sa opierajú i početné poradné orgány. 

Exlibris J. Nováka 
(autor Z. Alexy) 

Dielo (z heraldiky, sfragistiky, genealógie): 

samostatné práce: 

Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava 1967 (2. vyd. Martin 1972); Erby našich 
miest. Bratislava 1970; Cechové znaky. Tamže 1975; Rodové erby na Slovensku 1. Martin 
1980; Rodové erby na Slovensku 2. Tamže 1986; Erby miest vyhlásených za pamiatkové 
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rezervácie. Bratislava 1986; Erby a pečate Bratislavy. Bratislava 1990; Štátne znaky v 
Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Bratislava 1990; Erby a vlajky miest v 
Slovenskej republike. Tamže 1991 (spoluautori P. Kartous a L. Vrtel); 

štúdie a články: 

K otázke erbu mesta Bardejova. In: Húščavov zborník, žiaci svojmu učiteľovi. Bratislava 
1956 (rkp.), s. 94-102; Erb a pečate mesta Rožňavy. In: Historické štúdie, 5, 1959, s. 
265-301; Pečatidla zo Slovenska v Budapešti. In: Sbomík archivních prací, 9, 1959, č. 2, 
s. 240-253; Vznik mestských erbov na Slovensku. In: Zborník FFUK-Historica, 14, 1963, 
s. 171-214; K počiatkom Bratislavy - mesta. Sfragistická štúdia. In: Tamže, 15, 1964, s. 
127-138; Obsahová náplň obecných erbov a pečatí v minulosti. Vlastivedný časopis, 13, 
1964, č. 4, s. 181-182; Najstaršie erby. Príroda a spoločnosť, 14, 1965, č. 15, s. 26-28; 
Pôvod mestských erbov. Tamže, č. 16, s. 33-35; Erby mestečiek a obcí. Tamže, č. 17, s. 
22-24; Obsahová náplň slovenských mestských a obecných erbov. In: Historické štúdie, 
11, 1966, s. 253-261; Signet Mikuláša Bakalára. In: Mikuláš Bakalár Štetina. Bratislava 
1966, s. 86-90; Aký štátny znak? In: Heraldika 1, 1968, č. 2-3, s. 20-21 (tiež Pravda, 49, 
28.3.1968, s. 3); O histórii štátnej zástavy a o vývoji slovenského znaku. Príroda a 
spoločnosť, 17, 1968, č. 14, s. 27-29; Dvojramenný kríž s trojvrším. Svet socializmu 17, 
11.6.1968, s. 15-16; Federácia a štátny znak. Tamže, 17, 18.6.1968, s. 6-7; Bfetislav 
Štorm Alexandrovi Húščavovi. In: Heraldika, 2, 1969, č. 5-6, s. 66-68; Die Entstehung der 
Wappen in Ungarn. In: Archivum Heraldicum. Neuschatel 1970, č. 1, s. 1-3; Die Heraldik 
in der Tschechoslowakei. In: Archív fúr Sippenforschung und alle verwandten Gabiete, 
mit praktischer Forschungshilfe, 36, 1970, zošit 37, s. 343-346; Na margo poznámky J. 
Loudu. In: Heraldika 5, 1972, č. 4, s. 140-141; Slowakische Städtewappen als historische 
Quelle. In: Herold, 1, 1972, s. 83-101; Heraldika a výtvarník. In: Grafika a kresby Antona 
Hollého. Pezinok 1974, s. 8-10; Historické erby a pečate v zbierkach Trenčianskeho 
múzea. In: Múzeum, 19, 1974, č. 1; Niektoré problémy sprístupňovania historických 
dokumentov na Slovensku. In: Powstawanie-przeptyw-gromadenie informacji. Toruň 
1978, s. 187-194, 258-261; Erb Devína a devínskych hradných pánov. In: Vlastivedný 
sprievodca po Devíne. Bratislava 1979, s. 194-201; Erby turčianskych rodov. In: 
Kmetianum 5, 1979, s. 69-100; Úprava písania priezvisk historických rodov. In: 
Slovenská archivistika, 14, 1979, č. 2, s. 175-178. (rozšírené In: Aktuálne úlohy 
onomastiky z hfadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Bratislava 1989, s. 
211-215); Súčasný stav heraldického a genealogického bádania na Slovensku. In: Sborník 
príspevku I. setkání genealogu a heraldiku. Ostrava 1980, s. 13-14 (rozšírené: Heraldické 
a genealogické bádanie na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca, 10, 1981, s. 
303-314); K tvorbe novotvarov mestských erbov. Na margo erbu Želiezoviec. In: 
Slovenská archivistika, 17, 1982, č. 2, s. 129-146 (spoluautori M. Kučera a R. Krajčovič); 
Ryby na erboch. Pofovníctvo a rybárstvo, 25, 1983, č. 6, s. 33; Súčasné smery výskumu 
genealógie a rodovej heraldiky. In: Sborník príspevku z II. setkání genealogu a heraldiku. 
Ostrava 1984, s. 73-75; Nezvyčajná expozícia. In: Múzeum, 30, 1985, č. 3, s. 63-64; 
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Základné problémy pomocných vied historických. In: Pomocné vedy historické - súčasný 
stav a perspektívy. Dolný Kubín 1986, s. 11-19; Heraldické výskumy. In: Vlastivedný 
sprievodca po Devíne. Bratislava 1987, s. 186-191; Rozvoj pomocných vied historických 
v medzivojnovom období. In: Protokol vedecké konference "Pomocné vedy historické v 
současném archivnictví a historiografii...". Praha 1987, s. 46-55; III. celoštátne sretnutie 
genealógov a heraldikov. In: Slovenská archivistika, 22, 1987, č. 1, s. 164-165; Erb ako 
historický prameň. In: Sborník príspevku z Hl. setkání genealogú a heraldiku. Ostrava 
1987, s. 127-131; Aký bude štátny znak? Literárny týždenník, 2, 1989, č. 23, s. 13; 
Časovosí pomocných vied historických. In: Sborník archivních prací, 39, 1989, č. 2, s. 
555-559; Vinohradnícke motívy v erboch a pečatiach miest. In: Zborník FFUK-Historica, 
39-40, 1989, s. 195-200; Historický erb Slovenska. Slovensko, 15, 1990, č. 6, s. 4-5; 
Ursprung des Naturalismus in dem Ungarischen heraldischen Schaffen. Genéza 
naturalizmu w heraldyce wegierskiej. In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 
Sectio F, 45, 1990; Znaky slovenského štátu. Historická revue, 1, 1990, č. 4, s. 19-20; 
Federálny znak Československa. In: Hlinomaz, M: Ke vzniku nových českých, 
slovenských a československých státních symbolu. Zvláštni otisk z Heraldické ročenky 
1991. Praha 1991, s. 76-77, 78, 80; Genealogicko-heraldická spoločnosť Matice 
slovenskej. Genealogicko-heraldický hlas, 1, 1991, č. 1, s. 5; Pomocné vedy historické na 
Slovensku po r. 1945. Historický časopis, 39, 1991, s. 504-510; Zvieratá v erboch. 
Magazín poľovníka, 26, 1991, s. 58-60; Erb obce Láb. Záhorie, 1, 1992, č. 1, s. 26-27; 
Obecný erb Rohožník. Tamže, č. 3, s. 20-21. 

vysokoškolské učebnice: 

Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Bratislava 1956 (spoluautor J. Žudel), s. 
73-173; 

recenzie: 

Gumowski, M.: Najstarsze piecziecie miast polskich VIII. i XIV. wieku. In: Historický 
časopis, 9, 1961, s. 331-333; Markuš, M.: Erby a pečate s poľnohospodárskou 
problematikou v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. In: Tamže, 13, 1965, 
s. 283-284; Bertényi, L: Kis magyar címertan. In: Slovenská archivistika, 19, 1984, č. 1, s. 
152-153; Buben, M.: Heraldika. In: Tamže, 22, 1987, č. 2, s. 144-148; Krejčíková, 
J.-Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealógie a sfragistiky. In: Tamže, 23, 1988, s. 
151-152; Irša, R.: Pečate a znaky obcí Senického okresu. In: Tamže, 24, 1989, č. 2, s. 
136-137; Hlaváček, I.-Kašpar, J.-Nový, J.: Vademecum pomocných véd historických. In: 
Tamže, s. 140-141. 

Kompletnú bibliografiu prác prof. J. Nováka uverejní Zborník FFUK-Historica, 41, 
1990 (vyjde r. 1993). 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

Heraldicko-genealogická spoločnosť Adler vo Viedni 
Horst Doležal 

10. mája 1870 sa vo Viedni zišlo šesť mužov s ciefom založiť heraldickú spoločnosť /l/. Hybnou silou 
bol Dr. Ernst Hartmann z Franzenshuldu (1840-1884), kustód vo vtedajšom cisárskom kabinete pre 
mince a antiku Umelecko-historického múzea vo Viedni. Po tematicky rôznorodých príspevkoch oslovil 
roku 1869 zainteresovanú verejnosť článkom "O reorganizácii heraldiky a súčasnom stave tejto vedy". 
Ďalšími zakladajúcimi členmi boli Géza Csergheô z Nemes Tacsándu (1840-1895), Alfréd Grenser 
(1838-1891), Friedrich Heyer z Rosenfeldu (1828-1896), Carl Krahl (1829-1891) a Friedrich Waldbott, 
slobodný pán z Bassenheimu (1845-1923). Hoci pochádzali z rôznych krajín a sociálnych vrstiev, 
zjednocoval ich spoločný záujem o genealógiu a heraldiku, ako aj snaha povzniesť tieto záujmové 
oblasti na úroveň pomocných vied historických. 

"C.k. heraldická spoločnosť Adler" dokázala už v prvých rokoch získať pre spoluprácu 
významných odborníkov. Spomeňme len niektorých: Alfréd Anthony zo Siegenfeldu, Alexander, 
slobodný pán z Dachenhausu (hlavný spoluautor Briinner Taschenbuchu), Friedrich, slobodný pán z 
Haau (šľachtické regesty), Dr. Eduard Gaston gróf Pôttickh z Petteneggu, Hugo Gerard Strohí ("ríšsky 
heraldik") a v neposlednom rade Dr. Heinrich W. Hôfflinger, dlhoročný redaktor mesačníka a ročenky 
spoločnosti. 

V prvých rokoch sa pozornosť zodpovedajúco duchu doby sústreďovala predovšetkým na výskum 
rodových erbov a príbuzenských vzťahov šľachty, ktorá bola silne zastúpená aj v okruhu členov. Už v 
roku 1871 vznikol edičný rad, z ktorého sa vyvinula pravidelne vychádzajúca ročenka. Od roku 1881 k 
nej pribudol časopis /2/, ktorý bez prerušenia vychádza dodnes. 

V tejto počiatočnej fáze bol položený aj základný kameň našich zbierok a predovšetkým knižnice. 
Tu treba upozorniť na zbierku pečatí (10-tisíc exemplárov), Rethbergovu nadáciu (kľúč na určovanie 
erbov vo forme kartotéky), zbierku originálnych erbových a šľachtických listín /3/, Schrottmťillerovu 
kartotéku (obsahujúcu 800-tisíc mien s odkazmi na pramene) a rôzne dôležité rukopisy najmä z obdobia 
rakúsko-uhorskej monarchie. Za posledné desaťročia nám vyrástla zbierka, v ktorej často s úspechom 
hľadáme radu. Ide o rozsiahly súbor smútočných oznámení, z ktorých najstaršie pochádzajú z prvej 
polovice 19. storočia. 

Dve svetové vojny a s nimi súvisiace politické a spoločenské zmeny podstatne ovplyvnili aj 
štruktúru a další vývoj Adlera. Roku 1918 bol z názvu vypustený dodatok "C.k." a roku 1931 sa 
pripojením slova "genealogická" urobilo zadosť vývojovému trendu, ktorý naberal na význame. Tak 
napríklad slobodný pán z Pantzu spracoval Cechy v oblasti Štajerského rudného vrchu /5/ alebo P. 
Friedrich Fiedler vo svojom príspevku "Sedliacka šľachta" /6/ poukázal na novú výskumnú oblasť, v 
ktorej sa termín "šľachta" používa na označenie radu predkov, siahajúceho ďaleko do minulosti. 

Široký záujem o nami pestované vedy v rokoch po prvej svetovej vojne dokumentujú aj 
rozsahom väčšie ročníky časopisu Adler, hoci ročenky vychádzali len sporadicky. V tomto období 
vyšiel aj generálny index, obsahujúci autorské a predmetové heslá ku všetkým periodikám vydaných 
Adlerom do roku 1930 /7/. 

Na jar roku 1938 sa z Adlera stal Spolok pre výskum rodov Viedenskej župy, ale názov Adler sa 
zachoval v titule časopisu. Časopis mohol dálej sledovať vlastnú líniu držiac sa bokom od 
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každodenného politického diania. Knižnica bola roku 1944 premiestnená a v zámku Stiebar pri 
Grestene v Dolnom Rakúsku prežila vojnu prakticky bez poškodenia. 

Na mimoriadnom valnom zhromaždení 6. februára 1946 bol zvolený nový predseda a súhlas 
spolkového ministerstva vnútra, dodatočne udelený 22. júla 1946, právne zaistil dalšie trvanie našej 
spoločnosti. 

Previezť knižnicu späť do Viedne, znova ju postaviť, spolu so zbierkami sprístupniť a plne obnoviť 
chod spoločnosti, obzvlášť jej publikačnú činnosť - to bola nefahká úloha pre nasledujúce mesiace. 
Adler ako súkromný spolok totiž bol - rovnako ako i dnes je - odkázaný na dobrovoľnú spoluprácu 
členov. 

Fond našej knižnice tvorí v súčasnosti kolo 35-tisíc jednotiek. Permanentne si vymieňame 
publikácie a asi 200 poprednými odbornými združeniami. Tak sa u nás dajú nájsť aj tlače, ktoré sa inak 
nenachádzajú ani vo veľkých verejných knižniciach Rakúska. Našu knižnicu preto radi navštevujú 
študenti i bádatelia (približne 1000 za rok). 

Okrem časopisu, ktorý vychádza štyrikrát ročne a ročenky, vydávanej každé dva-tri roky, sme za 
posledné roky vydali aj celý rad špeciálnych publikácií. Venované sú sčasti heraldickým, sčasti 
genealogickým témam, obsahujú však aj pramenné edície, registre a indexy. 

V prípade potreby sa naša spoločnosť na požiadanie rakúskych úradov vyjadruje k vyobrazeniam 
erbov, napr. na verejných budovách, alebo je prizývaná ako poradný orgán v záležitosti komunálnej 
heraldiky. Adler je tiež členom Medzinárodnej genealogickej a heraldickej konfederácie (Conféderation 
Internationale de Genealógie et d'Héraldique), ktorá pri príležitosti 100. výročia existencie našej 
spoločnosti v roku 1970 usporiadala svoj 10. medzinárodný kongres práve vo Viedni. Bolo to skvelé 
vyvrcholenie dejín nášho združenia, pri tejto príležitosti vyšla dvojdielna kongresová správa 
"Genealogica et Heraldica". 

V súčasnom období politických zmien radi prijímame šancu rozvíjať styky, ktoré sme v minulých 
desaťročiach mohli pestovať len v obmedzenom rozsahu. Navyše sa otvárame aj pre nové kontakty, v 
záujme oživenia odborných stykov, ktoré pôsobia ponad hranice. Mali by byť impulzom k výskumnej 
činnosti našich okolo 650 členov a vyše 200 odberateľov a výmenných partnerov, z ktorých takmer dve 
tretiny pochádzajú z Rakúska. Ich zvyšok je však rozptýlený po celom svete. 

V roku 1995 oslávime 125. výročie založenia našej spoločnosti. Pri tejto príležitosti chceme vydať 
generálny menný index obsahujúci všetky mená vyskytujúce sa vo všetkých nami vydaných asi 70 
ročenkách a 110 ročníkoch nášho časopisu. Ich rozsah predstavuje dovedna okolo 5600 strán. 

Poznámky 

1 Geschichte der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler zu Wien 1870-1895, Sokolí, J.: Neunzig Jahre 
"Adler" 1870-1960. In: Adler (ročenka) 1955/60, s. 1, Goldinger, W. In: Festschrift zur 
Neunzigjahrfeier der heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler" 1870-1960. Wien 1961, 
Jäger-Sunstenau, H.: Einbegleitung. In: Adler (ročenka) 1967/1970, s. 5. 

2 Jäger-Sunstenau, H.: Der Schlussel 6. Gôttingen 1970, s. 1768, 1776. 
3 Tenže: Die Sammlung "Verleihungsurkunden" der Gesellschaft "Adler". In: Adler (časopis), 15 

1291,1900, s. 120. 
4 Pozri Katalóg der Bibliothek nebst einer úbersicht der Sammlungen. Wien 1913 a Nachtrag zum 

Katalóg der Bibliothek. Tamže 1931. 
5 Adler (ročenka) 1917, s. 1. 
6 Tamže 1908, s. 97. 
7 Tamže 1931, s. 32. 
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RECENZIE - GLOSY 

Gardiner, D. B.: Germán Towns in Slovakia and Upper Hungary. A Genea-
logical Gazetteer. Lakewood (Ohio), The Family Historian 1991 (3. zrevido

vané a rozšírené vydanie), 90 (+19) s. 

Americký slavista Duncan Buchanan Gardiner, profesor ruštiny a lingvistiky na Indiána 
University, Lehigh University a Universty of Kentucky, nie je v Česko-Slovensku celkom 
neznámy. V rokoch 1968 a 1969 tu študoval češtinu a v období 1969-70 absolvoval 
študijný pobyt v Jazykovednom ústave ČSAV v Prahe. V posledných rokoch - už ako 
profesionálny genealóg - navštevuje našu krajinu pravidelne a uskutočnil tu genealogický 
výskum viac ako 50 rodín. On sám je potomkom glasgowských Škótov, Nemcov z 
dolného Porýnia a zo spišského Medzeva. Nepochybne i tieto skutočnosti ovplyvnili jeho 
záujem o štúdium nemeckej populácie v strednej a východnej Európe a vyústili do 
napísania publikácie, ktorej názov v preklade znie Nemecké mestá na Slovensku a v 
Hornom Uhorsku (prvýkrát vyšla v r. 1988, druhýkrát v r. 1989). Práca je príručkou, ktorá 
chce pomôcť americkým používateľom identifikovať miesto pôvodu ich predkov pred 
imigráciou do USA a uľahčiť tak ich ďalší genealogický výskum najmä na území 
Slovenska. 

V prvej kapitole (Prvé kroky) autor uvádza podrobný postup pri identifikácii miesta 
pôvodu predkov a zoznam amerických genealogických príručiek - všeobecných i osobitne 
zameraných na výskum v ČSFR. V kapitole Nemci vo východnej Európe načrtáva vývoj 
nemeckej kolonizácie mimo dnešného územia Nemecka, osobitne na územiach súčasného 
Rumunska, Maďarska a bývalej Juhoslávie. Zmieňuje sa o podmienkach genealogického 
výskumu v týchto krajinách a pripája tiež anotovaný zoznam literatúry k uvedenej téme. V 
tretej kapitole (Genealogický výskum. Predkovia z Česko-Slovenska) podrobne popisuje 
spôsob komunikácie s čs. archívmi pri korešpondenčom genealogickom výskume, 
porovnáva napr. obsah genealogických rešerší zo slovenských a českých archívov, 
podmienky výskumu v nich. Kapitola obsahuje tiež časti venované práci s matrikami, 
korešpondenčnému styku s bývalými národnými výbormi a farami (autor dokonca uvádza 
preklady viet, ktorých kombináciou môže jazykovo nepripravený používate!' zostaviť 
súvislé texty žiadostí v češtine) a prameňom dostupným v USA (súpis obyvateľstva 
Zemplínskej župy z r. 1869 a súpis z r. 1828 pre väčšinu bývalých slovenských stolíc v 
Rodinno-historickej knižnici cirkvi Mormónov v Salt Lake City). Štvrtá kapitola 
(Nemecké mestá na Slovensku) prináša údaje o nemeckom osídlení jednotlivých oblastí na 
Slovensku do konca 2. svetovej vojny, zoznam podkarpatsko-ruských miest so stručnými 
údajmi o nemeckom osídlení tejto oblasti a bibliografiu atlasov, miestopisných slovníkov 
a ďalšej literatúry publikovanej v Nemecku, Rakúsku, Kanade i u nás. 

Ťažiskovú časť publikácie (5. kapitolu s. 61-90) tvorí slovník slovenských miest s 
výskytom nemeckého obyvateľstva. Hlavné heslá (dovedna 142) obsahujú nemecký názov 
príslušnej lokality, stranu a číslo mapy v prílohe, na ktorej možno miesto vyhľadať, 
slovenský názov používaný po r. 1945 a jeho zmeny, maďarský názov do r. 1918 a údaje o 
nemeckej populácii v r. 1921 spracované podľa Štatistického lexikónu obcí z r. 1927 
(celková populácia, nemecká populácia a jej percentuálne zastúpenie). Pri väčších mestách 
a obciach autor v poznámke uvádza aj údaje o histórii lokality, hlavnom zamestnaní 
obyvateľstva v 19. a na začiatku 20. stor. a pod. 

39 



Práca v prílohe obsahuje už spomenuté mapy (mapky územno-administratívneho 
členenia Slovenska pred r. 1921 a v súčasnosti, mapy s dnes používaným miestopisným 
názvoslovím a mapky so slovenskými i nemeckými označeniami miest). Publikáciu 
uzatvára predmetovo-menný register. -mm-

Gens. Kwartalnik Towarzystwa Genealogyczno-Heraldycznego, 1,1990, 
č. 1-4, s. 1-151. 

Osobitosti historického vývoja poľskej spoločnosti, ktorý dlhodobo sprevádzajú 
početné emigračné vlny mali výrazný vplyv na genealogické tradície tohto národného 
spoločenstva. Dnes sa na ich rozvoji podiela viacero domácich a zahraničných 
genealogických spoločností. Najviac (9) ich existuje v USA (v štátoch California, 
Connecticut, Illinois, Massachussets, Michigan, Minnesota, New York, Texas a 
Wisconsin). Silná poľská genealogická skupina pôsobí aj vo Veľkej Británii a výskumom 
rodín z nemeckých oblastí dnešného Poľska sa zaoberá aj niekoľko nemeckých 
genealogických spoločností. V samotnom Poľsku v súčasnosti pôsobia dve významenjšie 
genealogicko-heraldické združenia - Poľská heraldická spoločnosť vo Varšave a 
Genealogicko-heraldická spoločnosť (Towarzystwo genealogyczno-heraldyczne) v 
Poznani. Ponaňská spoločnosť založená v r. 1987 začala od r. 1990 vydávať svoje 
periodikum - štvťročník Gens. 

Prvý ročník časopisu prináša výlučne pôvodné príspevky domácich autorov. Úvodné 
články v jednotlivých číslach pochádzajú z pera predsedu a zároveň hlavného redaktora 
periodika Rafala T. Prinkeho. V prvom z nich (Spoločná práca-spoločné výsledky) autor 
vyzýva k spoluúčasti na dvoch dlhodobých výskumných projektoch spoločnosti - súpise 
poľských matrík a na bibliografii poľskej genealógie. V príspevku Počítače v genealógii a 
heraldike popisuje výhody využitia počítačov v genealogickej a heraldickej práci, všíma si 
zahraničnú prax v tejto oblasti a zmieňuje sa o 3 počítačových systémoch so vzťahom ku 
genealógii, ktoré sa v súčasnosti využívajú v Poľsku (jeden v Historickom ústave Poľskej 
akadémie vied na triedenie údajov z cirkevných matrík pre potreby historicko-
demografického výskumu, ďalší v knižnici Poľskej AV na rekonštrukciu genealógií 
veľkopoľskej šľachty podľa záznamov prof. Dworzaczeka a posledný, vytvorený autorom, 
v arcidiecezálnom archíve v Poznani na tvorbu registrov cirkevných písomností). V 
úvodníku s názvom Činnosť heraldických úradov R.T. Prinke upozorňuje na často 
pochybnú činnosť súkromných heraldických úradov, a osôb, ktoré za vysoké finančné 
čiastky uskutočňujú genealogický výskum. Navrhuje, aby obe vedecké genealogické 
spoločnosti v Poľsku kontrolovali úroveň týchto služieb a zverejňovali prípadné výsledky 
ich neserióznej práce. Tretie číslo časopisu publikuje prvý takýto príklad - odbornú 
analýzu historicky nepodloženej Genealogickej informácie o rode Martuzialskych, ktorú 
sa značnú finančnú protihodnotu vypracoval majiteľ tzv. heraldického úradu v Biarystoku 
pre člena poznaňskej Genealogicko-heraldickej spoločnosti. Kurióznym je aj príspevok 
Následníci trónu a genealógia, v ktorom R.T. Prinke predstavuje troch známych 
uchádzačov o poľský trón a rozoberá ich genealogické pozadie. 

Podstatnú časť všetkých čísel časopisu Gens tvoria genealogické štúdie o 
šľachtických, pripadne pôvodne šľachtických rodoch, ktoré neskôr zmenili svoj 
spoločenský status. Vo veľkej miere ide o rody, resp. osobnosti so vzťahom k 
Veľkopoľsku, významné z hľadiska príslušného regiónu alebo i celopoľského. Autori 
sledujú ich počiatky (Výskum začiatkov rodu Pobóg-Pagowski do 16. stor.) a vývoj v 
neskoršom období (Rod Ztotkowski erbu Topor v 16. a 17. storočí, Rod Zawacki zo 
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NÁZORY 

Byť potomkom slávneho rodu 

Nie je to zásluha, ale záväzok, takpovediac nevyhnutný historický príkaz pre potomkov 
slávneho rodu. A k čomuže nás to zaväzuje? V slovenskej histórii sa pred poldruha 
storočím zaskvel nádherný zjav, ľudsky nádherný. 

On povýšil život duchovný na chlebovú otázku telesnej existencie. A postavil sa do 
služby ducha. On vyriekol potrebu zdržanlivosti a odriekania, privedúc ju až k 
fanatickému asketizmu. Veď ešte dnes by sa mohol z jeho zásady "málo troviť - veta 
tvoriť!" učiť celý západný svet a každý jednotlivec by v tomto smere našiel podstatne viac 
šťastia, než mu núka nezmyselný materiálny komfort. Len vedieť načúvať hlasom minulým 
(či lepšie nie minulým, ale múdrym, ktoré ešte stále znejú...). On svojou životnou aktivitou 
položil dôraz na kvalitu života a posvätil svoj vlastný život ohromným dielom, napriek 
krátkym, jedenaštyridsiatim rokom, ktorých sa dožil. 

Zabudol na seba a spaľoval sa pre dobro iných, aby tak potvrdil vlastnú 
nesmrteľnosť. S ohromnou citovou zanietenosťou vedel plniť tie najkonkrétnejšie vedecké, 
politické aj sociálne úlohy. Idealista a romantik rovnako ako realista afuturológ. 

Byť potomkom slávneho rodu nie je zásluha, ale záväzok! Naše národné obrodenie 
smerovalo k Európe a ľudstvu i smerom nazad ku kmeňom, obci, tŕnistej ceste každého 
jednotlivca, ktorý sa vydal na cestu ducha. Syntetizujúce aj individualizujúce tendencie v 
potrebnej harmónii.Postaviť sochu je záslužný čin, ale podstata je v tom, že socha iba 
pripomína náš záväzok 

Byť potomkom slávneho rodu nieje zásluha! Je to šanca chopiť sa toho najlepšieho v 
nás! My všetci sme potomkami tých veľkých duchov, ktorí podnecovali naše národné 
obrodenie, my všetci máme historickú povinnosť! 

(Reč Dr. Ivana Štúra prednesená dňa 28.9.1991 pri odhaľovaní pamätníka L Štúrovi 
J.M. Hurbanovi a M.M. Hodžovi v Trenčíne). 

Zawady a Lasina do začiatku 19. storočia, Potomkovia Seweryna Pagowského 
(1744-1814); z dalších rodov sú spracované rody Batkowski z Chodzieže a Poznane, 
Krynicki-Chodyka erbu Koráb, Wapniarski z biskupstva Kazimierz a rod Cegielskych). 
Pozoruhodný je príspevok o pôvode a erbe Conrada Swana (Swiecického), herolda 
poľského pôvodu v londýnskom College of Arms. Biografický portrét Stanislawa 
Karwowského predstavuje tohto poľského historika 19. storočia ako genealóga, ktorého 
rukopisy sa zachovali v poznaňskom archíve Poľskej AV. 

Heraldika je v časopise zastúpená najmä príspevkom Erby na exlibrisoch, ktorého 
prvá časf rozoberá vzfah heraldiky a exlibrisu, druhá výtvarné techniky spracovania 
heraldických exlibrisov v Poľsku. Prvé dve čísla publikujú začiatok zoznamu šľachticov 
pochovaných na cintorínoch v Krakowe (podľa záznamov na náhrobných kameňoch) a v 
závere tiež adresár spoločností, ktoré sa zaoberajú genealogickým výskumom vo vzťahu k 
Poľsku a genealogických spoločností susedných krajín (bývalej NDR a Česko-Slovenska; 
uvádzajú všetky 3 kluby, ktoré v tomto období u nás existovali - pražský, ostravský i 
brnenský). Ku každému príspevku - vrátane úvodných - je pripojené aj anglické resumé, 
ktoré uľahčuje orientáciu zahraničným používateľom. -pp-
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KRONIKA 

GENEALOGICKÝ VÝSKUM AMERICKÝCH KRAJANOV bol témou prednášok Duncana B. 
Gardinera, Ph.D. z Lakewoodu (USA), ktoré odzneli 11. apríla 1992 v Trenčíne a 13. apríla 1992 v 
Martine. Americký lektor, člen výboru Czechoslovak Genealogical Society International a dalších 
amerických genealogických združení, v nich podrobne informoval o podmienkach záujmového 
genealogického výskumu v USA i o vlastnej práci profesionálneho genealóga. 

DRUHÉ STRETNUTIE BADOVCOV A POLERECKOVCOV sa uskutočnilo 21. apríla 1992 v 
Martine, na ktorom Josef Badá z Prahy zoznámil prítomných s novými kapitolami z dejín oboch 
pôvodne zemianskych rodov z Turca. Časť ich príslušníkov sa po Rákociho povstaní (1711) dostala do 
Francúzska, kde i neskôr udržiavali vzájomné styky (prostredníctvom korešpondencie, ktorá sa 
zachovala vo francúzskych archívoch). Ich potomkovia žijú dosiaf vo Francúzsku. Podujatie sa 
uskutočnilo pri príležitosti návštevy jedného z nich - Jeana-Marca Sommera, člena rodu Badda z 
Alsaska. 

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE pri príležitosti 130. výročia narodenia Vladimíra Makovického 
(1862-1944), spoluzakladateľa slovenského peňažníctva a priemyslu, sa konalo 15. mája 1992 v 
Bratislave. Príslušníci rodu Makovických, ich príbuzní, priatelia i bývalí zamestnanci Slovenskej banky 
si v prednáškach Zdenka Ďurišku a Jána Valacha pripomenuli život a dielo V. Makovického. Okrem 
popredných predstaviteľov slovenského kultúrneho života sa na stretnutí zúčastnil i Colin R. Chapman, 
viceprezident Federácie rodinno-historických spoločností z Veľkej Británie. 

VÝSTAVU KOMENSKÝ A JEHO DOBA V HERALDIKE s podtitulom "Moderní českí a slovenskí 
heraldici sa predstavujú" si v dňoch 6. júna - 31. júla 1992 mohli prezrieť návštevníci Všeobecného 
ríšskeho archívu v Haagu (Holandsko). Zúčastnilo sa jej 6 českých (moravských a sliezskych) 
výtvarníkov. Slovenskú heraldickú tvorbu z pôvodne 4 oslovených autorov reprezentoval len jediný -
akad. maliar Ladislav Čisárik ml. Predstavil sa mapou zobrazujúcou cesty a miesta pobytu J. A. 
Komenského na Slovensku, ich erby, ako i erby mecénov a dalších osôb, s ktorými na tomto území 
prišiel do styku. Dielo zhotovené v spolupráci s heraldikom PhDr. Ladislavom Vrteľom sa stalo 
súčasťou zbierok haagskeho archívu. Podrobnosti o výstave i vystavujúcich autoroch priniesol katalóg, 
ktorý spoločne vydali Klub genealogikú a heraldiku v Ostrave a Všeobecný ríšsky archív v Haagu, 
organizátori podujatia. 

V KOLÍSKE SVOJHO RODU v kultúrnom dome v Leviciach-Horši pripravili 13. júna 1992 svoje prvé 
stretnutie Pomothyovci. Vyše 60 prítomných si vypočulo prednášku Vojtecha Pomothyho zo Železoviec 
O najstarších i novších dejinách tohto pôvodne zemianskeho rodu. V závere podujatia sa dohodli na 
opätovnom stretnutí - o 2 roky. 

STRETNUTIE LÍŠKOVCOV sa v dňoch 4.-5. júla 1992 uskutočnilo v Blatnici, okr. Martin. Program, 
ktorý sa za účasti 102 členov rodu a starostky obce začal v turistickom stredisku v Gaderskej doline, 
vyvrcholil modlitbou za zosnulých členov rodu v miestnom ev. kostole. 

HISTORICKÝ EXLIBRIS A SUPRALIBROS NA SLOVENSKU bol názov výstavy, ktorá bola v dňoch 
30. júla - 23. augusta 1992 inštalovaná v priestoroch Mestského múzea v Bratislave. Pri príležitosti 
European Exlibris Meeting Bratislava '92 ju zorganizovali Západoslovenské múzeum v Trnave, Matica 
slovenská v Martine a Krúžok slovenských exlibristov a bibliofilov. 

GENEALOGICKO-HERALDICKÝ KLUB MLADÝCH založili študenti r. k. cirkevného gymnázia v 
Žiline. Iniciátorom vzniku a vedúcim tohto mládežníckeho združenia so záujmom o regionálnu kultúru 
sa stal Peter Pecuch. 
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S L O V E N S K Ý 
BIOGRAFICKÝ 
SLOVNÍK 

je naším doteraz najúplnejším životopisným lexikónom. Obsahuje 
životopisné a bibliografické údaje o vyše 13-tisíc osobnostiach, ktoré 
sa významnou mierou zúčastnili na kultúrnom, vedeckom, 
hospodárskom, politickom a spoločenskom vývine slovenského národa 
od Veľkej Moravy do súčasnosti, na Slovensku i vo svete. 

Základnú abecednú sériu diela tvorí 6 zväzkov. Z nich doteraz 
vyšlo päť-1. (1986), II. (1987), III. (1989), IV. (1990), V. (1992), šiesty 
je v tlači a vyjde na prelome rokov 1993/94. Slovník je určený 
jednotlivcom i inštitúciám u nás i v zahraničí na dopĺňanie, overovanie 
a rozširovanie vedeckých informácií o Slovákoch. Dnes nechýba vo 
významnejších vedeckých či profesných knižniciach, na vysokých i 
stredných školách, v redakciách masmédií, kultúrno-osvetových a iných 
zariadeniach. Nemal by teda chýbať ani Vám. 

Staršie zväzky (II.-IV.) môžete získať za nižšiu cenu (30,- Sk), piaty za 
110,- Sk a šiesty za 150,- Sk - všetky alebo jednotlivo na adrese: 

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ 
MUDROŇOVA 26 
036 52 MARTIN 
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S L O V E N S K Á 
ARCHIVISTIKA 

PRVÉ A JEDINÉ ARCHÍVNE PERIODIKUM 
NA SLOVENSKU S 27-ROČNOU TRADÍCIOU 

• zameriava sa na rozvíjanie archívnej teórie a praxe a pomocných 
vied historických 

• ako vedecko-odborný časopis je určená predovšetkým slovenským 
archivárom, vysokoškolskému a stredoškolskému archívnemu 
dorastu 

• svojimi štúdiami, článkami a prakticko-informatívnou časťou 
oslovuje aj široký okruh bádateľov z iných oblastí kultúrno-
spoločenského života 

• vychádza 2-krát do roka v cene po 18 Sk za číslo. 

Objednávky a predplatné prijíma: 

POŠTOVÁ NOVINOVÁ SLUŽBA 
ÚSTREDNÁ EXPEDÍCIA A DOVOZ TLAČE 
PRIBINOVA 25 
813 81 BRATISLAVA 

Najnovší i predchádzajúce ročníky predáva tiež: 

ODBOR ARCHÍVNICTVA A SPISOVEJ SLUŽBY MV SR 
KRIŽKOVA 7 
811 04 BRATISLAVA 
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PRÍLOHA 

STANOVY SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ 
SPOLOČNOSTI PRI MATICI SLOVENSKEJ 

§ 1 Základné ustanovenia 
1. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (dalej len 

Spoločnosť) je dobrovolhým združením záujemcov o genealógiu, heraldiku a 
príbuzné disciplíny. 

2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. 
3. Spoločnosť má sídlo v Matici slovenskej v Martine. 

§ 2 Úlohy Spoločnosti 
1. Spoločnosť sleduje tieto cielo: 

- podporovať rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, osobitne výskum 
pôvodu a príbuzenstva slovacikálnych osobností a rodín, 

- napomáhať stretávanie sa svojich členov a priaznivcov a výmenu informácií medzi 
nimi, 

- poskytovať metodickú pomoc členom, priaznivcom a inštitúciám. 
2. Tieto ciele Spoločnosť uskutočňuje: 

- organizovaním stykov s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
- organizovaním stretnutí svojich členov a podujatí genealogicko-heraldického 

zamerania, 
- vydávaním publikácií a materiálov teoretického i praktického zamerania, 
- budovaním a sprístupňovaním vlastnej knižnice a archívu. 

§ 3 Členstvo 
1. Spoločnosť tvoria: - riadni členovia, 

- čestní členovia. 
2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť jednotlivec alebo organizácia. Členstvo vzni

ká po zaevidovaní riadne vyplnenej členskej prihlášky a zaplatení ročného členského 
príspevku. Člen Spoločnosti dostane od výboru Spoločnosti členskú legitimáciu. 

3. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať osoba, ktorá sa osotibne zaslúžila o rozvoj 
genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín. 

§ 4 Práva členov 
1. Členovia Spoločnosti majú právo: 

- zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a ďalších podujatiach Spoločnosti, 
- voliť a byť volení do orgánov Spoločnosti, 
- podávať návrhy orgánom Spoločnosti, 
- odoberať publikácie Spoločnosti, 
- používať knižnicu a archív Spoločnosti. 

2. Každý člen má nárok na informácie o činnosti Spoločnosti. 
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§ 5 Členské príspevky 
1. Riadni členovia sú povinní v určenom termíne platiť ročné členské prísevky. Výšku 

príspevkov určuje valné zhromaždenie. 
2. Čestní členovia sú od platenia členských príspevkov oslobodení. 
3. Členské sa platí raz ročne, vždy do 31.1. príslušného kalendárneho roka. 

§ 6 Zánik a pozastavenie členstva 
1. Členstvo v Spoločnosti zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím alebo zánikom 

kolektívneho člena. 
2. Vystúpenie zo Spoločnosti je člen povinný písomne oznámiť výboru. 
3. Pri poškodzovaní záujmov Spoločnosti, porušovaní jej stanov a v ďalších 

odôvodnených prípadoch môže výbor rozhodnúť o vylúčení člena trojpätinovou 
väčšinou. Proti vylúčeniu sa člen môže odvolať valnému zhromaždeniu. 

4. Pri nezaplatení členského príspevku v určnom termíne môže výbor rozhodnúť o 
pozastavení členstva. 

§ 7 Orgány Spoločnosti 
1. Orgánmi Spoločnosti sú: 

- valné zhromaždenie, 
- výbor, 
- revízna komisia. 

§ 8 Valné zhromaždenie 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Tvoria ho riadni členovia 

Spoločnosti (jednotlivci a delegáti organizácií). Schádza sa raz za dva roky, 
mimoriadne podlá potreby alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Zvoláva 
ho výbor, vedie predseda. 

2. Valné zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a stave financií za uplynulé 
obdobie, rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, volí výbor 
a revíznu komisiu priamym a tajným hlasovaním a rozhoduje o iných dôležitých 
otázkach týkajúcich sa Spoločnosti. 

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice riadnych 
členov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní členovia 
hlasovaním rozhodnú o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia alebo o jeho 
preložení na iný termín. 

4. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje zapisovatef zápisnicu a 
predloží ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému 
ďalšiemu členovi výboru. 

§9 Výbor 
1. Výbor je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi jej činnosť v období medzi valnými 

zhromaždeniami. Schádza sa najmenej dvakrát do roka, zvoláva a vedie ho predseda. 
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2. Výbor tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár, zapisovateľ a piati 
členovia. Výbor volí svojich funkcionárov tajným hlasovaním. Medzi dvoma 
vofbami môže výbor kooptovať maximálne troch členov. Kooptáciu musí schváliť 
trojpätinová väčšina. 

3. Predseda, podpredsedovia a tajomník zastupujú Spoločnosť navonok, v jej mene 
rokujú a uplatňujú podpisové právo tak, že podpisujú vždy dvaja z oprávnených. 
Zastupovaním Spoločnosti môže výbor sponomocniť aj iné osoby. Na plnenie 
konkrétnych úloh môže výbor vytvárať osobitné komisie. 

4. Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti najmenej polovice svojich členov. Za 
prijaté uznesenie sa považuje návrh, ktorý odhlasovala väčšina prítomných. Pri 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

5. O priebehu a záveroch zasadnutia výboru vyhotovuje zapisovateľ zápisnicu a predloží 
ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému 
ďalšiemu členovi výboru. 

§ 10 Revízna komisia 
1. Revízna komisia je revíznym orgánom Spoločnosti. Tvoria ju predseda a dvaja 

členovia volení valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Jej úlohou je 
kontrolovať hospodárenie Spoločnosti, dodržiavanie platných predpisov a podávať o 
výsledkoch kontroly správu valnému zhromaždeniu. 

2. Bez správy revíznej komisie nemožno odstupujúcemu výboru udeliť absolutórium. 

§ 11 Hospodárenie Spoločnosti 
1. Finančné prostriedky na činnosť získava Spoločnosť z členských príspevkov, z 

príjmov z vlastnej činnosti a dobrovoľných finančných príspevkov od organizácií a 
jednotlivcov. 

2. Za majetok Spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý jeho správou poveruje hospodára. 
Príjmy a platby Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti vo finančnom ústave. 

3. Do 15. decembra bežného roka predkladajú tajomník a hospodár výboru výročnú 
správu o činnosti a hospodárení, plán činnosti a finančný rozpočet na nasledujúci rok. 
Spoločnosť hospodári na základe plánu a rozpočtu, schválených výborom na 
príslušný rok. Plán a rozpočet sa schvaľujú do 15. februára príslušného roka. 

4. V prípade zániku Spoločnosti rozhodne o jej majetku mimoriadne valné 
zhromaždenie. 

§ 12 Kluby 

1. Členovia môžu v mieste svojho pôsobiska vytvárať kluby, ktoré plnia úlohy 
Spoločnosti. 

2. Kluby sa riadia vlastným štatútom, ktorý musí byť v súlade so stanovami 
Spoločnosti. 

§ 13 Symboly a skratka 
1. Symbolmi spoločnosti sú erb a pečať. 
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2. Erb Spoločnosti predstavuje na červenom štíte strieborný (biely) lipový strom 
vyrastajúci zo stredného, väčšieho vrchu modrého trojvršia." 

3. Na označenie svojho názvu môže Spoločnosť používať skratku SGHS MS. 

§ 14 Záverečné ustanovenia 
1. Spoločnosť bola založená dňa 26. októbra 1991 v Martine. 
2. Stanovy Spoločnosti nadobudli platnosť dňa 25. novembra 1991 po zaregistrovaní na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

ORGÁNY SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 
PRI MATICI SLOVENSKEJ (od 26.10.1991) 

Výbor 
Predseda: 
Podpredsedovia: 

Tajomník: 
Hospodár: 
Členovia: 

RNDr. Roman Zelenay, CSc. 
PhDr. Ladislav Vrtei 
PhDr. Cyril Žuffa 
Mgr. Milan Šišmiš 
Mgr. Karín Schlosárová 
Ing. Zdenko Alexy 
akad. maliar Ladislav Čisárík ml. 
PhDr. Jana Harantová 
PhDr. Ľubomír Jankovič 
PhDr. Richard Marsina, DrSc. 
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
Mgr. Viera Zemeneová (od 4.11.1991) 

Revízna komisia 
Predseda: 
Členovia: 

Paula Val ková 
Mgr. Zdenko Ďuriška 
Vojtech Pomothy 

48 



INHALT 

Im Október 1991 wurde in Martin die Slowakische genealogisch-heraldische Gesellschaft bei Matica 
slovenská gegriindet. In diesem Heft sind ilire Satzungen verôffentlicht und die Perspektiven dieser 
ersten und in der Gegenwart auch einzigen Organisation ihrer Art in der Slowakischen Republík 
entworfen. 

Milan Šišmiš vom Biographischen Inštitút bei Matica slovenská stellt anhand der 
handschriftlichen Tagebuchnotizen von J.B. Mičátek (1837-1905) seine Ansicht uber das slowakische 
Nationalwappen und besonders uber die slowakische Nationalfahne dar. Dieser Provinziallehrer von 
Kysáč (heute in Serbien) versuchte, die slowakische Fahne von den gleichgefärbten Falinen Russlands 
(weiss-blau-rot) und Serbiens (seiner Meinung nach blau-rot-weiss) zu unlerscheiden. Seine 
rot-blau-weisse Gestaltung aus den 60.-70. Jahren des vorigen Jahrh. stellt ein einzigartiges Beispiel der 
slowakischen Fahne dar. Die gleiche Farbenreihe erschien vorher nur an der Fahne slowakischer 
Revolutionäre im Jahre 1848 und dann erst viel später auf dem Wappen des slowakischen Verbandes in 
USA. Der Beitrag dokumentiert die Benutzung der Nationalfahnen in den slowakischen 
Siedlungsgebieten des Niederungarischen Landes in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Der Historiker Pavel Horváth von der Slowakischen Akadémie der Wissenschaften schreibt die 
Genealógie der Edelmannfamilie Petróci von der urspriinglichen handschriftlichen Leichenpredigt aus 
dem Jahre 1640 ab. Die Genealógie erweitert unsere Kentnisse uber die Mitglieder dieser ursprunglich 
kroatischen Sippe, die im 16. Jahrh. die Burgherrschaft Košeca im Waagtal erworben hatte. Nach ihrer 
Ankunft in die Slowakei ist sie bald mit der einheimischen Umgebung zusammengeľlossen. Ihre 
Mitglieder haben slowakisch gesprochen und korrespondiert und erst im letzten Drittel des 17. Jahrh. 
haben sie angefangen, sich zu hungarisieren. Die Sippenmitglieder - als Kriegskommandanten der 
gegenhabsburgischen Aufstände, sowie auch als die Intelektuellen (Katherine Sidonie Petróci war die 
erste bedeutende ungarische Dichterin) - haben die politische und kulturelle Entwicklung der 
mittelalterlichen ungarischen Gesellschaft beeinflusst. 

Der interessierte Genealoge und heraldisch-bildende Kunstler Peter Andráš verfolgt die 
Entwicklung der Sippenheraldik der Famílie Meško. Die Sippe hat sich im 14. Jahrhundert vom 
Liptauer in das Arvaer Komität ubersiedelt. Ihre älteste bekannte Wappe (1626) stellt wahrscheinlich 
einen auf einem Anger stehenden wilden Waldmann. Im 17. Jahrh. erscheinen neben ihm allmählich ein 
weisser Adler und später auch andere Gestalten. Der Autor beschreibt und zeichnet auch die 
unterschiedlichen Wappen der Soproner und Csanader Sippenlinie ab, die die Mehrheit der Historiker in 
den Zusammenhang mit den Meško's von Orava setzt. 

Hadrián Radváni publiziert und kommentiert die Verwandschaftstermine von der Beilage des im 
Jahre 1725 in Trnava (Tyrnau) herausgegebenen lateinischen theologischen Werkes. Die Liste enthält 
einige mundartlichen Ausdrucke, sowie auch die in der gegenwärtigen slowakischen Schriftsprache 
nicht mehr benutzten Wortformen. 

Der bearbeitete Vortrag des Familienkronikars Vladimír Majerčiak schildert die 
Entstehungsgeschichte der Zusammentreffen der Sippe Bella (das erste von ihnen fand im Jahre 1971 
statt), die in die Bildung einer eigenartigen Sippenorganisation mundeten. Ihr "Sippenrat" erfúllt 
verschiedene Aufgaben: bereitet die Zusammentreffen vor, sendet den Sippenmitgliedern 
Jubiläumsgrusse und -geschenke ein usw. Das Primáre Ziel dieser Assoziation ist, die Sippen- und 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu kultivieren und auf diese Weise die Anhänger jungerer 
Generationen zu beeinflussen. 

Das Heft bringt auch eine Biobibliographie des Universitätsprofessors Jozef Novák, des 
BegrQnders moderner heraldischer Forschung in der Slowakei, und einen Beitrag uber die 
ôsterreichische heraldisch-genealogische Gesellschaft "Adler" in Wien von Horst Doležal. 
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SUMMARY 

In October, 1991, the Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská was 
established in Martin. This issue publishes the organization's statutes and outlines the 
objectives of this first and only association of its kind in the Slovák Republic. 

Milan Šišmiš of the Biographical Inštitúte of the Matica slovenská, bases his articte 
on the manuscript diary of J.B. Mičátek (1837-1905). He presents Mičátek's ideas 
concerning the Slovák national coats-of-arms and, in particular, the Slovák national flag. 
This grammar school teacher in Kysač (in present-day Serbia) attempted to distinguish the 
Slovák flag from flags of the samé colors: Russian (white-blue-red) and Serbian 
(according to Mičátek, blue-red-white). His red-blue-white design from the 1860s and 
1870s represents a relatively unique example of a Slovák flag. The samé order of colors 
previously appeared only on the flag of Slovák revolutionaries in 1848 and then múch 
more later on Slovák society badges in the United States of America. The article 
documents the use of national flags in the Slovak-inhabited territories of the Hungarian 
lowlands in the second half of the nineteenth century. 

Pavel Horváth, a historian of the Slovák Academy of Sciences, delineates the 
genealogy of the squire family Petróci according to the originál manuscript of a funeral 
oration from 1640. This genealogy spread the knowledges about the members of this 
originally Croatian family, which were given the property of the castle Košeca in the 
valley of the river Váh in the sixteenth century. After their arrival in Slovakia they soon 
merged with tlie local population. They spoke and corresponded in Slovák, and it was not 
until the last third of the seventeenth century that they began to become Magyarised. The 
members of this family - as Lutheran military commanders of uprisings against the 
Habsburgs as well as educated personalities (Catherine Sidonia Petroci was the first 
important Hungarian woman-poet) - influenced the political and cultural life of medieval 
Hungarian society. 

The special interest genealogist and heraldic painter Peter Andráš outlines the 
changes in the Meškos heraldry. The family moved from Liptov County to the county of 
Orava in the fourteenth century. Its oldest omit known coats-of-arms (1626) depicts 
probably a wild forest man standing on the grass. During the seventeenth century a black 
female eagle began to appear beside him; other figures were added later. The author 
describes and reproduces also the different coats-of-arms of the Šopron and 
Csanád-County families, which most historians assume to be connected with the Meško 
family from Orava. 

Hadrián Radváni presents and comments on the relationship terms from the 
supplement of the Latin theological work printed in 1725 in Trnava. The list contains 
some dialect words as well as forms which are not used in contemporary Slovák. 

A revised lecture of the family chronicler Vladimír Majerčiak outlines the genesis of 
the Bella family meetings (first held in 1971), which led to the establishment of a specific 
family organization. Its "Family Board" performs various duties, šuch as arranging family 
meetings, sending anniversary congratulations and presents to the family members, and 
the like. The primáry aim of this association is to cultivate family and human relations 
and thus influence the younger generation members. 

This issue concludes with a bibliographical sketch of University Professor Jozef 
Novák, the founder of modern heraldry research in Slovakia, and editor Horst Doležaľs 
description of the Austrian Heraldic-Genealogical Society " Adler" from Vienna. 
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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: Slovenská 
genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, Novomeského 32, 036 52 
Martin. Phone: 0842-31371, Fax: 0842-33188 or at: Členské ústredie Matice slovenskej, 
Mudroňova 26, 036 52 Martin, Slovakia. Phone: 0842-39197. 
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