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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (zal. 1991 
v Martine) podporuje rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, osobitne 
výskum pôvodu a príbuzenských vzťahov rodín a osobností zo Slovenska a so slo
venskými vzťahmi. Za týmto účelom poskytuje konzultácie, organizuje odborné 
a vzdelávacie podujatia, prezentuje výsledky genealogického a heraldického vý
skumu a informuje o aktivitách v uvedených oblastiach, organizuje a realizuje pro
jekty zamerané na výskum genealogických prameňov a heraldických pamiatok, bu
duje vlastné informačné fondy. 
Adresa: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, Novo-
meského 32, 036 52 Martin. Telefón: 0842-313 71. Fax: 0942-33188. Bankové spo
jenie: VÚB Martin 17237-362/0200. 
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ZA ROMANOM ZELENAYOM 
(8.4.1952-1.11.1993) 

1. novembra 1993 na diaľnici medzi Bratislavou a Prahou tragicky zahynul predseda 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej Roman Zelenay. Ťažko 
uveriť, že tento neuveriteľne vitálny mladý muž viac nie je medzi nami. I keď zastával mnoho 
významných štátnych a iných funkcií, vždy si veľmi vážil skutočnosť, že sa stal prvým predse
dom našej spoločnosti a svoje široké kontakty sa usiloval využiť aj na to, aby spoločnosti po
mohol získať potrebné finančné prostriedky na jej činnosť i na vydávanie nášho periodika. 

Genealógia bola jeho celoživotnou láskou. Nevedno, čím ho očarila. Iste to nebola za-
hľadenostdo vlastných predkov, veď jeho osobná genealógia nikdy nebola alfou a omegou je
ho genealogického záujmu. Nebol "súkromným " genealógom, ale ani profesionálnym histori
kom. Svoju pozornosť sústreďoval najmä na teoretickú genealógiu, na najvšeobecnejšie termi
nologické a metodologické otázky tejto disciplíny. Vo svojich statiach, či vystúpeniach na kon
ferenciách doma i v zahraničí analyzoval také základné genealogické fenomény, akými sú rod, 
rodina, meno, priezvisko a ďalšie. Uvažoval tiež o vydaní príručky pre praktických genealó-
gov. 

Nieje ľahké pochopiť, prečo on, zastávajúci vysoké štátne a politické funkcie vo Fede
rálnom zhromaždení a neskôr na Ministerstvách zahraničia a kultúry, po namáhavých a vy
čerpávajúcich rokovaniach si ešte sadol nad diplomatár či regestár a venoval sa mravčej prá
ci s excerpovaním osobných mien zo stredovekých listín, aby štatisticky vyhodnocoval ich vý
skyt v jednotlivých decéniách 12.-14. storočia a uvažoval o príčinách pohybu v tejto oblasti. 
Bola to len nevysvetliteľná záľuba ? Potreba protipolôh vo vzťahu k rušnému životu, ktorý žil? 
Potreba útočiska v tichu stredoveku? Poznali sme ho vôbec? 

Prvé sympózium spoločnosti Najstaršie rody na Slovensku bolo zároveň jeho posled
ným. Uskutočnilo sa ani nie mesiac pred jeho tragickou smrťou. Tak sa príjemný spoločenský 
večer, pri ktorom niekoľkých účastníkov dekoroval veľkomoravskými krížikmi, stal zároveň je
ho rozlúčkou s nami. 

Ako som ho poznal, aj na svojej poslednej, osudnej ceste do zahraničia mal vo svojej 
aktovke spolu s úradnými spismi genealogické state, ktoré ako spoluzostavovateľ pripravoval 
na publikovanie v zborníku z nášho sympózia. Zborník, ktorý sa nám azda podarí vydať, nám 
bude trvalo pripomínať prvého predsedu Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri 
Matici slovenskej, dynamického Romana Zelenaya. 

Bratislava, 2. 11. 1993 Ladislav Vrteľ 

3 



RNDr. Roman Zelenay, CSc. sa narodil 8. apríla 1952 v Bratislave. Absolvoval Farmaceutickú fa
kultu UK, kde do roku 1978 pôsobil ako odborný asistent. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia 
ČSFR, posledných 6 mesiacov jeho podpredsedom. Od apríla 1993 bol štátnym tajomníkom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky. Zahynul 1. novembra 1993 večer krátko po 21. hodine pri dopravnej neho
de neďaleko Lanžhotu, cestou z Bratislavy do Meissenu, kde sa mal zúčastniť na konferencii-Východ-Zá-
pad. 

Verejnosti bol menej známy ako autor prác z molekulárnej farmakológie a genealógie. Genealógii 
sa venoval od vysokoškolských štúdií, zaoberal sa najmä teoretickými otázkami tejto disciplíny. Bol 
účastníkom celoštátnych stretnutí genealógov a heraldikov v Ostrave, zúčastňoval sa aj na genealogic
kých sympóziách Pofskej heraldickej spoločností. Príspevky prednesené na týchto podujatiach boli publi
kované, väčšia časť jeho genealogickej produkcie - materiály o zemianskych rodoch Trenčianskej stolice 
a kapitoly z genealogickej teórie a metodológie - však nevyšla tlačou. 

V roku 1991 podporil myšlienku založenia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri 
Matici slovenskej a na zakladajúcom zhromaždení 29. októbra 1991 prijal funkciu jej predsedu. Jeho 
dvojročné pôsobenie v nej zavŕšila jeho účasť a vystúpenie na prvom vedeckom sympóziu spoločností 
4.-6. októbra 1993 v Častej-Papierničke. 
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ŠTÚDIE - ČLÁNKY 

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V NITRE 
Šarlota Drahošová 

Jednou z charakteristických čŕt Štátneho oblastného archívu v Nitre v posledných štyridsiatich ro
koch boli viaceré zmeny sídla, čo nepriaznivo vplývalo na celkové konštituovanie sa inštitúcie. V súčas
nosti sa situácia mení k lepšiemu, pretože pracovníkov archívu v druhej polovici roka 1994 čaká sťahova
nie, zatiaľ len archívnych dokumentov, z terajších depotov v Sali, Bratislave, Bytči a v Nitre do priestorov 
nového, moderného archívu v Ivanke pri Nitre. Ide o rekonštrukciu kaštieľa bývalého miestneho šľachtic
kého rodu Markhotovcov, dostavbu jeho pravého krídla a novostavbu depotov, čím archív konečne zakot
ví vo vhodnej a svojmu menu dôstojnej budove. 

Predchodcami Štátneho oblastného archívu v Nitre boli archívy Nitrianskej, Komárňanskej a Te
kovskej župy, ktoré boli zlúčené v roku 1949 do Krajského archívu v Nitre. Premiestňovanie archívu do 
Bojníc a opätovne do Nitry narúšalo a spomaľovalo odborné práce. V roku 1969 nastala zmena z pobočky 
bratislavského archívu na samostatný archív. Následné sťahovania v rokoch 1972 a 1987 rozdrobili archív 
do spomenutých vzdialených pracovísk v súčasnosti s hlavným sídlom v Ivanke pri Nitre. I za týchto sťa
žených podmienok nitrianski archivári dbali na svoju odbornú prácu - na systematické zhromažďovanie, 
odborné spracovávanie a ochranu dokumentov trvalej historickej hodnoty a ich predkladanie záujemcom 
o historické štúdium alebo vybavovanie majetkoprávnych záležitosti. 

Zájmovú oblasť archívu z hľadiska súčasného územnosprávneho delenia predstavujú okresy Ko
márno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany a Prievidza. 324 archívnych fondov od 13. storočia do po
lovice 20. storočia dokumentuje minulý život v jeho rôznorodosti, o čom svedčia písomnosti verejno-
správnych, súdnych, cirkevných a hospodárskych inštitúcií, panstiev, rodov, pozostalosti významných 
osôb, spolkov a rôznych zbierok. 

Množstvo a informačná bohatosť stavia písomnosti troch spomínaných žúp medzi ťažiskové v ar
chíve. Fondy historických žúp od 16. storočia do roku 1922 a žúp pôsobiacich po tomto roku v Českoslo
venskej republike a v období Slovenského štátu do roku 1945 podávajú svedectvo o rôznych odvetviach 
verejnej správy a súdnictva. Nebudeme detailne opisovať administratívnu štruktúru týchto fondov, preto
že bádatelia v prípade záujmu iste siahnu po publikácii Štátny archív v Bratislave, pobočka v Nitre 
(Sprievodca po archívnych fondoch II. a III. Bratislava 1963). Z feudálneho obdobia žúp zaujímavé infor
mácie poskytujú písomné záznamy zo župných zhromaždení šľachty - tzv. kongregačné zápisnice a spisy. 
Dikálne súpisy a urbárske písomnosti sú zdrojom k štúdiu hlavne hospodárskych a sociálnych pomerov. 
K unikátnym písomnostiam patri i list Gabriela Betlena Tekovskej župe z roku 1619 s výzvou na pripoje
nie sa k povstaniu, alebo ďakovný list generála Kutuzova z roku 1805 Tekovskej župe za dobrý vzťah 
obyvateľov k ruskej armáde počas jej prechodu cez územie župy. Medzi trestnými záležitosťami Nitrian
skej župy sú uložené spisy o vzburách poddaných, zápisnice z vypočúvania organizátoriek vzbury žien v 
Prievidzi v roku 1771. 

Značnú časť župných písomností po vzniku Československej republiky tvoria dokumenty vzťahu
júce sa na činnosť politických strán a triedne strety neraz končiace strefbou do štrajkujúcich. Zaujímavý je 
aj pohľad cez dokumenty na Jána Damborského, archivára Nitrianskej župy a autora prvej učebnice slo
venskej gramatiky po roku 1918, a na Janka Jesenského, spisovateľa a župana Nitrianskej župy v rokoch 
1923 -1928, ako úradníkov štátnej správy. Nenápadný list z roku 1928, ktorý napísal Jozef Gregor Tajov-
ský, odhaľuje, že Janko Jesenský prostredníctvom župy zakúpil pre obecné knižnice jeho knihy, aby tým 
pomohol priateľovi a zároveň pozdvihol slovenskú kultúru i na župnom vidieku. 
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Jur nad Hronom a Vráble boli správnymi centrami stolice predialistov ostrihomského arcibiskup
stva. Predialisti predstavovali nižšiu uhorskú šľachtu, ktorá užívala a neskôr i dedila časť cirkevných po
zemkov za vojenské služby. Z ich činnosti sa z rokov 1620 - 1846 zachovala pôvodná písomná produkcia 
pozostávajúca z verejnosprávnych a súdnych spisov. Privilegované postavenie tejto skupiny obyvateľov 
zaniklo koncom päťdesiatych rokov minulého storočia ich začlenením do tekovskej župnej správy. 

K najväčším a najvýznamnejším archívnym fondom patrí Krajský súd v Nitre z rokov 1872 -
1949. Jeho súčasťou je i pohľad na Pribinove oslavy v Nitre v roku 1933 z hľadiska súdneho orgánu. 
V súvislosti s vybavovaním majetkoprávnych záležitostí občanov (pozemnoknižné a firemné písomnosti) 
sa fond v súčasnosti zaraďuje medzi najvyužívanejšie v archíve. Analogické postavenie majú i písomnosti 
Krajského súdu v Komárne 1872 - 1949 a Krajského súdu v Zlatých Moravciach 1872 - 1920, ich rozsah 
je však menší. Inštitúciou verejnej obžaloby bolo Štátne zastupiteľstvo v Nitre z rokov 1875 - 1949 s bo
hatými údajmi o perzekúcii, o politike opozičných strán hlavne Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
a KSČ. 

Z písomností cirkevných inštitúcií Štátny oblastný archív v Nitre uchováva o.i. písomnosti správy 
majetkov Nitrianskeho biskupstva 1493 - 1949, prepozitúry v Novom Meste nad Váhom 1406 - 1918 
a rádov františkánov v Nitre a piaristov v Prievidzi, časovo siahajúce do troch posledných storočí. 

Neodmysliteľnou súčasťou štúdia regionálnej histórie sú rodové fondy, najmä ak členom rodu bol 
významný verejný činitieľ, ako v prípade historika Teodora Botku a zachovaných písomnosti tohto tekov
ského rodu. Základom rodových fondov Huňady, Tonet, Užovič, Očkai a ďalších sú písomnosti o správe 
majetkov. Dokumenty z rozsiahlych panstiev v Bojniciach, Tovarníkoch, Veľkej Mani, Aponiovské pan
stvo so sídlom v Oponiciach sú zdrojom poznatkov o podnikaní v poľnohospodárstve a v odvetviach jemu 
blízkych. 

Bádateľskému záujmu sa tešia obsahovo rôznorodé zbierky. Najpočetnejšou z nich je zbierka cir
kevných matrík. V zbierke listín sú zaujímavosťou listiny tureckých basov z rokov 1664 a 1677 vzťahujú
ce sa k obci Kamenec pod Vtáčnikom. Artikuly, knihy majstrov, tovarišov a učňov, zápisnice, záznamy 
o príjmoch a výdavkoch hovoria o hospodárskom živote cechov rôznych remesiel. Podobný charakter vy
užitia má zbierka vinohradníckych štatútov. Zbierky dopĺňajú mapy a plány, noviny, pečatidla a pečiatky, 
fotografie a korešpondenčné karty z frontov 1. svetovej vojny. 

Písomnosti štátnych lesov a majetkov vznikli v prvej polovici 20. storočia, čo znamená, že ich za
raďujeme medzi mladšie archívne písomnosti. Správa štátnych lesov v Topoľčiankach obsahuje informá
cie o lesnej faune, flóre a poľovníctve. Zaujímavosťou sú zápisy o zámku a pobytoch prezidentov republi
ky v ňom. Štátne majetky zastupuje archívny fond Trust štátnych majetkov v Nitre 1949 - 1955, ktorému 
podliehalo 76 fariem od Prievidze po Palárikovo. V tomto období sa naň upriamuje pozornosť v súvislosti 
s reštitúciami (navrátenie polhohospodárskej pôdy a techniky súkromníkom). Bezkonkurenčný záujem 
v súčasnosti je o písomnosti pracovných skupín pre pozemkovú reformu 1946 - 1951 a oblastných osídľo-
vacích úradov z Levíc, Nových Zámkov a Komárna. Po roku 1945 presídľovacie orgány z juhozápadného 
Slovenska vybavovali majetkoprávne záležitosti presidlených Slovákov a vysídlených Madarov. 

V poslednom období v súvislosti so zmenami v nazeraní na históriu a s dopĺňaním poznatkov 
v oblastiach, ktorým sa nevenovala patričná pozornosť, vzrastá záujem o genealógiu v bežnom, praktic
kom slova zmysle, ale aj v súvislosti s vedeckým bádaním. Základným východiskom pre genealogické 
bádanie sú cirkevné matriky rôznych vierovyznaní, ktoré poskytujú najdôveryhodnejšie informácie o na
rodení, sobáši a úmrtí osôb približne do roku 1895, kedy sa zaviedlo vedenie štátnych matrík. V Štátnom 
oblastom archíve v Nitre najstaršou je rímskokatolícka matrika vedená pre Komárno od roku 1626. 
Z množstva latinských a madarských zápisov možno spomenúť narodenie Ľudovíta Štúra vr. 1815 alebo 
sobáš Janka Kráľa z r. 1851 zapísaný v matrike v Horných Ozorovciach. Peripetie hľadania súvislostí sú 
známe každému archivárovi pracujúcemu s matrikami (rôzne podoby mien a ich nie vždy systematické 
zapisovanie pri osobách židovského vierovyznania, nebezpečenstvo spojenia navzájom k sebe nepatria
cich rodín a osôb, najmä v obciach s hojným výskytom obyvateľov rovnakého priezviska, ukončenie ro
dovej náväznosti bez zistitelhého dôvodu, niekoľko následných manželstiev pri jednej osobe, zle čitateľný 
rukopis a pod.), z tohto dôvodu ide o veľmi náročnú a pedantnú prácu. Popri matrikách pri zostavovaní 
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genealógií šľachtických rodov dôležitým zdrojom informácií sú už spomenuté rodové fondy a acta nobili-
taria, šľachtické spisy Nitrianskej, Tekovskej a Komárňanskej župy. Pri určitej opakujúcej sa štruktúre ro
dových písomností najviac informácií k tejto téme poskytujú majetkoprávne písomnosti a rodinná koreš
pondencia medzi členmi rodu alebo so spriaznenými rodmi v súkromných alebo hospodárskych záležitos
tiach, ako aj osobné doklady. 

Šľachtické spisy vznikli ako samostatne ukladané písomnosti v rámci administrácie župy. Obsahu
jú evidencie šľachticov za rôznymi účelmi, investigačné spisy, ktoré vznikali pri vyšetrovaní šľachtického 
pôvodu, pravoty okolo pôvodu, župou vydané potvrdenia o šľachtictve. Údaje alebo akékoľvek zmienky o 
viacerých starších rodoch chýbajú, pretože tieto nikdy neprerokúvali svoje šľachtictvo pred župou. Z ini
ciatívy Dr. Júliusa Alapiho, archivára Komárňanskej župy, bol knižne vydaný v r. 1911 súpis šľachtic
kých rodov tejto župy práve podľa komárňanských šľachtických písomností. 

Aj v rokoch 1860 - 1918 sa medzi písomnosťami podžupanov troch spomenutých žúp stretávame s 
odpoveďami na žiadosti o potvrdenie šľachtictva. Neraz sú k nim priložené aj genealogické tabuľky. Túto 
agendu viedli župní archivári. 

Z roku 1869 sa v Nitrianskej župe spomedzi písomností podžupana dajú využiť kompletnejšie za
chované sčítacie hárky pre jednotlivé obce, v ktorých sú vymenovaní všetci členovia rodiny bývajúci pod 
jedným číslom domu. Ich využiteľnosť sa zvyšuje v kombinácii s matrikami. 

Ďalšími archívnymi prameňmi, pre ich úzku časovú výpovednú hodnotu však už podstatne menej 
významnými, sú župné hospodárske a daňové súpisy z obcí a okresov. Z Nitrianskej župy sa zachoval 
dikálny súpis z rokov 1752 a 1753. Do mozaiky genealogických prameňov, nenárokujúcej si na úplnosť, 
môžeme zahrnúť aj zbierku listín, pripadne písomnosti župných súdov z rokov 1849 - 1860. Na ilustráciu 
ich využiteľnosti môžeme spomenúť záznamy o spore urbámikov z Klasová s barónom Weissom, v kto
rých sa uvádzajú aj další členovia rodiny a dedičia. 

Tento pohľad na archiválie Štátneho oblastného archívu v Nitre nie je úplný pre ich rozsiahlosť. 
Môže však poskytnúť aspoň základné informácie pre prípadných záujemcov. 

Kaštieľ Markhotovcov v Ivanke pri Nitre, sídlo Štátneho oblastného archívu v Nitre pred rekonštrukciou. 
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DVOJITÝ KRÍŽ 
(k problému recepcie a transformácie) 

Ladislav Vrtel' 

Názov našej úvahy je inšpirovaný pozoruhodnou prácou A. Avenaria o byzantskej kultúre v slo
vanskom prostredí v VI.-X1I. stor., ktorá nesie práve podtitul "k problému recepcie a transformácie"/l/-
Všíma si prijímanie byzantských vplyvov v slovanskom svete, ich spracúvanie, osvojovanie si importova
ných kultúrnych hodnôt a ich ďalšiu premenu už ako čohosi vlastného, domáceho. V našom prípade bude, 
pochopitelhe, reč o symbole dvojitého kríža v spomenutých súvislostiach. 

PROBLÉM RECEPCIE DVOJITÉHO KRÍŽA 

Hneď na začiatku treba pripomenúť, že dvojitý kríž je byzantského pôvodu a že všetky označenia, 
ktoré v priebehu storočí tento kríž získal (patriarchálny, cyrilometodský, benediktínsky, lotrinský, veľko
moravský, arcibiskupský, nitriansky, hornouhorský, uhorský, slovenský...) sú primerané len v celkom ur
čitých situáciách a v celkom určitej dobe. Napríklad výraz "patriarchálny kríž" možno považovať iba za 
heraldický terminus technicus, nie za reálny odznak patriarchov. Akvilejský patriarcha napríklad tento 
symbol ani vo svojich pečatiach, ani vo svojich minciach, či svojom erbe vôbec nepoužíval. O dvojitom 
kríži ako o "arcibiskupskom" možno zasa v heraldike hovoriť až od 15. stor., nie skôr. Ani ako symbol 
"benediktínsky" ho nemôžeme doložiť skôr, ako v 15. stor. Ako "cyrilometodský" sa tradične označuje 
dvojitý kríž napríklad v Bulharsku a považuje sa za súčasť cirkevno-kultúrneho odkazu solúnskych bra
tov. Ako taký sa chápe aj na Morave, kde býva často sprevádzaný iniciálkami C a M. Označenie "veľko-
moravský" kríž sa používa v tých historických koncepciách, ktoré akcentujú myšlienku poveľkomorav-
skej správnej, sídlištnej a, do určitej miery, aj štátnej kontinuity. "Lotrinský" kríž je jedným z heraldic
kých symbolov Lotrinská, jeho vývoj možno sledovať od krížových výprav. V heraldike má obvykle rov
nako široké ramená. Ako "nitriansky" možno azda tento symbol označiť podľa jeho výskytu na vojvod
ských minciach razených v Nitre v polovici 11.stor. O "slovenskom" kríži v zmysle teritoriálnom hornou
horskom možno hovoriť od 15. stor., o národnom od r. 1848 a štátnom od r. 1918. Všetky akokoľvek láka
vé transpozície bez potrebného štúdia bádateľa nevyhnutne zavedú do slepej uličky /2/. 

Zdá sa, že pri skúmam dvojitého kríža je potrebné rozlíšiť dve obdobia jeho šírenia. V prvom ob
dobí (9.-12. stor.) treba počítať s priamym exportom tejto byzantskej symboliky - ako sprievodného javu 
kontaktov rôzneho druhu - z Byzantská do iných štátov, ktoré Byzantsko buď považovalo za sféru svojho 
vplyvu, alebo sondovalo možnosti začlenenia príslušného teritória do svojej sféry. 

Druhé obdobie (od 12. stor.) je charakterizované vznikom latinského Orientu, krížovými výprava
mi a šírením symbolu rytierskymi rádmi, ako o tom bude reč. 

Vznik a najmä rozšírenie symbolu dvojitého kríža súvisí s koncom ikonoklazmu v polovici 9. stor. 
Jeho mimoriadne hojný výskyt na minciach a pečatiach (obr. 1) dáva tušiť jeho prítomnosť v každoden
nom živote v Byzantskú a tiež vo všetkých krajinách, kam siahal byzantský politický, cirkevný, kultúrny, 
hospodársky vplyv. Je teda isté, že bol známy aj na Veľkej Morave, pričom ponecháme bokom otázku 
intenzity a dĺžky trvania byzantského vplyvu na náš štát v 9. stor. /3/. Uspokojíme sa s konštatovaním, že 
tu bol v tom čase prítomný, a teda známy, ba predpokladáme aj začiatok jeho používania (i keď, pochopi
teľne, nie ako štátneho symbolu). Tento počiatok sa nám stane zjavným najmä pri sparnom pohľade, ako 
prameň, ktorý je viditeľný až pri spätnom sledovaní toku z miest, v ktorých je už potokom. 

Už zo samotného faktu, že dvojitý kríž bol v 9.-12. stor. vyžarovaný iba Byzantskom vyplýva, že 
neskoršia legenda o tom, že Štefan I. dostal tento kríž z Ríma, nemá v sebe žiadne racionálne jadro a je 
iba "mimohistoricky" motivovaným dodatočným pokusom o vysvetlenie prítomnosti tohto symbolu 
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v Uhorsku v i l . stor. Situácia by bola pochopiteľne iná, keby sa v 11. stor. v Ríme alebo vôbec v západ
nej cirkvi symbol dvojitého kríža používal. Vtedy by bolo možné „prižmúriť oko" nad tým, že uhorské 
stredoveké kroniky (napríklad Hartvikova) /4/ v súvislosti s darom pápeža Silvestra II. Štefanovi I. neho
voria o žiadnom dvojitom kríži, ale jednoducho o kríži procesnom, teda jednoduchom. Vtedy by sme 
mohli pripustiť, že išlo o dvojitý kríž, i keď sa to doslova neuvádza. Reálne je to však vylúdené, lebo kúria 
ani pápež tento byzantský symbol v tom čase jednoznačne nepoužívali. 

Zaujímavá je však menej známa zmienka z poľských kroník, že Štefan nedostal symbol dvojitého 
kríža od pápeža, ale od byzantského (!) cisára. I keby táto heraldická legenda obsahovala racionálne jad
ro, nevylučovala by tradičný názor o prítomnosti dvojitého kríža na Veľkej Morave už v 9. stor. Ba nao
pak. Ak bolo skutočne byzantským zvykom posielať spriateleným kresťanským panovníkom dvojité kríže 
(najskôr ako relikviáre s kúskami pravého kríža), potom okrem bežného používania tohto symbolu na pe
čatiach a pod. môžeme predpokladať takéto gesto cisára aj vo vzťahu ku kniežaťu Rastislavovi /5/. 

Prvý impulz k používaniu dvojitého kríža a jeho prvú recepciu u nás teda konštatujeme v 9. stor. 
Predpokladať však, že jediný takýto impulz a jediná recepcia stačia na to, aby sa symbol vo vzdialenej 
zemi, ktorú samo Byzantsko volalo "megalé", t. j . "vzdialená" Morava, trvalo zakorenil, by asi bolo veľ
mi naivné. Na to bolo nepochybne potrebných viac opakovaných impulzov, oživujúcich - v určitých ob
dobiach iste upadajúcu - tradíciu tohto symbolu. Z väčšej časovej perspektívy sa používanie symbolu 
dvojitého kríža u nás javi ako kontinuitne, pod drobnohľadom sú však zreteľné nové impulzy, javiace sa 
ako prítoky miestami sa už strácajúcej rieky. 

Je zaujímavé sledovať, že vždy keď sa symbol dvojitého kríža v 11.-12. stor. s novou intenzitou 
objavuje v nitrianskej alebo panovníckej (štátnej) symbolike, objavíme pri skúmaní zahraničnej politiky 
tých čias zintenzívnenie vzťahov s Byzantskom. Tak to bolo za kniežaťa Bela (1048-1060), neskoršieho 
kráľa Bela I. (1060-1063). Keď sa jeho brat Andrej I. dostal do konfliktov s byzantským cisárom, nadvia
zal cisársky dvor kontakty s nitrianskym kniežaťom Belom a na Belových minciach sa objavuje zreteľný 
dvojitý kríž /6/. 

Podobnú situáciu vidíme pri minciach Bela III. z konca 12. stor. Na jeho minciach tiež vidno dvo
jitý kríž, rovnaký, ako na minciach Bela I., dokonca sa tu tento symbol po prvýkrát heraldizuje, je vlože
ný do štítu (obr. 2). A zasa vidíme, že Belo III. bol vychovávaný na byzantskom dvore, a po nástupe na 
uhorský trón si tu získal prezývku "Byzantínec" /7/. 

1. Osobná pečať z Byzantská z 9. stor. 
2. Denár Bela III. z r. 1190. 
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Uvedenými dvomi príkladmi sme chceli dokumentovať výlučné byzantské vyžarovanie symbolu 
dvojitého kríža v 11. a 12. stor. ako sprievodného javu byzantského vplyvu už od 9. stor. 

S Byzantskom ako jediným ohniskom šírenia symbolu dvojitého kríža však môžeme počítať iba 
do 12. stor. V súvislosti s krížovými výpravami, vznikom rytierskych rádov a toho, čo zvykneme nazývať 
latinským Orientom, vzniklo druhé takéto ohnisko. Latinský Orient akoby prevzal štafetu po Byzantskú 
a zdá sa, že sa tu mimoriadne rozšírila úcta k symbolu dvojitého kríža, nazývaného často aj "pravý kríž". 

Je však pozoruhodné, že rytierske rády používali symboliku dvojitého kríža spravidla iba vo svo
jich pečatiach, nie vo svojich znakoch (erboch). 

Dvojitý kríž používali na svojich pečatiach, ale aj na minciach, popri vefmi častom veľkonočnom 
baránkovi, napríklad johaniti (rytieri z Rodosu, z Malty) (obr. 3a, b). V znaku však niesli v červenom poli 
biely kríž, najskôr latinský (s predĺženým driekom), neskôr grécky (rovnoramenný) a napokon známy 
"maltézsky" so zahĺbenými ramenami, ktorý sa blížil k osemhrotej hviezde /8/. 

3. Buly veľmajstrov rádu johanitov: 
a) Jeana de Vdliers (1289) 
b) Filiberta de Naillac (1396-1412). 
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Výnimočne nájdeme dvojitý kríž aj v pečati templárov. Ich typickým symbolom však bol jeruza
lemský chrám s výraznou kupolou a známy symbol dvoch jazdcov na jednom koni, ktorí však v znaku 
niesli červený kríž tvarovo zhodný s bielym johanitským /9/. 

Tiež na starších pečatiach rytierov Sv. Hrobu nachádzame symbol dvojitého kríža (obr. 4), kým 
v ich znaku vidno výlučne známy "jeruzalemský" kríž, ktorý je červený, rovnoramenný, barličkový, 
sprevádzaný štyrmi menšími krížikmi /10/. Rovnaký kríž, nie však červený, ale zlatý, sa stal symbolom 
jeruzalemského kráľovstva. To však najmä od 13. stor. Predtým používali jezruzalémski králi aj na svo
jich minciach často dvojitý kríž sprevádzaný alfou a omegou, ako napríklad na minciach kráľa Guy de 
Lusignana (1186-1192; obr. 5) /Íl/. Dvojitý kríž vidno tiež na pečatiach biskupov z Akkonu (12.-13. 
stor.; obr. 6 a, b)/12/, alebo na minciach vojvodu z Edessy Bauduina II. du Bourg (1100-1118; obr. 7)/13/. 

Pokiaľ ide o rytiersko-špitálnické rády používajúce symbol dvojitého kríža, nemožno obísť z tohto 
pohľadu mimoriadne významný rád sv. Ducha, ktorý však už nevznikol v Palestíne, ale vo francúzskom 

4. Pečať kanonikov sv. Hrobu v Jeruzaleme (14. stor.). 
5. Minca jeruzalemského kráľa Guy de Lusignana (1186-1192). 
6. Pečate akkonských biskupov Jakuba a Teobalda (12.-13. stor.). 
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Montpellier v roku 1170 (resp. 1196). Je to totiž rád, ktorý osobitne prejavoval úctu k dvojitému krížu 
a jeho členovia ho používali nielen na pečatiach (obr. 8, 9 a, b), ale aj na plášťoch, zástavách, ba aj na 
erboch. Dvojitý kríž bol spočiatku v čiernom poli strieborný, jeho driek aj ramená boli často zaseknuté. 
Bratia - rytieri sv. Ducha nosili tento symbol na ramene čierneho plášťa, ba známa je aj zástava rádu, kto
rá bola tiež čierna s bielym položeným dvojitým krížom /14/. 

Je isté, že symbol dvojitého kríža sa ďalej šíril spolu s rytierskymi rádmi, ktoré po ústupe z latin
ského Orientu nachádzali svoje nové pôsobiska v rôznych končinách Európy, nevynechajúc ani naše 
stredoveké Uhorsko. Iste so sebou prinášali aj symboliku dvojitého kríža, ktorá tu však už bola dlho pred
tým dôverne známa a používaná. 

Ak sme sa teda zamýšľali nad problémom opakovanej recepcie symbolu dvojitého kríža, treba ne
vyhnutne brať do úvahy popri Byzantskú aj mladší zdroj šírenia dvojitého kríža - rytierske rády. Dalo by 
sa tiež povedať, že od prelomu 12.-13. stor. sa byzantský, či bývalý byzantský dvojitý kríž, šíri aj pros
tredníctvom symboliky rytierskych rádov. V našom prípade bude preto zložité odhaliť, ktorý dvojitý kríž 
z nespočetného výskytu tohto symbolu má svoj zdroj v dávnej tradícii, v dobovej panovníckej symbolike, 
alebo v práve spomenutej rádovej symbolike. 

7. Minca Bauduina II. du Bourg, vojvodu z Edessy (1100-1118). 
8. Pečať Fra Jakuba, majstra rádu sv. Ducha (1326-1348). 
9. Dve pečate špitála sv. Ducha v Ríme (16. stor.). 
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TRANSFORMÁCIA DVOJITÉHO KRÍŽA 

Pri anatómii každého symbolu treba predovšetkým rozlíšiť jeho formálnu a obsahovú stránku. Veď 
ten istý tvar, či grafický znak môže nadobúdať rôzne významy podľa jeho kontextu a používaného znako
vého systému. Na druhej strane možno tiež ten istý obsah, význam vyjadriť použitím rôznych znakových 
prostriedkov. 

Z toho vyplýva, že aj transformácia symbolu môže byť dvojakého druhu, formálna a významová. 
Budeme si všímať najmä tú druhú a príležitostne upozorníme aj na formálne charakteristiky jednotlivých 
typov alebo ich vývojových štádií. Je zrejmé, že k prvej obsahovej transformácii dvojitého kríža došlo už 
v samotnej kolíske symbolu - v Byzantskú, keď sa z tohto pôvodne výlučne náboženského symbolu stal 
aj symbol politický, štátny, čo je celkom v súlade s vtedajšou koncepciou cézaropapizmu, kumulujúceho 
svetskú i cirkevnú moc v jedných rukách. Ako taký mal potom vefmi široké pole uplatnenia nielen na 
kultových predmetoch, ale aj na minciach, odevoch, pečatiach osôb najrôznejších vrstiev od vojakov až 
po vzdelancov, diplomatov a duchovných, na klenotoch, insígniách, častiach výzbroje a pod. (obr. 10). 

Aj z Nitrianska sa nám z 11. stor. zachovali zaujímavé prípady aplikácie dvojitého kríža. Sú jed
nak na známej korune z Nitry (z 11. stor.; obr. 11) a jednak na minciach razených v tom istom období 
v Nitre vojvodom Belom (I.). Súčasné použitie tohto symbolu na spomenutých predmetoch predstavuje 

10. Minca byzantského cisára Teoflla (829-842). 
11. Článok z byzantskej koruny z Nitry z 11. stor. s motŕvom dvojitého kríža. 
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azda najvýrečnejší príklad recepcie a významovej transformácie symbolu. Veď kým pri krížoch na korune 
musíme ešte hovoriť ako o byzantských, pretože tam klenot vznikol a do Nitrianska bol v dôsledku poli-
tickýchh okolnosti iba prinesený - darovaný, pri krížoch na minciach treba hovoriť ako o symboloch do-
máciach, nitrianskych. I keď nesú symbol svojim pôvodom koreniaci v Byzantskú, azda s kontinuitou 
veľkomoravskou, sú to už mince nitrianske a nitriansky je teda aj dvojkríž na nich. To je potrebné jedno
značne zdôrazniť (obr. 12) /l 5/. 

Ak sa tento symbol objaví na minciach Bela, ktorý sa z vojvodu stal kráľom, Belom I. (1060-
1063), náš symbol sa opäť významovo transformuje z vojvodského na kráľovský, a teda štátny symbol. 
Pravda, ešte nie erb, keďže sa pohybujeme v predheraldickom období. 

Formálnu transformáciu byzantského kríža v nitriansky možno konštatovať pri jeho aplikovaní na 
minciach. Dvojitý kríž na nich môžeme charakterizovať ako symboliku vychádzajúcu z karolínskej mince 
s dvomi krížmi nad sebou a zároveň z byzantskej mince s dvojkrížom na stupňoch situovaným uprostred 
mince. Nitriansky spája vnútorný kríž s krížikom kruhopisu do jedného symbolu. Ide o špecifický sym
bol, používaný nielen vojvodom Belom (I.), ale aj Ladislavom (I.) a napokon aj Belom III. o takmer jedno 
a polstoročie po prvom výskyte tohto symbolu na vojvodských nitrianskych minciach a súčasne s heral
dickým zobrazením dvojitého kríža v štíte (1190) /16/. 

Možno sme sa dotkli akéhosi podstatného momentu, charakteristiky našich starších dejín (nielen 
starších), na našu situáciu v zornom uhle Západu i Východu. Veľmi výrečným príkladom je práve spome
nutá karolovsko-byzantská kompozícia mince z polovice 11. stor., ale napríklad aj byzantsko-latinská pa
novnícka koruna z druhej polovice 11. stor. (dalších príkladov by sme iste našli viac). 

Ďalšia transformácia symbolu dvojitého kríža v Uhorsku nastáva za Bela III. okolo r. 1190. Vtedy 
predheraldický symbol dostáva záväzné sfarbenie, dostáva sa na heraldický štít, a stáva sa erbom-štátnym 
znakom. 

V súvislosti s touto významovou transformáciou pripomeňme, že sa z neho týmto činom stáva 
tiež vojenský symbol. 

U nás sa už v 13. stor. dostáva dvojitý kríž do novej polohy. Pôvodne len cirkevný symbol, ktorý 
sa stal symbolom štátnym (obr. 13) a rádovým, preniká do erbov významných šľachticov a stáva sa rodo-

12. Dvojitý kríž na minci vojvodu Bela, razenej v Nitre v r. 1048-1060. 
13. Panovnícky erb na pečati Bela IV. (1235-1270). 
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vým erbom. Nie je jednoduché dešifrovať, v ktorom konkrétnom prípade ide o výraz panovníkovej 
priazne, na základe ktorej rod získava oprávnenie používať symbol podobný panovníkovmu alebo ide 
o iné dôvody. Nie je však bez zaujímavosti, že symbol dvojitého kríža vidíme v erboch významných žu
panov, napríklad bratislavského župana Rolanda (obr. 14) /17/, alebo gemerského Bubeka (obr. 15) 
/l 8/. Môže teda ísť o transformáciu panovníckeho symbolu do symbolu rodového. Vždy však ide o určitú 
modifikáciu symbolu, pretože erb musí spĺňať identifikačnú funkciu. Tak Roland nesie v štíte dvojitý 
kríž sprevádzaný v rohoch štítu tromi stromami a Bubek zasa dvojitý kríž, z ktorého vrcholu vyrastajú 
palmové listy. 

Nie je však ani vylúčené, že v spomenutých prípadoch ide o transformáciu niektorého rádového 
symbolu, čo je možné najmä vtedy, ak zistíme, že niektorý príslušník rodu sa zúčastnil krížovej výpravy 
a symbol si mohol osvojiť tam a pod. V tom prípade ide však o prenesenie cudzieho symbolu do prostre
dia, kde bolo zaužívané používanie významovo síce odlišného, no formálne podobného symbolu a tým sa 
rozdiel vo význame pravdepodobne čoskoro zmazal. Poznamenávame, že toto rozlišovanie nie je samoú-
čelom, smeruje len k tomu, aby sa jednostranne nepreferovalo tvrdenie o autochtónnosťi každého dvojité
ho kríža, no aby sa ani nepodceňovala domáca tradícia tohto symbolu. 

Osobitnou skupinou erbov s dvojitým krížom sú viaceré mestské erby z územie Slovenska (obr. 
16). Je isté, že ide o kategóriu symbolov, ktoré vznikli významovou transformáciou dvojitého kríža nie
ktorého z tých erbov, ktoré sme práve spomenuli. Opäť sa dá povedať, že niektoré mestské erby s týmto 
symbolom môžu vychádzať zo štátneho znaku. Zdá sa, že to bude prípad napríklad Zvolena - významného 
slobodného kráľovského mesta, podobne aj Žiliny, Levoče, Skalice a ďalších, pričom teraz nie je dôležité, 
či všetky pochádzajú z rovnakého obdobia, alebo nie /19/. 

Iné komunálne erby s dvojitým krížom im môžu byť formálne podobné, no mohli vzniknúť nie 
podľa štátneho, ale podľa zemepanského rodového erbu s dvojitým krížom. Ako príklad nám môže poslú
žiť starší erb Fiľakova (dvojitý kríž ukončený palmovou korunou), prípadne erb Plešivca (na pravom vr
chu trojvršia dvojitý kríž, na ľavom meč). Oba sú dokázateľne odvodené od rodového erbu Bubekovcov, 
ktorí mali v erbe najskôr dvojitý kríž s palmovou korunou, neskôr dvojkríž na trojvrší. Je to príklad výz
namovej transformácie dvojitého kríža z rodového do mestského erbu. 

14. Erb z pečate bratislavského župana Rolanda (13. stor.). 
15. Pôvodný erb rodu Bubekovcov (13. stor.). 
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Napokon spomeňme aj tie mestské erby s dvojitým krížom, pri ktorých nemôžeme vylúčiť vplyv 
rádového symbolu s dvojitým krížom na podobu mestského erbu, teda významovú transformáciu rádové
ho symbolu do mestského erbu. 

Dnes sa napríklad všeobecne prijíma názor, že trenčiansky erb s veľkonočným baránkom je pozos
tatkom pôsobenia rádu johanitov v meste. Ide totiž o symbol veľkonočného baránka, navyše v kompozícii 
(i heslom okolo symbolu), v akej sa používal na johanitských minciach a pečatiach. Nie podobnosť, ale 
priam zhoda oboch je príliš presvedčivá, než aby sa o nej mohlo pochybovať /20/. 

Ak je však prípad trenčianskeho erbu príkladom významovej transformácie rádového symbolu do 
mestského erbu, teda ak bol takýto postup v stredoveku možný, potom nie je vylúčené, že aj viacero er
bov miest a obci, v ktorých je motív dvojitého kríža, vzniklo takýmto spôsobom. Je to azda prípad Šurian, 
ktoré neboli slobodným kráľovským mestom, majú však erb formálne sa hlásiaci do skupiny erbov najvý
znamnejších mestských komunít? 

16. Dvojitý kríž v erboch niektorých slovenských miest (13.-15. stor.). 
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Dvojitý kríž z panovníckeho erbu sa v dôsledku úzkej väzby na Nitríansko, v dôsledku zakorene-
nia v mestskej symbolike v 13. stor., ako aj v dôsledku pridania trojvršia na začiatku 14. stor. a vzniku 
"vysvetľujúcej" legendy o "Tatre, Matre a Fatre" v 15. stor. transformuje do teritoriálneho symbolu Hor
ného Uhorska - Slovenska /21/, aby sa v 19. stor. transfomoval do symbolu národného a v 20. storočí do 
symbolu štátneho. Vo všetkých spomenutých prípadoch išlo aj o formálnu zmenu (napríklad zmenu farby 
trojvršia, inú štylizáciu znamenia), no najmä išlo vždy o významovú zmenu. Symbol je premenlivý, ako
by ži vý a pritom jedenásť storočí ten istý. 

Cesty dvojitého kríža boli kľukaté, jeho transformácie mnohoraké. Ak sme už skôr použili metafo
ru o rieke a jej prameni, potom pokračujme tým, že počas toku sa od hlavného prúdu rieky trvania dvoji
tého kríža niekoľkokrát odštiepila niektorá jeho modifikácia, aby sa neskôr opäť spojila s hlavným tokom 
a vniesla doň možno nový rozmer. Po čase však nemožno rozlíšiť ktorá, kvapka vody z ktorého prítoku 
pochádza, všetky sa zlievajú dovedna. Rieka za seba vďačí mnohým prítokom tak, ako trvanie nášho dvo
jitého kríža vďačí množstvu významných i drobných vplyvov, impulzov a možno aj náhodných okolnosti. 
Tá rieka je však naša. 
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HENRICH SCHLIEMÁNN Á JEHO RUSKÍ POTOMKOVIA 

Erráta 
Pri prepise genealogickej tabuľky k príspevku p. RNDr. Galiny Andrusovovej-

Vlčekovej, CSc. Heinrich Schliemann a jeho ruskí potomkovia, ktorý sme uverejnili 
v minulom čísle Genealogicko-heraldického hlasu, došlo k niektorým nepresnostiam. 
Autorke i čitatefom sa týmto ospravedlňujeme a prosíme ich, aby si príslušné údaje 
láskavo opravili nasledovne: 

na s. 16 - Jekaterina Petrovna Lyžinová (1826-1896), Andrej (1890-1920 
-25?), 3 Patrice (1942-), 1 Helena (1949-), Nataša (1952-), Vladimír (1953-); 

na s. 17 - 1 Valentína Sigismundovna Alschwangová (1898-1989), 
1 Galina (1928-), Nina (1933), Anatole (1930), Geneviéve Michaut (1933-). 
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PREDKOVIA POLYGLOTA VLADIMÍRA KRIVOSSA 
Ján Krivoss/1/ 

Osobnosť Vladimíra Krivossa (v Rusku Vladimír Ivanovič Krivoš-Nemanič), slovenské
ho polyglota a stenografa, ktorý väčšiu časť života prežil v Rusku, je na Slovensku ešte stále 
pomerne málo známa. V období prvej Československej republiky nebolo o jeho pôsobení 
v ZSSR dosť správ. Korešpondovali s ním zväčša iba príbuzní, menej priatelia, koncom dvad
siatych rokov začas aj mladí komunistickí intelektuáli združení okolo časopisu DAV. Jeho 
styk so Slovenskom ukončila druhá svetová vojna a jeho smrť počas nej. Tak jednou z posled
ných správ Vladimíra Krivossa do starej vlasti bol jeho autobiograficky ladený list bývalému 
pŕerovskému spolužiakovi MUDr. Jánovi Slabejovi z r. 1936, ktorý uverejnili aj Národnie no
viny/2/. 

Po vojne sa o Vladimíra Krivossa zaujímal slovenský stenograf, redaktor Anton Šmot-
lák, ktorý jeho životopis uverejnil v r. 1953 v časopise Sloboda (základné biografické údaje 
k článku poskytol autor tohto príspevku). V tomto čase príbuzní ešte stále nevedeli o smrti 
svojho "strýka z Ruska". V r. 1965 sa o Vladimíra Krivossa ako o stenografa začal zaujímať 
Rudolf Tibenský, ktorý o ňom neskôr uverejnil rad článkov a má nesporne najväčšiu zásluhu 
na spopularizovaní života a diela tohto zabudnutého Slováka. Jeho kniha V palácoch a vo vy-
hnanstvách, hoci už aj vysádzaná, nesmela r. 1972 z ideologických príčin vyjsť tlačou a svetlo 
sveta uzrela až r. 1991. Predstavuje zatiaľ najkompletnejšiu biografiu V. Krivossa, ktorá však, 
žiaľ, obsahuje aj množstvo nepravdivých tvrdení /3/. 

V niekoľkých publikáciách, najmä v súvislosti so sledovaním vplyvu L. N. Tolstého na 
D. Makovického a A. Škarvana, sa V. Krivossovi venoval aj český historik slovensko-ruských 
vzťahov Štépán Kolafa /4/. Jeho práce sa opierajú o štúdium prameňov v sovietskych archí
voch, kde predchádzajúcemu autorovi R. Tibenskému v brežnevovskej ére ešte nevychádzali 
vždy dosť ochotne v ústrety a neraz mu predložili iba prázdne fascikle. Kolafa podnikol v Kri-
vossových stopách aj cestu do bývalého pracovného tábora, GULAG-u na Solovieckych ostro
voch, kde Krivoss strávil viac rokov. Jeho televízna relácia o tejto osobnosti však nesmela byť 
pred novembrom 1989 odvysielaná a jeho biografia V. Krivossa dosiaľ čaká na svojho vydava
teľa. Ona i ďalšie Kolafove práce však nesú pečať doby, Krivossove pôsobenie hodnotia neob
jektívne, z marxisticko-triedneho hľadiska /5/. 

Vo svojom stručnom, ale výstižnom a vecnom príspevku v matičných Slovenských ná
rodných novinách r. 1992 slovenskú verejnosť naposledy oboznámil s Krivossovým životom 
a dielom Z. Ďuriška /6/. 

Zrekapitulujme si aspoň stručné údaje z bohatého a rušného života Vladimíra Krivossa. 
Narodil sa r. 1865 v Liptovskom Mikuláši-Vrbickom Huštáku. Študoval na gymnáziu v Pŕero-
ve, v Spišskej Novej Vsi a v Rijeke (Fiume). Už ako maturant ovládal 7 jazykov a Gabelsber-
gerov stenografický systém, čo mu umožnilo prijatie na viedenskú Orientálnu akadémiu, vy
chovávajúcu - zväčša iba zo šľachtických kruhov - budúcich rakúsko-uhorských diplomatic
kých a konzulárnych pracovníkov pre krajiny Blízkeho Východu. Pretože sa pri vizitácii cisára 
Františka Jozefa I. priznal ku svojmu slovenskému pôvodu /7/, dostal r. 1886 consilium abeun-
di pod zámienkou údajného neprospechu. V štúdiách potom mohol prispením Vajanského po
kračovať v St. Peterburgu v Rusku. Keďže sa počas tohto pobytu v r. 1890 odmietol vrátiť do 
Rakúsko-Uhorska na splnenie svojej vojenskej povinnosti, bol vyhlásený za dezertéra, a tým si 
takmer na dve desaťročia znemožnil návrat do rodnej krajiny. Spočiatku ešte udržiaval styky so 
starou vlasťou a prispievaním do Slovenských pohľadov patril medzi tých "spisovateľov, ktorí, 
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žijúc mimo hraníc svojej domoviny, nezabúdali na literatúru slovenskú"/8/. Neskôr však jeho 
vzťahy k Slovensku a rodine oslabli, ba načas sa celkom prerušili. Keď po amnestovaní v ro
koch 1909-1914 Slovensko navštívil niekoľkokrát so svojou ruskou manželkou a dvoma syn
mi, bol už naturalizovaným Rusom. Svoje dalšie práce (zostali sčasti v rukopise a sú nenávrat
ne stratené), hoci niektoré z nich sa ešte týkajú aj slovenskej problematiky, písal už po rusky/9/. 

Krivossove rečové znalosti (ovládal do 40 jazykov, 27 aktívne, vrátane jeho obľúbenej 
perzštiny) a jeho znalosti viacerých stenografických sústav, mu umožnili pomerne rýchly spo
ločenský vzostup, ktorý však u cudzinca nebol nijak bezproblémový. Stal sa profesorom steno
grafie a jazykov na petrohradských vysokých školách, cenzorom zahraničných časopisov, cár
skym knihovníkom, tajným radcom a bol povýšený do šľachtického stavu. Vrcholom jeho 
úradníckej kariéry bolo jeho vymenovanie za riaditeľa stenografickej kancelárie oboch komôr 
ruského parlamentu (1906), zriadeného pod tlakom revolúcie z r. 1905. Krivoss bol na tento 
post mimoriadne kvalifikovaný. Už r. 1893 vydal vlastnú učebnicu ruskej stenografie Samou-
Čiteľ ruskoj skoropisi (stenografija), ktorá sa dočkala viacerých vydaní, a napísal aj dalšie od
borné publikácie z tejto oblasti /10/. 

Počas 1. svetovej vojny bol Krivoss ako titulárny generál šéfom rozviedky v štábe armá
dy generála A. A. Brusilova, no jeho nádeje, že sa s ruskou armádou dostane až na Slovensko, 
sa nesplnili. Podozrievavá ochranka v ňom stále videla nebezpečného cudzinca - "avstrijca", 
o to viac, že sa pracovne stýkal aj so zajatými nepriateľskými dôstojníkmi a vojakmi. Jeho pô
sobenie v armáde sa skončilo r. 1915 uväznením a vyhnanstvom na Sibíri (Kačug, neskôr Ir-
kutsk). 

Vyslobodila ho z neho až demokratická revolúcia vo februári 1917. Krivossove služby 
však potrebovala aj nová, sovietska vláda, ktorá sa dostala k moci počas októbrovej revolúcie 
v tom istom roku. Krivoss sa stal úradníkom ľudového komisariátu zahraničia (Narkomindel), 
začas pracoval aj v komisii pre elektrifikáciu Ruska (GOELRO) a s celou svojou rodinou sa 
presťahoval zo St. Peterburgu do Moskvy/11/. Ako bývalý vyšší cársky úradník sa však teraz 
pre zmenu "tešil" pozornosti sovietskej tajnej polície a bol niekoľkokrát väznený/12/. Útek je
ho staršieho syna Borisa zo Sovietskeho zväzu, styky s československými diplomatmi a pokus 
o ilegálny návrat na Slovensko spôsobili, že r. 1923 bol bez ďalšieho súdneho procesu odsúde
ný na trest smrti, ktorý mu neskôr zmenili na doživotný pobyt v zlopovestnom koncentračnom 
tábore na Solovieckych ostrovoch v Bielom mori. Aj tam si však svojimi nevšednými vedo
mosťami získal určité privilégiá. Roku 1928 nielenže bol z GULAG-u prepustený, ale aj prijatý 
na svoje pôvodné miesto v Narkomindeli, kde potom pracoval až do vysokého veku. Postupne 
obnovil i svoju korešpondenciu s príbuznými a známymi v Československu. Keď sa počas 2. 
svetovej vojny nemecká armáda r. 1942 priblížila k Moskve, bol Krivoss s manželkou - mladší 
syn Roman bol vo väzení - proti svojej vôli evakuovaný do baškirskej Ufy a tam ponechaný 
napospas vlastnému osudu. Umrel tu r. 1942, sedem mesiacov po smrti svojej o 11 rokov 
mladšej manželky. 

O jeho predkoch sa dozvedáme z dvoch hlavných prameňov. Sú to rodinné písomnosti, 
z ktorých časť sa mi podarilo zachrániť z rodinného domu v Liptovskom Mikuláši pred jeho 
zabratím komunistami r. 1960, záznamy o dôležitých udalostiach (narodeniach, sobášoch, 
úmrtiach, majetkových záležitostiach), ktoré sa v rodine vedú od r. 1771. Písomnosti, týkajúce 
sa V. I. Krivossa sú od r. 1986 vo fondoch Matice slovenskej. Druhým zdrojom mojich vedo
mostí o predkoch sú výpisy z matrík a iných písomností spracované Z. Ďuriškom, pracovní
kom Matice slovenskej /l 3/. 

1. Vladimír Krivoss (1865-1942) ako profesor v St. Peterburgu (okolo 1910, ALU MS). 
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Podfa tradície, ktorú nemožno potvrdiť, ale ani vyvrátiť, rodina Krivossovcov pochádza 
a aj svoje meno odvodzuje od Krivošije, horskej krajiny na sever od Boky Kotorskej v Dalmá
cii (dnešné Chorvátsko), odkiaľ údajne ušla pred tureckým nebezpečenstvom/14/. 

Etymológia priezviska - ak odhliadneme od predchádzajúcich úvah - je jasná a nevyža
duje dlhé vysvetlenie: priezvisko Krivoss patrí k nezriedkavým menám, vystihujúcim nápadnú 
telesnú vlastnosť. Jeho tvar nie je madarský, ako by sa neznalí mohli domnievať, ale je písaný 
v starom slovenskom spriažkovom pravopise /15/. 

Krivossovci, pokiaľ vieme, boli a otvorene sa priznávali k slovenskej národnosti. Hlásili 
sa k evanjelickému vierovyznaniu, čo potvrdzujú aj náboženské knihy z ich pozostalosti, ktoré 
sa zachovali ešte z obdobia pred tolerančným patentom Jozefa II. z r. 1781. V neskoršom ob
dobí však rodina bola vo vieroučných otázkach dosť vlažná /16/. Podľa "vypísaného" rukopisu 
Vladimírových predkov (ovládajúcich i latinčinu), ako aj skutočnosti, že už jeho starý otec 
a strýko mali gymnaziálne vzdelanie, možno usudzovať, že Krivossovci patrili k rodinám rela
tívne vzdelaným. 

Rodiskom väčšiny predkov Vladimíra Krivossa - s výnimkou jeho otca - bol Liptovský 
Mikuláš, resp. jeho časť Vrbický (Vyšný) Hušták, kedysi samostatné poddanské mestečko /17/. 

Prvým po mene známym predkom Vladimíra Krivossa bol Matej Krivoss. Narodil sa 
okolo r. 1665. Vieme o ňom, že žil vo Vrbici a r. 1688 bol prijatý do mikulášskeho kožušníc
keho cechu, kde sa neskôr stal cechmajstrom. Oženil sa s istou Máriou, jej rodné meno nám ale 
nieje známe, pretože kňaz ho v matrike nazaznamenal. Z ich detí poznáme iba mená dvojičiek 
Jána a Zuzany (1692). 

Ján Krivoss (16.1.1692 - 21.11.1758) bol rovnako ako jeho otec Matej kožušníkom. Do 
cechu ho prijali r. 1717. Po vyučení a návrate z tovarišskej vandrovky si vzal za manželku vdo-
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vu po kožušníckom majstrovi Jurajovi Krnúchovi a po jej skorej smrti sa oženil so zemankou 
Zuzanou, rod. Maťašovskou z Maťašoviec/18/ (? - 6.5.1757). Z ich detí poznáme iba Pavla 
(1719 - 1787) a Martina (1721 - ?). Vzhľadom na neskorší príbuzenský sobáš ich potomkov, 
patria obaja medzi priamych predkov Vladimíra Krivossa. 

Pavel Krivoss (15.1.1719 - 23.12.1787) bol tak ako jeho otec a starý otec kožušníkom, 
prijatým do cechu r. 1743. S prvou manželkou Evou, rod. Cyriakovou (? - ?) mal 11 detí, 
z ktorých väčšina umrela v útlom veku. Priamym predkom Vladimíra Krivossa bol ich druho
rodený syn Adam (1744 - 1821). Po smrti prvej manželky sa Pavel Krivoss v pokročilom veku 
oženil so značne staršou Annou, rod. Pefúchovou (1706 - 1786) /19/; deti už, pochopiteľne, ne
mali. 

Pavel Krivoss býval už dokázateľne vo Vrbickom Huštáku, v dome, ktorý stál na mieste 
dnešného domu. Časť pozemkov za ním Krivossovci r. 1783 uvoľnili pre výstavbu evanjelické
ho kostola a fary, a vymenili ich za iné oráčiny mimo intravilánu /20/. Obloky obytných miest
ností ev. fary, postavenej na krivossovskom pozemku a neskôr - za pôsobenia M. M. Hodžu -
rozšírenej o južnú časť, hľadeli do ich záhrady. 

Adam Krivoss st. (13.12.1744 - 30.4.1821), syn Pavla a Evy, rod. Cyriakovej sa oženil 
s Katarínou, rod. Malatovou (asi 1752 - 31.10.1810)/21/. Mali spolu 10 detí, z ktorých mnohé 
umreli ešte v útlom veku. Z hľadiska našej témy je Adam Krivoss st. zaujímavý o.i. tým, že 
začal písať rodinnú kroniku, v ktorej potom pokračovali jeho potomkovia (prvý záznam sa 
vzťahuje na jeho sobáš r. 1771) /22/. O jeho zamestnaní nevieme nič presnejšie. Predpokladá
me, že sa mohol venovať mäsiarstvu - lebo pri dome bola jatka /23/ - ktoré neraz súviselo 
s krčmárskou živnosťou. Túto domnienku nepriamo potvrdzuje tiež skutočnosť, že v rodine sa 
zachovalo pečatidlo mäsiarskeho cechu z r. 1816 /24/. Adam Krivoss si vo Vrbickom Huštáku 
postavil nový murovaný, podpivničený dom, ktorého časť sa zachovala v prízemí dnešného do
mu. Stalo sa tak zrejme krátko po smrti jeho otca /25/. 

Za zmienku z jeho detí stojí šieste, Adam Krivoss ml. (1781 - 1816), ktorý sa oženil so 
Zuzanou, rod. Kráľovou (? - 1834), sesternicou otca štúrovského básnika Janka Kráľa. Ich dcé
ra Eva Krivossová (1807 - 1857) sa stala manželkou českého učiteľa z moravskej Hošťálkovej, 
Štefana Boubelu (1800 - 1839), ktorý bol na vrbickomikulášskej evanjelickej škole prvým uči
teľom Janka Kráľa /26/. 

Martin Krivoss (28.10.1791 - 25.8.1857), ďalší syn Adama st. a Kataríny, rod. Malato-
vej, bol starým otcom Vladimíra Krivossa, no umrel ešte pred jeho narodením. Vieme o ňom, 
že v r. 1807/08 študoval na gymnáziu v Levoči, kam prešiel z gymnázia v Šajavskom Gemeri. 
Roku 1813 sa zosobášil so svojou druhostupňovou sesternicou Katarínou, rod. Krivossovou 
(30.10.1793 - 24.7.1870). Mal s ňou 8 detí, najmladší Ján (1832 - 1888) bol Vladimírov otec. 
Prvé štyri deti sa narodili vo Vrbickom Huštáku, mladšie už v Hybiach, kde Martin árendoval 
kráľovský prícestný hostinec. Roku 1833 sa však rodina vrátila na Vrbický Hušták, kde sa 
Martin Krivoss r. 1840 spomína ako nájomca vrbického kráľovského hostinca. Ide o neskorší 
hotel Čierny orol, dnes národnú kultúrnu pamiatku /27/, stojacu naproti krivossovskému domu. 
Katarína, rod. Krivossová bola tiež rodáčkou z Vrbického Huštáka, nie teda z Hýb /28/. V Hy
biach síce žili - a možno aj žijú - nositelia priezviska Krivoš /29/, no ich príbuzenstvo s našou 
rodinou sa mi nepodarilo dokázať, práve tak ako príbuzenstvo s Krivošovcami z Vavrišova, 
Liptovského Petra a iných miest. 

O vetve Krivossovcov, z ktorej pochádzala Katarína, stará matka V. Krivossa, máme 
menej správ a aj to zväčša nie z písomností, zachovaných v rodinnej pozostalosti. Katarína sa 
narodila ako druhá z 10 detí Mateja Krivossa (19.2.1765 - ?) a Anny, rod. Cuprovej (bola dcé
rou Ondreja Cupru a zemanky Anny, rod. Višňovskej, jej sobáš sa uskutočnil r. 1790). Jej starý 
otec bol Martin Krivoss (19.7.1721 - ?), manžel Anny, rod. Kráľovej (? - 24.3.1775) a brat už 
spomínaného Pavla Krivossa, priameho predka Vladimíra Krivossa z "hlavnej" vetvy rodiny. 

Z ďalších detí Martina a Kataríny, rod. Krivossovej hodno spomenúť Annu Krivossovú 
(1816 - ?), od r. 1839 vydatú za istebnianskeho farára a národnokultúrneho pracovníka Juraja 
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Matúšku (1809 - 1898), staršieho brata autora textu našej hymny Janka Matúšku (1821 -
1877). Juraj Matúška sľuboval, že ak si ho vrbickomikulášska cirkev zvolí za svojho kňaza, 
vezme si Mikulášanku za ženu /30/. To síce neskôr aj urobil, no faru napokon (1837) dostal 
Michal M. Hodža. Juraj Matúška, ktorý sa r. 1861 uchádzal aj o poslanecký mandát v uhor
skom sneme, sa neskôr stal sudcom. Získať poslanecké kreslo sa r. 1869 a 1875 podarilo až 
jeho synovi Petrovi Matuškovi, ktorý však už neprial slovenským národným snahám /31/ a ce
lá jeho rodina sa neskôr pomaďarčila. Anna Matuškova, rod. Krivossová však bola aj matkou 
Márie Medveckej, rod. Matuškovej (1849 - 1925), manželky národovca JUDr. Samuela Š. 
Medveckého (1845 - 1896), ktorý bol bratom spisovateľky Terézie Vansovej. Medveckovci 
patrili k známym slovenským zvolenským rodinám; synmi Samuela Medveckého boli právnici 
a publicisti Ľudovít (1878 - 1954) a Ján (1882 - 1856). 

Ďalším dieťaťom Martina Krivossa bol predčasne zosnulý Martin Krivoss ml. (1819 -
1855), ktorý po gymnaziálnych štúdiách v Miškovci a v Levoči založil r. 1842 vo Vrbickom 
Huštáku obchod s rozličným tovarom. Napokon nemožno vynechať Lojzku (Alojziu) Krivos-
sovú, ktorá sa ako divadelná ochotnícka zúčastňovala na slovenských kultúrnych podujatiach 
/32/ a r. 1846 sa vydala za nemeckoľupčianskeho mešťana Daniela Kusého. Žila v r. 1822 -
1866. 

Ján Krivoss (23.12.1832 - 18.5.1888), otec Vladimíra Krivossa, bol ôsmym, najmladším 
dieťaťom Martina a Kataríny, rod. Krivossovej. O jeho štúdiách nemáme správy, predpokladá
me však, že podobne ako jeho otec a brat aj on študoval na gymnáziu /33/. Po smrti brata Mar
tina r. 1855 prevzal obchod s rozličným tovarom, ktorý neskôr - už za výdatnej pomoci staršie
ho syna Jána - pretvoril na železiarsky veľkoobchod. Roku 1859 sa oženil so Zuzanou, rod. 
Pálkovou (2.1.1840 - 29.9.1914), dcérou slovenského národovca, zámožného garbiara Ondreja 
Pálku (1800 - 1877) a Zuzany, rod. Scholtzovej (1805 - 1879). Takto sa prostredníctvom rodín 
Pálkovcov a Makovickovcov dostali Krivossovci do príbuzenstva s radom ďalších popredných 
národne uvedomelých rodín, napr. so Stodolovcami, Staroňovcami, Štarkeovcami, Milecovca-
mi, Beniačovcami, Holéczyovcami, neskôr Žuffovcami, Hroboňovcami, Fábryovcami, Paulí-
ny-Tóthovcami, Pietrovcami, Houdkovcami, Thomkovcami-Markovickovcami, Krnovcami, 
Rotnáglovcami, Vančovcami a i. Rodine Makovickovcov sa už venoval Z. Ďuriška /34/, preto 
sa tu len stručne zmienime o niektorých súrodencoch Zuzany Krivossovej. 

Jej starším bratom bol Ján Pálka (1830-1851), nádejný maliar, ktorý umrel ako študent 
pražskej akadémie. Jeho autoportrét sa nachádza v Slovenskej národnej galérii /35/. Sestra An
na Pálková (1836 - 1869) bola manželkou Petra P. Makovického (1824 - 1911); z ich detí naj
známejší MUDr. Dušan Makovický (1866 - 1921), slovenský tolstojovec, sa dlhšie zdržoval 
v Rusku, o.i. v rodine Leva N. Tolstého v Jasnej Polane, ktorému predstavil aj svojho bratanca 
Vladimíra Krivossa /36/. Z ďalších sestier sa Ľudmila (1844 - 1875) vydala za Petra Kuzmány-
ho (1837 - 1886), syna superintendenta Karola Kuzmányho /37/ a Mária (1850 - 1906) za 
Trenčana Štefana Porubského (1837 - 1909). 

Vladimírov otec, Ján Krivoss, notár a neskôr aj richtár mestečka Vrbický Hušták, bol 
národne uvedomelým Slovákom. Exponoval sa za Memorandum národa slovenského z r. 1861 
/38/, patril medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej /39/, bol členom delegácie, ktorá 
r. 1863 protestovala u liptovského župného komisára K. Zerdahelyiho proti surovému zbitiu 
M. M. Hodžu a J. D. Makovického dvoma madarónskymi zemanmi /40/. Svoje národné cítenie 
dal najavo aj tým, že uväznenému J. M. Hurbanovi poslal na Vianoce r. 1869 do vacovského 
väzenia geletku bryndze /41/. 

R. 1866 zrejme z obavy pred možným štátnym bankrotom rakúsko-uhorskej monarchie 
počas vojny s Ruskom začali manželia Krivossovci skupovať rôzne nehnuteľnosti, o.i. poscho
dový dom v ich susedstve. Pri bankrote r. 1810, v období napoleonských vojen, prišli totiž Pál-
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kovci o značnú časť majetku /42/. R. 1880 kúpili Krivossovci aj další meštiansky poschodový 
dom na východnej strane mikulášskeho námestia. 

Rok 1883 znamenal pre nich, ale aj pre celý Liptovský Mikuláš, katastrofu: obrovský 
požiar zničil celé mesto. Krivossovci v ňom prišli o dva staršie domy, preto sa v nasledujúcom 
roku (práve v čase, keď bolo treba vynakladať značné prostriedky na Vladimírovo štúdium) 
pustili do stavby nového domu na ich mieste. Budovu, na mikulášske pomery dosť honosnú, 
projektoval známy architekt a kultúrny pracovník Blažej Bulla /43/. Tak síce vznikol "jeden 
z najkrajších domov v Mikuláši744/, ale rodina sa značne zadĺžila, lebo stavebné náklady boli 
omnoho vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Ján Krivoss umrel predčasne, 56-ročný, 
r. 1888. Vnukov sa nedožil. Jeho vdova ho prežila o 26 rokov. 

Ján Krivoss a Zuzana, rod. Pálková mali 3 deti. Najmladšia Helena Anna (1870 - 1874) 
umrela v detskom veku. Prostredným z detí bol Vladimír a najstarším Ján Krivoss ml. (1862 -
1925), môj starý otec. Po gymnaziálnych štúdiách v Tešíne a praxi vo Viedni prevzal železiar
sky veíkoobchod. Bol národne uvedomelým Slovákom, známym "panslávom". Zo svojej man
želky, Nemky zo Stuttgartu, ktorá však detstvo prežila vo Vrbici, vychoval slovenskú národov-
kyňu a v národnom duchu vychoval aj svoje deti (z 9-tich sa dospelého veku dožilo 7). Ján 
Krivoss ml. bol horlivým kortešom za slovenských kandidátov za poslancov do uhorského 
snemu, najmä r. 1905 za volbu E. Stodolu, ktorá sa však skončila neúspešne /45/. Predošlý slo
venský poslanec J. Ružiak býval v krivossovskom dome. R. 1906 napísal Ján Krivoss ml. ďa
kovný list nositeľovi Nobelovej ceny, nórskemu spisovateľovi B. Bjôrnsonovi za to, že sa po 
masakre v Černovej zastal Slovákov /46/. So svojimi synmi a manželkou sa zúčastnil aj na ná
rodnom výlete na Kriváni r. 1907, ktorého ústrednou postavou bol archeológ, botanik a múzej
ník A. Kmeť/47/, ako aj na pamätnej mikulášskej prvomájovej manifestácii r. 1918 /48/. Meno 
Jána Krivossa sa nachádza aj medzi podpismi pod textom martinskej Delarácie z 30.10.1918 
/49/. Známe je tiež, že na jeho dome vyvesili r. 1918 prvú slovenskú zástavu/50/. 

Na záver sa stručne zmienime o užšej rodine samotného Vladimíra Krivossa (1.7.1865 -
4.8.1942) /51/. Začiatkom r. 1901 sa oženil s klaviristkou Ninou Ivanovnou Jakšinskou (marec 
1876 - 9.1.1942), dcérou železničného úradníka a mešťanostu Lugy (mesto sa nachádza asi 130 
km južne od St. Peterburgu). Až do r. 1919, kedy sa presťahovali do staro-nového hlavného 
mesta Ruska, Moskvy, žila v St. Peterburgu (chatu - daču mali v neďalekom Ťarleve). Obaja 
umreli počas 2. svetovej vojny v Ufe. Z ich manželstva pochádzali dvaja synovia. Boris 
(6.9.1901 - 23.5.1990) emigroval r. 1922 do čínskeho Šanghaja, kde sa stal úspešným a zá
možným architektom. Koncom 2. svetovej vojny pred nastolením komunistického režimu utie
kol do Santiaga de Chile. Mladší Roman (17.6.1903-) žil ako úradník v Moskve. Obaja bratia, 
ktorí o sebe od druhej svetovej vojny nič nevedeli /52/, sa znovu stretli až po 36 rokoch - r. 
1958 v Moskve, kam Boris pricestoval ako čílsky turista. Pri ďalšom stretnutí r. 1967, ktoré sa 
uskutočnilo u autora tohto článku, vtedy žijúceho vo Zvolene, sa dohodli, že Roman sa pokúsi 
o legálnu emigráciu do Chile, čo sa mu v nasledujúcom roku aj podarilo. V Santiagu žije Ro
man Krivoss dodnes. Ani jeden z bratov nezanechal potomkov (jediný z nich, 1-ročná Roma
nova dcérka, totiž umrela počas otcovho väznenia r. 1938). 

2. Ján Krivoss (1832-1888), otec V. Krivossa (2. pol. 19. stor., ALU MS). 
3. Zuzana, rod. Pálková (1840-1914), matka V. Krivossa so synom Jánom (2. pol.. 19. stor., ALU MS). 
4. Nina I. Jakšinskaja (1876-1942), manželka V. Krivossa, so starším synom Borisom (St. Peterburg, 

1902, ALU MS). 
5. Roman V. Krivoss (1903-), mladší syn V. Krivossa, na návšteve u otca v GULAG-u na Solovieckych 

ostrovoch. V pozadí obrysy solovieckej pevnosti (20.-26. jún 1926, ALU MS). 
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Poznámky 

/l/ MUDr. Ján Krivoss (nar. 1923), odborný pfúcny lekár, pre účasť v občianskom protifašistickom 
odboji a v SNP v r. 1943 a 1944-1945 väznený v Ilave a Ružomberku, 1958-1973 primár tuberku
lóznej liečebne vo Zvolene - Borovej Hore, od r. 1975 žije v Žiari nad Hronom. Genealógii Kri-
vossovcov sa venoval od mladosti, sústavnejšie od odchodu do dôchodku v r. 1986. 

/2/ Krivoš, V.: Vzácny list z Moskvy. Národnie noviny, 67, 7.3.1936, s. 1-2. 

/3/ R. Tibenský podnikol r. 1966 študijnú cestu do ZSSR, kde sa stretol aj s Romanom Vladimírovi-
čom Krivossom. Tibenský vo svojej práci V palácoch a vo vyhnanstvách, Bratislava 1991, mani
puloval so zistenými faktami neraz krajne nezodpovedne, svoje tvrdenia si neoveroval, a tak sa 
dopustil viacerých nepresností, omylov aj vedomých mystifikácií. Vymýšťal si napr. aj "citáty" 
z mojich listov. 

/4/ O V. I. Krivossovi píše Š. J. Kolafa vo svojich štúdiách Vladimír Krivoss ve slovensko-ruských 
stycích. In: Československo-sovétské vztahy, 4, 1975, s. 121-144, Slovenští odpúrci carismu 
a války. In: Tamže, 15, 1986, Croydonské setkání ruského revolucionáfe V. D. Bonč-Brujeviče se 
Slováky Škarvanem a Krivošem. In: Slovanské štúdie, 18, 1977, s. 107-143. Krivossa spomína aj 
v štúdii Styky ruské emigrace se Slováky a Čechy v letech 1897-1900, Praha 1977, v publikácii K 
souhvézdí ruské literatúry, Praha 1974 a i. 

/5/ Kolafov triedny prístup viedol a priori k neobjektívnemu hodnoteniu V. I. Krivossa ako "buržuja", 
exponenta cárskeho režimu a teda ako osobnosti zväčša zápornej. Niektoré jeho údajné činy - naj
mä v článku o Bonč-Brujevičovi - dokonca kriminalizoval. Neskôr (po novembri 1989) svoje tvr
denia dementoval, ale iba v súkromnom liste autorovi tohto príspevku. 

/6/ Ďuriška, Z.: Polyglot z Liptovského Mikuláša. Slovenské národné noviny, 3(7), 1992, č. 39, s. 16. 

/7/ Rozhovor s cisárom, kráčajúcim popred nastúpených chovancov akadémie, reprodukoval Krivoss 
rodičom a bratovi takto: "Und sie, junger Mann, sind Sie auch ein Wiener?" - "Nein, Majestát, ich 
bin ein Slowake", čo vzbudilo cisárovu nevôfu. 

/8/ Vlček, J.: Dejiny literatúry slovenskej. Martin 1933, s. 376. 

/9/ Tak napríklad v jeho dráme Tolstovec (1906), ktorej literárna kritika (A. Mráz) neprisúdila veľkú 
umeleckú hodnotu, možno v menách Koveckij a Skrivan spoznať mená slovenských tolstojovcov 
D. Makovického a A. Škarvana. (Krivoss sám od svojho tolstojizmu neskôr upustil). Ku Krivosso-
vým prácam so slovenskými vzťahmi možno zaradiť aj preklad Vajanského básne Herodes (rusky 
Irod, 1908) zo zbierky básní Tatry a more, 1880. 

/10/ V adaptácii Gabelsbergerovej stenografickej sústavy ruskému jazyku mal Krivoss predchodcu, 
tiež Slováka (českého pôvodu) Emila Černého (183-1914), bývalého profesora banskobystrického 
gymnázia, ktorý po rakúsko-madarskom vyrovnaní emigroval do Ruska. - Krivossov záujem o 
stenografiu vzbudil Antonín Krondl (1851-1937), ktorý bol v rokoch 1875-1881 profesorom na 
gymnáziu v Pferove. - Petrásek, J.: Dejiny tésnopisu. Praha 1973, s. 45. 

/Íl/ Vtedy začal používať aj prímenie Nemanič, čo "odôvodňoval" odvolávaním sa na meno srbskej 
stredovekej dynastie Nemanjióovcov. Rusi tomu možno nerozumeli, no jeho rodina pochopila je
ho čiemy humor, ktorým naznačoval, že bol boľševikmi pripravený o majetok a nemá nič. Po ná
vrate do St. Peterburgu našiel svoj byt vyrabovaný. Jeho syn Roman z neho zachránil iba pár 
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drobností, medzi nimi skupinovú fotografiu z r. 1897, ktorú zhotovil sám Krivoss a na ktorej je 
L.N.Tolstoj s niektorými svojimi prívržencami a členmi rodiny, o.i. A. Škarvanom a V. Krivossom 
("aj ja hriešny som na tej gruppe", komentoval V. Krivoss fotografiu v liste dr. Slabejovi r. 1936). 

/12/ Na tento teror sa sťažuje aj v liste rodine do Liptovského Mikuláša, ktorý bol zaslaný prostredníc
tvom nejakého diplomata, a teda mimo dosahu komunistickej cenzúry: "... robia s človekom, čo 
chcú a nikdy si si nie istý, či ťa nevezmú a nezavrú do žalára..." 

/13/ Pátrajúc po svojich predkoch z rodín Makovických a Pálkovcov (z ktorej pochádzala aj Krivosso-
va matka) získal Z. Ďuriška aj rôzne údaje o rodine Krivossovcov, ktorými moje znalosti doplnil 
a posunul o dve generácie dozadu. 

/14/ Časť týchto utečencov ("uskoki") sa usadzovala aj vo vtedajšom Uhorsku, kde sa za kráľa Žig
munda zriadila protiturecká vojenská hranica ("Militärgrenze"), zrušená až r. 1872. 

/15/ Takto si priezviská písali aj iné slovenské meštianske rodiny, napr. Kardoss, Bakoss, posledná až 
do súčasnosti. Ničím nepodložené je tvrdenie R. Tibenského, že spôsob písania priezviska je od
vodený od názvu Krivossie (!). V dostupnej literatúre aj v mapách sa uvádza vždy "Krivošije" -
písané po chorvátsky, s mäkčeňom, alebo po taliansky "Crivoscie". Tibenský, R.: c.d., s. 4. 

/16/ Je teda mýlnym tvrdenie Š. Kolafu, že Vladimír Krivoss prestúpil na pravoslávie z katolicizmu. 
Nevierohodné je aj tvrdenie R. Tibenského, že rodina bola hlboko nábožensky založená. Veď na
príklad starší Vladimírov brat, Ján Krivoss, sa otvorene hlásil k ateizmu a vystúpil z cirkvi, čo bol 
v malomestskom prostredí a za starej monarchie prípad bezprecedentný. 

/17/ V starých matrikách sa zrejme promiscue udáva ako rodisko predkov Vladimíra Krivossa Vrbický 
Hušták a Vrbica. Tieto dve poddanské obce, spojené s Liptovským Mikulášom až r. 1894, resp. 
1923, patrili totiž ku hrádockému kráľovskému panstvu, kým Sv. Mikuláš, stred dnešného mesta, 
bol až do r. 1848 poddanským mestečkom rodiny Pongrácovcov zo S v. Mikuláša a Starhradu. 

/18/ Liptovské Maťašovce sú podhorskou obcou asi 10 km severozápadne od Liptovského Mikuláša. 

/19/ Nazdávam sa, že aj Anna Peľúchová bola z kožušníckej rodiny a že jej priezvisko (Pelliuch, Pely-
uch) je odvodené z latinského pellio - kožušník. Mená odvodené od latinských názvov remesiel 
(faber, sutor, institor, sartor, braxator, molitor, t.j. kováč, obuvník, kupec, krajčír, sládok, mlynár) 
nie sú v slovenčine zriedkavé, práve tak ako slovenské koncovky v pôvodne cudzích menách 
(napr. Rajniak z pôvodného Reiner). 

/20/ Dohodu o výmene pozemkov uzavreli Krivossovci a iní občania s mestečkom Vrbica až dodatoč
ne, 21.4.1786, keduž boli kostol, fara a škola postavené. 

/21/ Rok narodenia je vyrátaný z údaja o veku zomrelej (umrela 58-ročná). O rodine Malatovcov sa mi 
nepodarilo zistiť nič. Podľa starej pohľadnice bol zo začiatku tohto storočia v rožnom dome povyše 
krivossovského domu hostinec U Malatov. 

/22/ Záznamy sú na vakatových stranách modlitebnej knižky. Chýba jej titulná strana, nemá ani tiráž 
a v úvode, podpísanom "dúwémým služebnjkem Božjm" je vročenie 1746. Zápis v nej, napísaný 
rukou Adama Krivossa "liber Adami Krivoss" a iné záznamy svedčia, že jej majiteľovi nebola ne
známa ani latinčina. 

/23/ Svedčilo by o tom potvrdenie, ktoré si jeho syn Martin dal r. 1840 vystaviť richtárom Jánom 
Scholtzom a dvoma prísažnými, podľa ktorého jeho otec vlastnil "Schlachthaus", t.j. jatku. Ne
mecké slovo v slovenskej listine je jedným z nemeckých termini technici, ktoré sú u remesiel veľ
mi časté. 
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/24/ Mosadzné pečatidlo má priemer asi 4 cm, uprostred je znak mäsiarskeho cechu s volskou hlavou, 
skríženými sekerami a kruhopisom SZENT MIKLOS ET OVAR 1816. Pečatidlo sa dnes nachádza 
v Liptovskom múzeu v Ružomberku. 

/25/ Vyplýva to z potvrdenia, spomínaného v pozn. 23, podľa ktorého bol zdedený drevený dom starý 
a "na obývanie už nesúci". 

/26/ Brtáň, R.: Život básnika Janka Kráľa. Martin 1972, s. 15 a tenže: Z dejín mikulášskeho školstva. 
In: Liptovský Mikuláš. Banská Bystrica 1968, s. 149. 

/27/ V. Dangl v monografii Čiemy orol, Bratislava 1970, nespomína rok stavby terajšej budovy, ani 
mená jej nájomcov. Je pravdepodobné, že v čase, keď sa v budove schádzali členovia M. M. Ho-
džom spravovaného spolku Tatrín (1844 - 1848; nie Vétín, ako píše V. Dangl!) bol jej nájomcom 
práve Martin Krivoss. Čierny orol stojí rovno naproti krivossovskému domu. 

/28/ Tvrdenie R. Tibenského (V palácoch..., s. 7.), že Martin Krivoss sa do Hýb priženil ("šiel na prí-
stupky do Hýb") sa nezakladá na skutočnosti. 

/29/ Istý Daniel Krivoš bol r. 1797 richtárom slobodného kráľovského mestečka Hýb. (Klein-Tesnos-
kalský, B.: Oppidum Hybbe. Liptovský Mikuláš 1942, s. 98). 

/30/ Fejerpataky-Belopotocký, G.: Vlastný životopis. Bratislava 1975. - V našej rodine sa zachovali 2 
exempláre (z viacerých rukopisov) tejto autobiografie Fejérpataky-Belopotockého. Jeden z nich sa 
od r. 1990 nachádza vo fondoch Matice slovenskej, ktorá vlasmi aj iné rukopisy tejto autobiogra
fie. 

/31/ Botto, J.: Slováci 1. Martin 1906, s. 238 a 2. Tamže 1910, s. 106. 

/32/ Lojzka (Alojzia) Krivossová hrávala v Liptovskom Mikuláši slovenské ochotnícke divadlo spolu 
s J. Franciscim-Rimavským. Spomína ju V. Mináč: Dúchanie do pahrieb. Bratislava 1970, s. 50, 
ako aj R. Chmel v článku Divadelný život do roku 1848. In: Liptovský Mikuláš. Banská Bystrica 
1968, s. 132. Nezmieňuje sa však o nej sám Francisci vo Vlastnom životopise. Bratislava 1956. -
Bola prastarou matkou architekta Martina Kusého (1916 - 1989) a literárneho historika a kritika 
Ivana Kusého (1921). 

/33/ Zisťovanie miesta štúdia sťažuje vtedajší zvyk školy striedať (Hendrich, J.: Ako sa kedysi na Slo
vensku študovalo. Martin 1937), pričom slovenskí chlapci študovali neraz aj na území dnešného 
Maďarska, aby si osvojili maďarčinu. - Isté je, že Ján Krivoss dokonale ovládal nemčinu a že štu
doval aj "Handelswissenschaften". 

/34/ Ďuriška, Z.: Príspevok ku genealógii MUDr. Dušana Makovického. In: Genealogicko-heraldický 
hlas, 1, 1991, č. 2, s. 19-27. 

/35/ Alexy, J.: Osudy slovenských výtvarníkov. Bratislava 1948, s. 144 an., tiež Vaculík, K.: Staré slo
venské umenie. Tamže 1978, s. 47 ai. 

/36/ O stykoch bratancov D. Makovického a V. Krivossa v Rusku píše Š. Kolafa vo svojich publiká
ciách, spomínaných v pozn. 4. O niektorých stretnutiach po prevrate z r. 1917, aj o jednom pláno
vanom, no neuskutočnenom (Krivoss bol vo väzení) mi r. 1947 rozprávala Makovického vdova 
Matrena, rod. Orechovová, ktorá bola ošetrovateľkou v nemocnici v Liptovskom Mikuláši-Palúdz-
ke. 

/37/ P. Bujnák sa v práci Karol Kuzmány. Liptovský Mikuláš 1927, dopustil niektorých nepresností, 
týkajúcich sa básnikových potomkov. Genealógiou Kuzmányovcov sa zaoberal Kuzmányho pra
vnuk, Viedenčan Dr. Ing. Walter Kuzmany (Kuzmany. In: Adler, 11(25), 1978, zošit 7, s. 245-260 
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a zošit 8, s. 285-296), ktorý ma počas svojich pobytov na Slovensku pravidelne navštevoval (žil 
v r. 1912-1989, slovenčinu už neovládal). 

/38/ Slovenské národné zhromaždenie v Turč. Sv. Martine 1861. Martin 1941, s. 246, ako aj novšia 
publikácia Z prameňov národa. Martin 1988, s. 232. 

/39/ Menoslov úradníkov a členov Matice slovenskej za rok 1870, s. 7. Tu je tlačová chyba, posun 
riadkov, ktorá urobila z Jána Krivossa zlatníka. Zlatníkom bol matičný jednatef A. Uličný. Krivos-
sa písal vždy ako Krivoš, za čo sa tento na neho, inak svojho priateľa, mrzel. - Opatrujem aj matič
ný diplom č. 470 z r. 1870, ako aj Uličného potvrdenia, že zakladajúci člen MS Ján Krivoss zložil 
Matici do r. 1867 sumu 100 zlatých. 

/40/ Brtáň, R.: Z osudov slovenských národovcov v roku meruôsmom. In: Zore nad Kriváňom. Liptov
ský Mikuláš 1948, s. 138. 

/41/ J. M. Hurban bol odsúdený na pol roka väznenia za článok Čomu nás učia dejiny (Botto, J.: c.d. 2, 
s. 231). Hurban sa Krivossovi poďakoval z väzenia kartou z 31.12.1869, ktorá je uložená v Matici 
slovenskej (fotokópia u autora). 

/42/ Krivossovci sa snažili kúpiť aj dosť nevyužitú budovu bývalého jezuitského kláštora vo Vrbickom 
Huštáku, čo vrchnosť neschválila. Je opäť ničím nepodloženým tvrdením R. Tibenského, že tam 
Ján Krivoss chcel zriadiť akési dielne. (Tibenský, R.: c.d., s. 9). 

/43/ Plány krivossovského domu od F. Bullu (1884) sú uložené v Matici slovenskej. Samotný dom bol 
rodine r. 1960 odňatý a vrátený až r. 1992. 

/44/ Stodola, E.: Prelom. Bratislava 1933, s. 102. 

/45/ Tamže. 

/46/ Michl, J.B.: Bjôrnstjerne Bjórnson. Bratislava 1970, s. 157. Originál listu je v nórskom Aulestade, 
fotokópiu som získal od akademika K. Rosenbauma. 

/47/ Fotografiu tejto národnej púte zhotovil na vrchole Kriváňa najstarší syn Jána Krivossa ml., Zeno. 
Publikoval ju aj I. Houdek v knihe Osudy Vysokých Tatier. Liptovský Mikuláš 1953. Osoby na 
fotografii identifikoval môj otec Dr. Vladimír Krivoss za pomoci nár. umelca Dr. Ivana Stodolu, 
ktorý je na fotografii tiež zobrazený. 

/48/ Robotnícke noviny na 10. výročie tejto udalosti pripomenuli, že Krivossovci boli jednou z mala 
meštianskych rodín, ktoré sa na prvomájovej manifestácii slovenského robotníctva r. 1918 zúčast
nili. 

/49/ Grečo, M.: Martinská deklarácia. Bratislava 1939, s. 161. - Už v Národných novinách referujúcich 
o Deklarácii z r. 1918, sa v menoslove deklarantov objavila chyba, ktorá sa od tých čias traduje 
v rôznych publikáciách: Ján Krivoss ml. bol označený za obyvateľa Ružomberka. (Ružomberča
nom bol J. Janček st., ktorého meno je o riadok vyššie). 

/50/ Pamätnica 50. výročia založenia Hodžovho štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. 
Banská Bystrica 1968, s. 185. 

/51/ V ruských prameňoch sa ako dátum narodenia udáva 1.12.1865. To preto, že na istom doklade 
Vladimíra Krivossa bola rímska číslica VII. napísaná tak nezreteľné, že sa dala interpretovať aj 
ako XII. V. Krivoss, aby sa vyhol sporom s ruskou byrokraciou, akceptoval, že sa teda narodil 
v decembri a so sebe vlastným humorom oslavoval potom narodeniny 1. decembra. 

/52/ Ešte r. 1948 písal Boris Krivoss zo Santiaga de Chile autorovi príspevku o svojej rodine v ZSSR: 
"wahrscheinlich sind sie alle tot", čo ale v prípade brata Romana nebolo pravdou. 
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Rodokmeň Krivossovcov -
priamych predkov Vladimíra Kri vossa I 

Matej Krivoss 
(okolo 1665-?) 
Mária NN. 
(?-?) 

Ján Krivoss 
(1692-1758) 
Zuzana Maťašovská 
(7-1757) 

Pavel Krivoss 
(1719-1787) 
Eva Cyriaková 
(?-?) i 

Martin Krivoss 
(1721-?) 
Anna Kráľova 
(?-1775) 

Adam Krivoss 
(1774-1821) 
Katarína Malatová 
(1752-1810) 

Martin Krivoss -
(1791-1857) 

Matej Krivoss 
(1765-?) 
Anna Cuprová 
(?-?) 

Katarína Krivossová 
(1793-1870) 

Ján Krivoss 
(1832-1888) 
Zuzana Pálková 
(1840-1914) 

Vladimír Krivoss 
(1865-1942) 
Nina I. Jakšinskaja 
(1876-1942) 
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PO STOPÁCH LEHOTSKOVCOV 
Jaromír M. Lehotský/!/ 

Náš otec Aurel Lehotský /2/ bol vnukom známeho slovenského historika a archivára 
Pavla Križku /3/, po ktorom zdedil zál'ubu v genealógii a histórii vôbec. Ešte ako chlapec si 
neraz prezeral pozostalosť po svojom otcovi a zaujali ho najmä rôzne staré listiny, týkajúce sa 
jeho rodiny z tejto strany. Už vtedy si zaumienil, že keď "bude veľký", pokúsi sa zostaviť ro
dinnú kroniku. Sám vo svojich pamätiach píše: "Za mladý, tráviac každoročne letné prázdniny 
vo Folkušovej (dnes v okr. Martin), mal som príležitosť spoznať túto rázovitú zemiansku obec 
a hrdosť tamojších drobných zemanov na svojich predkov. Táto okolnosť mi vnukla myšlienku, 
by som zozbieral a spracoval materiál písomný, vzťahujúci sa na môj rod: rod Lehotzkovcov 
z Lehôtky a Bystričky, alebo ako sa to v listinách a iných spisoch uvádza, rod. Lehotzký de 
Kiss Rakov et Bystrička". 

Prešli však dlhé roky, kým s prácou v roku 1934 začal. Po smrti starého otca pokračoval 
najprv v písaní Kroniky rodiny Križko /4/, čo ho tiež podporilo v myšlienke zostaviť rodokmeň 
Lehotskovcov. Začal zbierať podklady, študoval Barnovu genealógiu šľachtických rodov 
v Uhorsku /5/, čiastkové rodokmene a zoznamy Lehotskovcov, ktoré získal od spríbuznených 
turčianskych rodín Draškóciovcov a Veličovcov. Veľa zaujímavých a veľavravných písomnos
tí, ponajviac kúpnopredajných zmlúv, záložných listov a výpisov z matrík objavil u blízkych 
príbuzných, ktorí niekedy ani nevedeli, čo všetko vo svojich skriniach opatrujú. Pochodil tak
mer všetky turčianske dedinky, navštevoval archívy, chodil po starých cintorínoch, po farách 
a notárskych úradoch. Smiali sme sa mu, samozrejme v dobrom, že pozná turčianskych evanje
lických aj katolíckych farárov lepšie ako ich biskupi, notárov a matrikárov lepšie ako krajinský 
prezident. 

Napriek tomu, že vojnové roky, zvlášť obdobie strávené v ilavskom a nemeckom väzení 
zanechali na ňom hlboké stopy, pokračoval v zbieraní materiálov o svojej rodine aj po vojne, 
až takmer do svojej smrti v roku 1953. Výsledky sedemnásťročnej práce na tomto poli zhrnul 
v dvanástich zväzkoch záznamov, odpisov listín a výpisov z matrík, ktoré nazval Diplomatá-
rom /6/. Každý z nich má približne sto strán. 

Vedeli sme my, traja súrodenci /7/, že náš otecko zbiera podklady k dejinám Lehotskov
cov. Kedy-tedy som sa aj ja na jeho prácu pozrel a nechal si vysvetliť o čo ide, ale bližšie som 
sa o ňu nezaujímal. Podrobnejšie som si ju všimol až oveľa neskôr. 

V roku 1968 alebo 1969 vysielala televízia mnohodielny seriál "Sága rodu Forsythov-
cov". Krátko po jeho skončení vypísal časopis Slovenka súťaž čitateliek "Sága môjho rodu". 
Vtedy som si po prvýkrát trochu sústavnejšie prečítal dvanásť zväzkov Diplomatára a ako ver
ná "čitateľka" Slovenky poslal som do redakcie svoj príspevok s názvom Stručná kronika rodu 
Lehotzkých. Obsahoval rôzne údaje o našom rode, spracované na základe Diplomatára, a iste 
aj vďaka jeho dĺžke bolo moje meno vyžrebované medzi výhercami. Tým ale môj záujem 
o genealógiu Lehotskovcov zase načas skončil. 

Pri príležitosti stého výročia narodenia nášho otecka v r. 1982 sestra Darina navrhla, aby 
sme spolu s bratom Vladimírom zostavili jeho životopis. Keď sme chceli spracovať jeho "úrad
nú" časť, museli sme sa poohliadnuť po archívoch. Zašiel som najprv na banské riaditeľstvo 
v Kremnici, kde otecko "riaditeľova!" spolu sedemnásť rokov. Z obdobia jeho pôsobenia tu 
však okrem máp a niekoľkých rozborov nezostalo nič; všetky potrebné materiály sa už nachá
dzali v Banskom archíve v Banskej Štiavnici. Vybral som sa preto aj tam a potom i do okres
ného archívu v Kremnici. Vďaka ich riaditeľom a pracovníkom mohol som sa podrobnejšie zo-
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známiť s oteckovým životom "baníka". Preštudoval som množstvo písomností, pretože som 
mal k nim z nás troch najbližšie a okrem toho bol som už na dôchodku. Tak k dvanástim zväz
kom Diplomatára pribudol ďalší /8/ a ja som "prišiel na chuť" archívom. 

A potom som sa znova pustil do štúdia Diplomatára. Brat Vladimír podfa neho vypraco
val vefký nákres rodokmeňa, ktorého odpis som si urobil. Podfa neho som začal postupne sle
dovať jedného Lehotského za druhým až k mojej generácii. Tomu sa venujem vlastne až do
dnes. 

O O O 

Podfa starej rodinnej povesti v "pradávnych časoch" prišli do našich krajov, do Turca, 
traja bratia z Pofska. Najstarší z nich sa usadil v dnešnej Bystričke pri Martine, prostredný 
v Lehôtke a najmladší v Rakove pri Príbovciach. Od prvého pochádzajú Lehotskovci v Bys
tričke, od druhého v Lehôtke a vo Folkušovej a od tretieho Lehotskovci v Rakove. O ich po
tomkoch však už povesť nehovorí. Pozrime sa preto, čo o nich prezrádzajú pramene. 

Niekoľko sto metrov pred železničnou stanicou Príbovce smerom od Kláštora pod Znie-
vom, na pravej strane pod vysokými košatými stromami leží osada Lehôtka. Je časťou územia, 
ktoré v roku 1244 daroval panovník Belo IV. istému Čemekovi za preukázané služby. Belo IV. 
týmito donáciami podporoval vyššiu aj nižšiu šfachtu, aby mu pomáhala hospodársky upevňo
vať krajinu, nedávno (1241-42) spustošenú tatárskymi hordami. Správy o osude priamych po
tomkov Černeka sa nám v prameňoch nájsť nepodarilo. Hodnoverne sa o nich dozvedáme až 
v druhej polovici 14. storočia. 

V roku 1391, kedy bolo odhalené rozsiahle falšovanie donačných listín v Turci a Lipto
ve (falšovatefom bol známy Ján Literát z Madočian, za túto činnosť popravený), nariadil kráf 
Žigmund ich previerku. Reštitučná komisia mala preskúmať všetky donácie udelené predošlý
mi panovníkmi. Svoje doklady jej predložili aj dvaja bratia "Jacobus Sacerdos et Laurentius, 
filii Pauli", kňaz Jakub a Vavrinec, synovia Pavlovi. Komisia uznala listiny a všetky práva 
z nich vyplývajúce za pravé. V nich títo dvaja bratia dokázali svoju priamu náväznosť na Čer
neka. 

Keď sledujeme priamych potomkov Vavrinca, prídeme k menám Martin a Jakub. Títo si 
už začiatkom pätnásteho storočia pripisovali k menu predikát "de Lehôtka", ktorý sa časom 
zmenil na priezvisko Lehotský. V priebehu storočí prešlo najrôznejšími spôsobmi písania - Le-
hotzký, Lehotcký, Lehotkay, Lehoczky, Lehotszky, Lehócky, Lehotský, Lehocký, dokonca aj 
Lelelehotay /!/ - celkom pätnásť variácií. Z terajších generácií najviac členov používa tvar "Le-
hotzký". 

Od spomenutých "pralehotskovcov" Martina a Jakuba už môžeme sledovať vývoj rodu 
súvislé až do súčasnosti. Bolo by však takmer nemožné o každom z jeho 639 doteraz zistených 
členov niečo napísať. Z celej plejády údajov preto vyberáme len niektoré. 

Väčšina členov rodu zostala po celé generácie verná pôde, roľníctvu. Aj keď boli zema
nia, alebo práve preto, svoje zeme si obrábali sami. Svedčí o tom napr. aj skutočnosť, že v roku 
1785 zo 175 mužských obyvateľov vo Folkušovej len 4 boli sedliaci, 29 želiari a až 86 zema
nia. Pri takomto zložení obyvateľstva sa sotva dalo hovoriť o ich "vykorisťovateľskom" charak
tere. A akí "zámožní" zemania niektorí z našich Lehotskovcov boli, dokladá záznam v kronike, 
podľa ktorého istý "Pavol Lehotkai (1775) ... mal si zadovážiť zemiansku listinu, ale pre chu
dobu nemohol tak urobiť...". 

Lehotskovci, ktorí opustili pluh, pôsobili poväčšine v stoličnej správe ako slúžni, pod-
župani alebo ako prísediaci súdov. Jedným z takých bol aj istý Juraj Lehocký, ktorý sa r. 1611 
zúčastnil súdu nad zlopovestnou čachtickou paňou Alžbetou Bátoriovou a jej spoluvinníkmi. 
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Jeho podpis napr. figuroval aj pod rozsudkom, "... aby najprv Helene Jóovej, potom Dorote 
Sentovej prv všetky prsty z obidvoch rúk katom boli poodtínané a potom zaživa obe na hranici 
upálené". 

Ďalší z Lehotskovcov, Ondrej (1741-1813), bol od roku 1782 advokátom chudobných 
pri kráľovskej tabuli v Bratislave. Neskôr zastával tiež ďalšie funkcie, do povedomia súčasní
kov i neskoršej historickej obce sa však dostal najmä pre svoje často citované, avšak nie veľmi 
spoľahlivé genealogické dielo Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungariae (1796-
98). V staršej i novšej encyklopedickej literatúre sa môžeme stretnúť i s ďalšími Lehotskovca-
mi, ktorí sú členmi nášho rodu. Spomeňme z nich napr. právnika Daniela Lehockého (1703-
1779), autora rukopisných právnických spisov, dolnozemského národovca, evanjelického uči
teľa, spisovateľa a prekladateľa Karola Miloslava Lehotského (1846-1915), či z mladších jeho 
syna, maliara rovnakého mena (1879-1929). 

Z pôvodných sídel v Turci sa Lehotskovci rozptýlili do rôznych oblastí niekdajšej rakú-
sko-uhorskej monarchie. Podľa ich migrácie a pôsobísk v priebehu posledných storočí môžeme 
rod sledovať v 3 vetvách - strednej (folkušovskej), západnej (orechovskej) a južnej (báčskej 
a békešsko-čabianskej) vetve, ktorá sa vyvinula z predchádzajúcej. Všimnime si bližšie časť 
folkušovskej vetvy - vetvu folkušovsko-kremnickú. 

Jej zakladateľom bol Michal Lehotský (1789-1835), hospodár vo Folkušovej. Mal troch 
synov, Jána, Daniela a Michala, a dcéru Annu. Podľa vtedajšieho zvyku gazdovstvo dedil prvo
rodený syn, ďalší boli vyplatení a obyčajne sa dali na remeslo. Takto sa aj Michal (1816-1893), 
druhý syn, vyučil za dámskeho krajčíra v Kremnici, kde sa po návrate z vandrovky v Nemecku 
a Rakúsku usadil. Michal bol uvedomelým vlastencom. Stal sa členom tzv. Tovarišského spol
ku, prvého slovenského spolku v Kremnici, a od založenia Matice slovenskej v roku 1863 spo
lu s kremnickým archivárom Pavlom Križkom každoročne navštevoval augustové slávnosti 
v Martine. Ich priateľstvo neskôr utužili aj vzájomné príbuzenské vzťahy, pretože Michalov 
syn Ján si vzal za manželku Križkovu dcéru Ľudmilu, neskoršiu hudobnú skladateľku a upra-
vovateľku slovenských ľudových piesní. 

Ján (1851-1895) bol mestským účtovníkom v Kremnici a s manželkou Ľudmilou mal 
päť detí. Umrel, keď jeho najstarší syn Aurel mal trinásť rokov. Vdova napriek ťažkým pod
mienkam dala vyštudovať dvoch synov - Aurela i Klementa (tretí zomrel v mladom veku). 
Obaja absolvovali banskú akadémiu v Banskej Štiavnici a ešte pred prvou svetovou vojnou 
(1908) začali pracovať ako banskí inžinieri. Hoci mali bane na dosah ruky, v rodnej Kremnici, 
uhorské úrady ich ako "panslávov" poslali ďaleko od rodiska, do Sedmohradska. Mladší Kle
ment tu zostal aj po skončení vojny. Aurel sa však do Kremnice vrátil a s výnimkou niekoľ
kých viacročných nedobrovoľných prestávok tu potom strávil celý svoj ďalší život. 

V prvom roku ČSR sa ako podpredseda kremnického Mestského výboru SNR venoval 
verejnej činnosti. Bol členom komisie, ktorá koncom roku 1918 prevzala od maďarských úra
dov Štátnu mincovňu a kremnické bane a neskôr tiež soľné bane v Marmarošskej Slatine. 
V auguste roku 1919 sa stal vedúcim baní v Kremnici a neskoršie ich riaditeľom. V tejto funk
cii pôsobil takmer nepretržite až do roku 1943 (šesť rokov bol riaditeľom baní v Banskej Štiav
nici). Akokoľvek poctivý a statočný - alebo snáď práve preto - nevyhol sa komplotu, ktorí proti 
nemu zosnovali kremnickí ľudácki prominenti. V máji 1943 po podrobnej domovej prehliadke 
bol zatknutý a potom uväznený v Ilave. Dôvody? Nekompromisné odmietanie uprednostňova
nia funkcionárov HG a HSĽS v bani, odmietnutie nahradiť staré banícke pozdravy "Zdar Boh" 
a "Glúck auf!" pozdravom "Na stráž!" a, samozrejme, jeho československá orientácia. Po pre
pustení z väzenia sa nesmel vrátiť do Kremnice a s celou rodinou býval najskôr v Bratislave, 
potom v Martine. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stal pracovníkom novo-
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vytvoreného Povereníctva verejných prác v Banskej Bystrici. Pre túto činnosť bol v decembri 
roku 1944 opäť zaistený a len po úmorných výsluchoch prepustený na slobodu. Do Kremnice 
sa vrátil až v roku 1946. Zomrel tu 19. januára 1953 vo svojom rodnom dome. 

Osobou Aurela Lehotského uzatvárame stručný prehľad o potomkoch Černeka, Lehot-
skovcoch pochádzajúcich z Turca. Koľko ich žije dnes? Ťažko presnejšie odhadnúť, pravdepo
dobne okolo tristo. Pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Juhoslávii, sčasti tradične 
v poľnohospodárstve, niektorí ako robotníci, úradníci, učitelia, lekári, inžinieri, profesori, 
umelci... Život každého z nich by naplnil mnoho stránok ďalšieho rozprávania. To si však ne
chajme nabudúce. 

Poznámky 

/l/ Autor príspevku (nar. 1923 v Kremnici, okr. Žiar nad Hronom) pôsobil ako zástupca riaditeľa Štát
nej mincovne v Kremnici. Od r. 1982 je na dôchodku. 

/2/ Lehotský, Aurel (1882-1953), banský riaditeľ v Kremnici a Banskej Štiavnici, historik kremnické
ho baníctva. Zo záľuby sa venoval aj zbieraniu informácií a písomností o rodine Lehotských 
z Bystričky a Rakova. V r. 1944 zamýšľal tiež usporiadať stretnutie "všetkých Lehotskovcov" vo 
Folkušovej, ale vojnové udalosti mu v tom zabránili. Bližšie o ňom v ďalšom texte. 

/3/ Križko, Pavol (1841-1902), jeden z prvých slovenských pozitivistických historikov, zakladateľská 
osobnosť slovenskej archivistiky. Venoval sa aj genealógii Križkovcov, rukopisný Dejepis rodiny 
Križko, ktorý začal písať v r. 1858 a neskôr daroval Muzeálnej slovenskej spoločnosti, sa v súčas
nosti nachádza v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine (ďalej ALU MS; sign. 
C 131). Jeho dcéra Ľudmila, vyd. Lehotská (1863-1946) bola matkou Aurela Lehotského. 

/4/ Pozri pozn. 3. 

/5/ Barna, M.: Magyarország nemes családjainak genealogiája 1 (A-K). Bécs 1894, 2 (L-Z). Tamže, 
b.r. 

/6/ Úplný názov Diplomatár rodiny Lehotzký de Bystrička et Kis Rakó. A. Lehotský postupne zosta
vil 1. zv. v r. 1938, druhý v r. 1939, tretí v r. 1940, štvrtý v r. 1941, piaty a šiesty v r. 1942 
v Kremnici, siedmy a ôsmy v r. 1945 a deviaty v r. 1946 v Martine, desiaty v r. 1950 a jedenásty 
a dvanásty v r. 1951 zase v Kremnici. Z každého zväzku vyhotovil po 10 zviazaných strojopis
ných exemplárov pre 10 rôznych členov rodu. Všetky sa v súčasnosti nachádzajú aj v nespracova
ných fondoch ALU MS (prir. č. 2707/88). 

/7/ Súrodenci autora príspevku sú, resp. boli doc. PhDr. Darina Lehotská, CSc. (1922-1990) a doc. 
PhDr. Vladimír Lehotský, CSc. (1925-), obaja historici. 

/8/ Trinásty zväzok Diplomatára vznikol v r. 1982-1983. V r. 1987 k nemu pribudol aj ďalší, štrnásty 
zväzok, ktorý celý súbor Diplomatára nateraz uzatvára (nachádza sa aj v ALU MS, nespracované 
fondy, prír. č. 2707/88). 

(Spracované podľa prednášky prednesenej pri príležitosti 1. trenčianskeho stretnutia ro
dín Lehockých r. 1991 v Trenčíne a príspevku Stručná kronika rodu Lehotzkých z r. 1970). 
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PORTRÉTY 

LADISLAV VRTEL - heraldik, historik, archivár (nar. 3.4.1953 Bratislava). PhDr. 
Po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy na Vazovovej ulici v Bratislave (1968-71) 

študoval do r. 1976 archívnictvo a pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte Univerzity Komen
ského v Bratislave (J. Novák , M. Kušík, R. Marsina). Absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí 
(Halle, Kyjev, Paríž, Rím, Vatikán, Terst), v r. 1985 bol tiež poslucháčom (auditeur libre) na École des 
chartes v Paríži. V r. 1976 sa zamestnal ako archivár Štátneho oblastného archívu v Bratislave, od r. 1978 
pôsobí na Archívnej správe, resp. na Odbore archívnictva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
v Bratislave, od r. 1993 ako ministerský radca pre heraldickú tvorbu. Žije v Bratislave. 

Ako archivár sa venoval teórii archívnej hodnoty a praktickým otázkam archivistiky v predarchív-
nej sfére. V tejto oblasti publikoval viacero odborných štúdií, ktoré sčasti vyšli aj v zahraničí (Maďarsko, 
Francúzsko). Zúčastnil sa aj na tvorbe väčších samostatných publikácií a učebných textov. 

Od ukončenia univerzitných štúdií publikuje tiež príspevky z kultúrnych dejín a heraldiky, uplat-
ňujúc v nich poznatky zo semiotiky, estetiky (teórie farieb) a psychológie. Od polovice 80-tych rokov sa 
systematicky venuje najmä praktickej heraldike a vexilológii. Je autorom koncepcie tvorby mestských 
(obecných) vlajok na Slovensku a spoluautorom publikácie Erby a vlajky miest, ktorá kodifikovala zása
dy heraldickej a vexilologickej tvorby na Slovensku. Vytvoril desiatky návrhov erbov a vlajok mnohých 
slovenských miest a obcí. 

V 2. polovici 80-tych rokov sa začal venovať aj otázkam pôvodu a vývoja štátnych symbolov Slo
venska a Česko-Slovenska. V r. 1989 otvoril o nich diskusiu v tlači, v polemikách o podobe znaku čs. 
federácie v r. 1990 presadzoval variant erbu s deleným štítom. V novembri 1992 sa zasadzoval o rešpek
tovanie ustanovení o štátnych symboloch v zmysle zákona o zániku federácie č. 542/92 a protestoval pro
ti protizákonnému privlastneniu si čs. štátnej vlajky Českou republikou. Spolu s výtvarníkom L. Čisári-
kom je autorom štátneho znaku (1990), vlajky (1992) a štandardy prezidenta Slovenskej republiky 
(1993). Problematiku pôvodu a genézy štátnych symbolov spracoval v počerných štúdiách a článkoch 
(1989-1993), ako aj v samostatných prácach Štátne a mestské symboly a Na troch vrškoch biely kríž. Po
sledná z nich predstavuje prvú monografiu o dejinách slovenského znaku. 

V súčasnosti sa naďalej venuje štúdiu predheraldických a heraldických symbolov v kontexte na
šich starších dejín, témam z heraldiky, našich i svetových kultúrnych dejín a ich popularizácii (so synom 
Andrejom r. 1993 preložil z francúzštiny knihu Písmo, pamäť fudstva). 

Je členom viacerých vedeckých organizácií a združení, od r. 1979 tajomníkom Heraldickej komi
sie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, členom predsedníctva Slovenskej historickej spoločnosti pri 
Slovenskej akadémii vied, v r. 1980-86 bol prvým tajomníkom jej Sekcie pomocných vied historických 
a archívnictva. Od založenia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej je jej 
podpredsedom. 

Dielo (výber): samostatné práce: Štátne a mestské symboly (vznik, vývoj, používanie a ochrana). 
Bratislava 1989; Na troch vrškoch biely kríž (rozprávanie o slovenskom znaku). Bratislava 1990 (tože. 
In: Hlas Nového mesta, 2, 1992, č. 9-12, 3, 1993, č. 1-4); Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. 
Bratislava 1991 (spoluautori P. Kartous a J. Novák); Štátna vlajka Slovenskej republiky a možnosti jej 
úpravy. Tamže 1991; Štandarda prezidenta Slovenskej republiky. Tamže 1992; Patróni naši (atribúty, 
ikonografia, symboly). Tamže 1993 (v tlači); O písmene, erbe, sfinge... Rozprávanie o svete znakov 
(rkp.); štúdie a články: Mestské erby v SSR. In: Bulletin pre Národné výbory, (36), 1980, č. 6, s. 24-25; 
Konferencia o diplomatike. In: Slovenská archivistika, 17, 1982, č. 1, s. 221-228; Činnosť Heraldickej ko
misie MV SSR. In: Tamže, č. 2, s. 181-183 (spoluautor P. Kartous); Symboly minulosti a prítomnosti. In: 
Národné výbory, (38), 1982, č. 17, s. 10-11 (spoluautor P. Kartous); Dnešné erby našich miest. Vlastived
ný časopis, 32, 1983, č. 2, s. 70-75 (spoluautor P. Kartous); Sympózium minulosť a súčasnosť heraldiky. 
In: Slovenská archivistika, 18, 1983, č. 1, s. 212-214; Problémy súčasnej mestskej heraldickej tvorby. In: 
Tamže, 19, 1984, č. 1, s. 55-68; Hera ld ika . In: Pqmocné vedy h i s tor ické , súčasný stav 
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a perspektívy. Dolný Kubín 1986, s. 62-70; K otázke klasifikácie pomocných vied historických. In: 
Tamže, s. 126-127; Kultúrno-historické aspekty štúdia heraldiky. In: Sbomík pfispévkú z III. setkání ge
nealógii a heraldiku. Ostrava 1986, s. 209-214; Sympózium Pomocné vedy historické - súčasný stav 
a perspektívy. In: Slovenská archivistika, 21, 1986, č. 1, s. 182-187; Činnosť Heraldickej komisie MV 
SSR v rokoch 1975-1987. In: Tamže, 22, 1987, č. 2, s. 198-202 (spoluautor P. Kartous); Korene národné
ho symbolu. Literárny týždenník, 2, 1989, č. 16, s. 13 (krátené O pôvode symbolu. Výber zo svetovej 
a československej tlače, 22, 1989, č. 25, s. 14-15); Národný symbol v štátnom znaku. Literárny týžden
ník, 2, 1989 č. 27, s. 12-13; O slovenskom národnom symbole. In: Slovenská archivistika, 24, 1989, č. 2, 
s. 60-85; Zásady tvorby mestských vlajok na Slovensku. In: Tamže, s. 175-178; Kamenárske a domové 
značky. In: Tamže, s. 186-189; Štátny znak i symboly Slovenska a Čiech. Federatívnosť, rovnocen
nosť, rovnoprávnosť. Ľud, 42, 29.12.1989, s.4; Dvojitý kríž v tisícročí. Vlastivedný časopis, 39, 1990, č. 
3, s. 103-107; Korene národného symbolu. In: Národný kalendár. Novi Sad 1990, s. 33-36; Koruna 
z Nitry. Literárny týždenník, 3,1990, č. 30, s. 11; Koruna z Nitry. Národná obroda, 2, 27.7.1990, s. 
10; Nevedomosť či úmysel? Historické fakty a slovenský národný symbol. Tamže, 25.8.1990, s. 3; O zá
stave v erbe Nitry. In: Slovenská archivistika, 25, 1990, č. 1, s. 35-46; Úvahy o štátnom znaku. Príroda 
a spoločnosť, 39, 1990, č. 6, s. 20-24; Otázniky nad korunou. Historická revue, 3, 1992, č. 2, s. 4-5, Ste-
delijke heraldiek in Slowakije. In: Comenius en zijn tijd in het licht van de heraldjek. (Moderne tschje-
chische en slowaakse heraldici stellen zich voor). Ostrava 1992, s. 12-14; Symboly vo vetre vejúce. His
torická revue, 3, 1992, č. 1, s. 25-26; Vlajka Slovenskej republiky. In: Slovenská archivistika, 27, 1992, 
č. 2, s. 100-118; Byzantské olovené pečate. Historická revue, 4, 1993, č.5, s. 30-31; Dvojitý kríž a pečať 
solúnskych bratov. Národná obroda, 4, 6.7.1993, s. 12; Dvojkríž na trojvrší. Historická revue, 4, 1993, č. 
6, s. 32-33; Štandarda prezidenta Slovenskej republiky. In: Slovenská archivistika, 28, 1993, č. 1, s. 3-9; 
Wappen und Flagge. Európa vincet, 22, 1993, č. 1, s. 52-53; recenzie: Leonhard, W.: Das Grosse Buch 
der Wappenkunst - Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestalltung. Miinchen, Callvey 1978. In: Sloven
ská archivistika, 15, 1980, č. 2, s. 175-178; Novák, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Kubínyho zbierka 
pečatí. Martin, Osveta 1980. In: Tamže, 16, 1981, č. 2, s. 136-139; Galbreath, D.L. - Jéquier, L.: Lehr-
buch der Heraldik (Manuel du Blason). Miinchen, Battemberg, 1978. In: Tamže, 19, 1984, č. 1, s. 154-
156; Čarek, J.: Mestské znaky v českých zemích. Praha, Academia 1985. In: Tamže, 21, 1986, č. 2, s. 
157-159; Mérindol, Ch. de: Le roiRenéetla seconde maison d'Anjou. Paris, Le leopard d'Or 1987. In: 
Tamže, 26, 1991, č. 2, s. 136-139; scenár a libreto expozície Comenius en zijn tijd in het licht van de 
heraldjek. Moderne tschjechische en slowaakse heraldici stellen zich voor. Haag 1992 (autor slovenskej 
časti De reizen van Jan Amos Comenius door Opper-Hongarije (het huidige Slowakije) in de jaren 1650-
1654). 

Exlibris L. Vrtela 
(návrh a realizácia 2. Alexy, 1989) 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

SPOLOČNOSŤ GENEALÓGOV V LONDÝNE 
AnthonyJ. Camp 

Keď prvé číslo časopisu The Amateur Historian v r. 1953 prinieslo črtu o Spoločnosti genealógov, 
existovala už 42 rokov, mala tisíc členov a nachádzala sa na začiatku hfadania svojho životného priestoru 
v stiesnenej miestnosti, ktorú si prenajala od Knižničnej asociácie v Chauser House na Malet Plače 
v Londýne, W.C. 1. V nasledujúcom roku sa presťahovala do príjemného viktoriánskeho domu v Kensing-
tone, kde začala naberať na počte členov i na reputácii. Po ďalšom hľadaní sa spoločnosť presunula do sú
časného sídla - modernej budovy skladu v Charterhouse Buildings na Goswell Road č. 14, ktorá sa nachá
dza neďaleko stanice metra Barbican. Za ostatných 8 rokov sa jej členská základňa zdvojnásobila na viac 
ako 12-tisíc členov, spoločnosť zamestnáva 14-členný personál a v jej knižnici sa denne vystrieda okolo 
130 návštevníkov. 

Dnešné knižničné zbierky, budované prakticky od vzniku spoločnosti, predstavujú cenný zdroj in
formácií najmä pre genealogický výskum v Anglicku. Dá sa tu však nájsť aj dosť údajov z iných častí 
britských ostrovov a zo zámoria. 

Zvyklo sa vravieť, že v knižnici možno len s malou pravdepodobnosťou získať informácie po r. 
1837, kedy boli v Anglicku a vo Walese zavedené štátne matriky. V súčasnosti sú však už k dispozícii 
kópie ich indexov z rokov 1837-1920 pre Anglicko a z rokov 1855-1920 pre Škótsko. Za posledných 5 
rokov k nim pribudli aj kópie niektorých výnosov zo sčítaní obyvateľstva od r. 1841 do r. 1891 s pravde
podobne najrozsiahlejšou zbierkou indexov k nim/l/. V súčasnosti spoločnosť spolusponzoruje tzv. Bri-
tish 1881 Census Project, cieľom ktorého je vytvoriť kompletný index k výnosom zo súpisu obyvateľstva 
v r. 1881. Jeho časti týkajúce sa grófstiev Cambridgeshire, Flintshire, Denbighshire a ostrova Man sú už 
k dispozícii. 

Ešte na začiatku nášho storočia a potom znova v 20-tych rokoch dal W.P.W. Phillimore impulz 
k zhotovovaniu kópií sobášnych matrík. Percival Boyd začal na základe týchto prepisov tvoriť indexy 
a k podobnej činnosti inšpiroval aj ďalších vtedajších členov spoločnosti. Dnešný Boydov index sobáše
ných obsahuje 534 zväzkov a 6-7 miliónov záznamov. Tieto podľa odhadu reprezentujú 12% všetkých 
sobášov uzavretých v Anglicku v období medzi rokmi 1538-1837 /2/. 

Po Boydovej smrti v r. 1955 ústredne organizované práce na tomto poli ustali. Niektorí členovia 
a od polovice 70-tych rokov aj vznikajúce regionálno-historické spoločnosti v nich však pokračovali. Vý
sledkom ich práce sú dnes úplne alebo čiastočne spracované sobášne indexy z mnohých grófstiev. Presné 
údaje o nich prináša jedna z Gibsonových príručiek/3/. 

Tridsať rokov spoločnosť zamestnávala plateného tajomníka aj na organizovanie dobrovoľného 
prepisu matrík. Práce sa skončili len prednedávnom, keď spoločnosť zakúpila ich mikrofilmové a mikrofi-
šové kópie /4/. V súčasnosti sú v knižnici k dispozícii kópie matričných záznamov z 9092 farnosti (pred r. 
1837 ich v Anglicku existovalo 11-tisíc). 

Od r. 1956 spoločnosť získava aj mikrofišové indexy narodených a sobášených, ktoré sú počítačo
vo spracúvané a každé 2-3 roky vydávané Genealogickou spoločnosťou Utahu. Najnovšia edícia tohto 
Medzinárodného genealogického indexu (International Genealogical Index, IGI) obsahuje okolo 60 mi
liónov záznamov z Anglicka a Walesu a ďalších 87 miliónov z ostatných krajín sveta. Údaje v nej sa vzťa
hujú na obdobie asi od r. 1539-1875 a čiastočne sa kryjú s údajmi z občianskych matrík. Nedávno sme 
získali takéto indexy k cirkevným matrikám spred r. 1855 zo Škótska a očakávame úvod k IGI zo Sever
nej Ameriky. 

Autor príspevku bol od r. 1957 zamestnancom a od r. 1979 je riaditeľom Spoločnosti genealógov v Londýne. Vydal 
viac publikácii so zameraním na genealógiu, pôsobí vo výboroch a radách niekoľkých archívnych a genealogických orga
nizácii vo Veľkej Británii. 
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Údaje o sobášoch a sobášených v Anglicku možno získať aj z potvrdení, ktoré vydávali miestne 
i najvyššie cirkevné súdy. V knižnici spoločnosti sa nachádza užitočná zbierka indexov k mnohým z nich 
/5A 

Už v čase vzniku spoločnosti sa viac jej členov zapojilo do prepisu náhrobných nápisov. William 
Blyth Gerish, ktorý vr. 1910 ako prvý navrhol jej založenie, prepísal prakticky všetky náhrobné nápisy 
z grófstva Herfordshire. Podobnú prácu v Bedfordshire vykonal zase A. Weight Matthews. Členovia spo
ločnosti uskutočňovali prepis všade, kam prišli, či už doma alebo v zahraničí. V 70-tych rokoch začala 
Federácia rodinno-historických spoločností organizovať celonárodný projekt prepisu všetkých zostávajú
cich nápisov. Hoci ho čaká ešte dlhá púť, spoločnosť už teraz disponuje údajmi zo 6000 farností, britských 
cintorínov a pohrebných miest v zahraničí. Mnohé z nich už neexistujú. Katalóg zbierky bol publikovaný 
v 2 častiach v rokoch 1984 a 1987 /6/. 

Okolo r. 1825 objavil Gerald Forthergill záznamy o poplatkoch za učňovské roky, uložené vo Ve
rejnom knihovnom úrade (Public Record Office) v Londýne . Spoločnosť spracovala ich index za obdobie 
1710-1774. Tento v súčasnosti predstavuje jednu z najcennejších pomôcok britského biografického vý
skumu v 18. storočí. Spolu s rozsiahlou zbierkou školských a univerzitných matrík, ktorej katalóg bol tiež 
už publikovaný/7/, tvorí základ knižničnej sekcie, venovanej štúdiu a povolaniam. V nasledujúcej sekcii 
možno nájsť materiály o službe v armáde, námorných a leteckých silách, v dalšej o remeslách, obchode 
a iných zamestnaniach. Posledná obsahuje napr. zoznamy lekárov, zubárov, právnikov, každoročne vydá
vané adresáre a slovníky osôb najrôznejších povolaní i volebné sčítacie hárky/8/. 

Jeden z hlavných prameňov biografického a genealogického výskumu predstavujú závete. Spoloč
nosť sa o ne vždy vážne zaujímala a už v r. 1939 vydala prácu svojho vtedajšieho knihovníka B.G. Bou-
wensa Wills and their whereabouts (Závete a ich uloženie). Jej pokračovaním je rovnomenné vydanie tej
to publikácie z r. 1974 /9/. Oba zväzky obsahujú chronologické súpisy alebo indexy závetí z väčšiny brit
ských súdov spred r. 1858. Najneskôr v tomto roku by mal byť dokončený aj samostatný index k závetiam 
overeným prerogatívnym súdom v Canterbury od r. 1750-1800; časť A-Sh je už v tlači /10/. Generálne 
chronologické súpisy závetí a údajov o pozostalostiach za obdobie 1858-1930, ktorých mikrofilmové kó
pie pribudli do knižnice len nedávno, sme usporiadali podfa abecedy. Dosiať sú spracované po písmeno Q. 

Spoločnosť bola úspešná aj pri získavaní rôznych špeciálnych zbierok. Vlastni napr. veľkú zbierku 
rôznych písomností obsahujúcu informácie o nositefoch asi 12-tisíc mien. Ďalšie zbierky sa viažu na urči
té územné celky (napr. Boydova zbierka o obyvateľoch Londýna, Rogerova zbierka cornwallských rodo-
kmeňov, Snellova zbierka pre Berkshire, Camplingova zbierka pre Norfolk a Suffolk), náboženské a et
nické skupiny (rozsiahle zbierky rodokmeňov hugenotských a židovských rodín). Veľké súbory originál
nych materiálov boli sčasti skatalogizované. Publikované genealogické tabuľky alebo naratívne genealó
gie z našich zbierok, ktoré obsahujú údaje minimálne o 3 generáciách v mužskej línii a vyšli pred r. 1975, 
sú evidované v 3 bežne dostupných genealogických príručkách /l 1/. 

V čase, kedy spoločnosť ešte nepatrila medzi veľké organizácie, vydala zoznamy príslušníkov ro
dín niekoľkých svojich členov. S nárastom členstva sa však podobné počiny stali nemožnými. Čiastkovo 
spracované indexy členov ďalších rodín tak zostali spracované vo forme kartoték. V posledných rokoch 
ich nahrádzajú populárne a komerčne úspešné adresáre rodín, ktoré už boli genealogický preskúmané. 
V početných edíciách prinášajú údaje o státisícoch rodín z celého sveta /l 2/. V jednom z nich možno 
nájsť aj podrobné informácie o spoločnostiach, ktoré sa špecializujú na výskum jednotlivých rodín. 

V r. 1934 darovala Korporácia trinitárov spoločnosti zbierku materiálov, ktoré sú cenným zdro
jom biografických informácií o rodinách námorných obchodníkov zo všetkých častí britských ostrovov 
z obdobia asi od r. 1750-1890. Tvoria ju najmä rôzne žiadosti o charitatívnu pomoc. Je spracovaný ich 
úplný chronologický súpis s indexom /l 3/. Ďalšiu skupinu cenných záznamov s údajmi o majetkových 
presunoch v r. 1717-1845 darovala r. 1985 spoločnosti Bank of England. Zastúpené sú v nich všetky sta
vy obyvateľstva od ríšskych peerov až po slúžky. Každý zo 176 zväzkov má svoj vlastný index, členovia 
spoločnosti však dobrovoľne zostavujú aj generálny index. Jeho časť pre obdobie 1807-1845 už vyšla tla
čou /14/. Ďalšiu veľkú skupinu originálnych záznamov tvoria "záznamy o veku" štátnych zamestnancov 
vyexcerpované z návrhov na ich povýšenie. Indexovaný súbor zostavený podľa rokov od r. 1855-1935, 
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hoci nie je kompletný, sa vzťahuje asi na 70-tisic osôb. Obsahuje rodné a krstné potvrdenia prakticky 
z celého sveta, ako aj množstvo unikátnych položiek írskej proveniencie. 

Okrem uvedených špeciálnych zbierok sú v knižnici aj všeobecnejšie pramene, týkajúce sa írska 
a Britov v Indii /l 5/. Vzácna je tiež zbierka dokumentujúca emigráciu do USA (obsahuje prepisy lodných 
registrov a ich indexy), a podobné, menšie mikrofišové zbierky pre Austráliu, Nový Zéland a Kanadu. 

Väčšina materiálu, vrátane mikrofilmov a mikrofišov, je vofne uložená na policiach, pričom 
v knižnici funguje systém samoobsluhy. Pomoc, ktorú môžu bádateľom poskytnúť 5 profesionálni knihov
níci a niekoľko dobrovoľníkov, je limitovaná. Od všetkých návštevníkov knižnice sa preto očakáva, že sa 
zoznámia s jej sprievodcom /l 6/ a prinesú si ho so sebou (vychádza každý rok a obsahuje základné infor
mácie o uložení materiálu, ako aj podrobné plány jednotlivých miestností). V spoločnej miestnosti si 
možno zajesť (z vlastných zdrojov) a pripraviť čaj alebo kávu. V budove je aj predajňa kníh a spoločenská 
miestnosť, v ktorej spoločnosť, jej počítačová skupina alebo iné organizácie usporadúvajú rôzne kurzy, 
stretnutia, verejné prednášky či viacdenné konferencie. K aktivitám spoločnosti patrí aj vydávanie rôz
nych publikácií, najmä štvrťroční ka Genealogisťs Magazíne a od r. 1982 aj časopisu Computers in Gene-
alogy. Kým prvý uverejňuje rôzne príspevky so zameraním na genealógiu, druhý sa orientuje na otázky 
aplikácie počítačov v genealogickej praxi. 

Poznámky 
/l/ Census indexes in the library of the Society of Genealogists. London, Society of Genealogists 

1990 (2. vyd.). 
/2/ Pozri A list of parishes in Boyďs Marriage Index. Tamže 1987 (6. vyd.). 
/3/ Marriage, census and other indexes for family historians (vyd. J.S.W. Gibson). Birmingham, Fe-

deration of Family History Societies 1992 (4. vyd.). 
/4/ Parish Register Copies in the Library of the Society of Genealogists. London, Society of Genealo

gists 1991 (9. vyd.). 
/5/ Marriage licenses: abstracts and indexes in the library of the Society of Genealogists. Tamže 1991 

(4. vyd.). 
/6/ Monumental Inscriptions in the Library of the Society of Genealogists 1. Southern England (vyd. 

L. Collins). Tamže 1984 a 2. Northern England, Wales, Scotland and Overseas (vyd. L. Collins 
a M. Morton). Tamže 1987. 

PI School, university and college registers and histories in the library of the Society of Genealogists. 
Tamže 1988. 

/8/ Directories and Poli Books in the Library of the Society of Genealogists (vyd. L.W.L. Edwards). 
Tamže 1989. 

/9/ Wills and their whereabouts (vyd. A.J. Camp). London 1974. 
/10/ An index to the wills proved in the Prerogative Court of Canterbury 1750-1800 (vyd. A.J. Camp) 

1-5. London, Society of Genealogists 1976-1991. 
/11/ The genealogisťs guide (vyd. G.W. Marshall), 1903; A genealogical guide (vyd. J.B. Whitmore), 

1953; The genealogisťs guide (vyd. G.B. Barrow), 1977. 
/12/ National genealogical directory (vyd. M.J. Burchall), 1-7, 1979-1986 a (vyd. I.L. Caley) 8-12, 

1987-1991 a Genealogical research directory (vyd. K.A. Johnson a M.R. Sainty), 1-10, 1982-
1991. 

/13/ The Trinity House Petitions: a calendar of the records of the Corporation of Trinity House, Lon
don, in the Library of the Society of Genealogists. London, Society of Genealogists 1987. 

/14/ An index to the Bank of England will extracts 1807-1845. Tamže 1991. 
/15/ Sources for Irish Genealogy in the Library of the Society of Genealogists (vyd. A.J. Camp). Tam

že 1990 a Sources for Anglo-Indián Genealogy in the Library of the Society of Genealogists (vyd. 
N.CTaylor), Tamže 1990. 

/16/ Using the library of the Society of Genealogists. Tamže 1992. 

(Spracované so súhlasom autora podľa časopisu The Local Historian /Londýn/, 22,1992, č. 2) 
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POVESTI 

POVESŤ O ZAKLADATEĽOVI RODU PÁLFIOVCOV 
Peter Novosedlík 

Pálfiovci patrili k najznámejším uhorským šľachtickým rodom, ktorých majetky 
sa nachádzali na území Slovenska. V období 16.-19. storočia členovia tohto rodu zo
hrávali významnú úlohu vo vojenskom i politickom živote krajiny. 

O údajnom zakladateľovi rodu sa zachovala povesť, ktorú zaznamenal F. Jura 
v knihe Povesti slovenských hradu a zámku (1939). Keďže od jej vydania uplynulo už 
viac ako polstoročie a súčasníci túto povesť už zväčša nepoznajú, oprášili sme ju 
a upravenú sprístupňujeme čitateľom Genealogicko-heraldického hlasu. 

Jesenná poľovačka, ktorú usporiadal plavecký hradný pán, privábila na jeho 
hrad vznešené panstvo zblízka i zďaleka. Prišiel na ňu aj samotný uhorský kráľ. Lesy 
ožili zvukmi lesných rohov, krikom lovcov, štekotom poľovníckych psov. Ďalej 
a dalej prenikala družina honcov, prenasledujúc zver v nepriepustných húštinách 
horských lúk a strání. 

Znenazdania z krovísk pred kráľovými ľuďmi vyskočil statný jeleň. Plavecký 
pán okamžite rozkázal pustiť psov a sám sa spolu s kráľom hnal za unikajúcim zvie
raťom. Doráňaný jeleň vybehol pred prenasledovateľmi na skalnatý útes, príkro sa 
zvažujúci k lesnej ceste. Odtiaľ však už nemal úniku. Keď za ním nahor dorazili i zú
riví psi, v zmätku a obkľúčení obrovským oblúkom skočil do prázdnoty. 

Práve v tom čase šiel tade s povozom v celom kraji známy uhliar Pavol. S vo
zíkom, na ktorom sa bezstarostne hral jeho nič netušiaci syn, prechádzal pod skalou 
práve vo chvíli, keď sa z nej vrhlo zúfalé zviera. 

Ranený jeleň dopadol na vozík, prevrátil ho a s roztrieštenými nohami zostal 
ležať na ceste. Keď sa vyľakaný uhliar spamätal, zdvihol úľakom omdletého chlapca 
zo zeme a utekal ho kriesiť k neďalekému potôčiku. Dieťaťu sa našťastie nič vážnejšie 
nestalo. Po chvíli otvorilo oči a šťastný otec blahorečil Bohu. 

Medzičasom kráľ s hradným pánom zostúpili do doliny a náhlili sa hore lesnou 
cestou. Čoskoro sa im na priestranstve pod skalou naskytol podivný obraz. Kým divá 
svorka psov dorážala na dokonávajúceho jeleňa, blízko pri ceste tíšil uhliar svojho 
preľaknutého syna. 

Keď sa panovník dozvedel, ako dieťa len o vlások uniklo nešťastiu, dal trúbe
ním zvolať družinu a spolu s uhliarom sa všetci vrátili na Plavecký hrad. Tam kráľ 
uhliara Pavla bohato pohostil a odmenil a, pretože sa mu jeho syn zapáčil, požiadal 
ho, aby chlapca nechal u plaveckého hradného pána na výchovu. 

Po rokoch z Pavlovho syna vyrástol statný mládenec, vynikajúci duchom i te
lesnou zdatnosťou. Keď po smrti bezdetného hradného pána plavecké panstvo pripad
lo kráľovskej korune, daroval ho kráľ uhliarovmu synovi, ktorého nazval Pálfí (z ma
ďarského Pál fia), čo znamená Pavlov syn. 

Tak vznikol podľa povesti rod slávnych grófov Pálfiovcov, ktorí nosili na svo
jom erbe jeleňa vyrastajúceho z polovičného vozového kolesa. 

40 



RECENZIE - GLOSY 

Zdenko G. Alexy: Heraldiske exlibris. Frederikshavn, Exlibristen 1990, 43 s., 10 vle
pených exlibrisov. ISBN 87 73171514. 

Zdenko Alexy patrí k heraldikom, ktorí dlho unikali vážnejšej domácej pozornosti. 
V dôsledku toho je azda i dnes známejší za hranicami svojej vlasti ako v nej. V zahraničí pub
likoval väčšinu svojich heraldických prác, tu sa presadil ako uznávaný heraldický výtvarník. 
Niet teda divu, že aj citovaná práca, pôvodne pripravená k 65. narodeninám Z. Alexyho v r. 
1987, vyšla v dánskom Frederikshavne. 

V trojjazyčnom dánsko-nemecko-anglickom úvode predstavuje jubilanta ako heraldic
kého autora, ktorého záujem o erby pramení v rodinnom prostredí (jeho otec, syn sedlára a vý
robcu kočov, často sprevádzal svojho otca na cestách k zákazníkom, ktorých zväčša tvorili ze
mania. Mal tak častú príležitosť vídať erby, ktoré neskôr - akoby na oplátku - ukazoval mladé
mu Alexymu na barokových palácoch Bratislavy). Po exkurze profesnou dráhou, pohfade na 
genézu jako aktivít v oblasti heraldiky so zmienkou o výtvarných a teoretických vplyvoch na 
Alexyho tvorbu (Galbreath, Štorm, Schwarzenberg, Heim, Hupp, Boesch, Neubecker, Leon-
hard) práca analyzuje jeho heraldické exlibrisy (väčšina z nich bola vytlačená vo farbe, sú po
zoruhodné jednoduchosťou dizajnu: ústredný motív erbu v nich niekedy dopĺňajú rodové, 
mestské alebo teritoriálne erby, majúce vzťah k vlastníkovi exlibrisu, často tiež nápisy, pripo
mínajúce kruhopisy pečatí, alebo komponované do štvorca). 

Z. Alexy začal s heraldickou tvorbou pomerne neskoro, vlastne až v polovici 70-tych 
rokov, teda vyše 50-ročný. Aj napriek tomu sa mu za pomerne krátke obdobie 13-tich rokov 
(1974-1987) podarilo vytvoriť 150 exlibrisov (toľko ich uvádza práca; v skutočnosti ich bolo 
viac). Jadro publikácie tvorí ich zoznam (s. 14-43), "ilustrovaný" 10 vlepenými originálmi. 
Heslo o každom exlibrise obsahuje meno (priezvisko) vlastníka, miesto a krajinu jeho pôsobe
nia (v angličtine), formát a plné znenie textu exlibrisu. Pohľad na zoznam i štatistika, ktorú 
z neho možno získať, umožňuje vytvoriť si predstavu o zložení Alexyho "klientely" a teritoriál
nom prenikaní jeho tvorby. 

V období 1974-79, teda počas prvých piatich rokov, tvoril výlučne pre českých a slo
venských záujemcov. Po vytvorení prvého "zahraničného" exlibrisu pre meissenského generál
neho vikára a budyšínskeho kanonika Mons. Georga Ahneho sa stále viac orientoval na klien
tov zo zahraničia. Z reprezentatívneho počtu 150 exlibrisov tak takmer tretinu používajú vlast
níci na Slovensku (28) a v Čechách (20), ďalšie vznikli pre záujemcov v Taliansku (18), Ra
kúsku, Nemecku (po 12), vo Veľkej Británii (10), Švajčiarsku, Belgicku (po 6), v Kanade (5), 
v Holandsku, USA a Austrálii (po 4), Švédsku, Dánsku (po 3), v Luxembursku (2) a po jed
nom v bývalej Nemeckej demokratickej republike, na Islande, vo Fínsku, na Novom Zélande, 
v Portugalsku, v Poľsku, írsku, Lichtenštajnskú, Juhoslávii a Francúzsku. Medzi slovenskými 
a českými vlastníkmi nájdeme v prevahe cirkevných hodnostárov, napr. profesora Cyrilome
todskej bohosloveckej fakulty v Bratislave Antona Bagina, titulámeho biskupa a apoštolského 
administrátora v Trnave Dr. Júliusa Gábriša, a postupne aj ďalších predstaviteľov kultúrneho 
a spoločenského života, napr. terajšieho podpredsedu vlády SR Romana Kováča, riaditeľa od
boru archívnictva MV SR v Bratislave Petra Kartousa, herca Martina Hubu, heraldika Pavla R. 
Pokorného z Prahy, vexilológa Aleša Brožka z Ústí nad Labem a iných (z neuvedených napr. 
prof. Jozefa Nováka, heraldikov Ladislava Vrteľa a Dr. Petra Puspoki-Nagya). Medzi zahranič
nými vlastníkmi Alexyho exlibrisov sa vyskytujú mnohé známe i menej známe osobnosti rôz-
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nych povolaní, ktoré spája záujem o heraldiku a ktorých exlibrisy zrejme vznikli v súvislosti 
s tvorbou 3 zväzkov Alexyho práce Ex libris armales (1982, 1983, 1985; obsahuje biografické 
a bibliografické údaje o 219 aktívnych heraldikoch z viac ako 20 krajín a zodpovedajúci počet 
exlibrisov). Spomeňme z nich napr. významného, už nežijúceho českého a rakúskeho heraldika 
Karia Schwarzenberga, popredného, tiež už zosnulého európskeho heraldika Ottfrieda Neubec-
kera, poíského historika a heraldika Štefana Krzystofa Kuczyňského, dánskeho ríšskeho archi
vára a heraldika Nilsa G. Bartholdyho, viedenského archivára prof. Hannsa Jägera-Sunstenaua, 
heroldov a pursuivantov z Anglicka (Alexander Colin Cole, Iain Moncreiff, William Drum-
mond-Murray), novozélandského herolda Philippa Patricka O'Shea či švédsku štátnu heroldku 
Claru M. Nevéusovú. Práca neeviduje exlibrisy ďalších 5 vlastníkov, s ktorými sme sa stretli 
v diele Ex libris armales, vrátane exlibrisu CM. Nevéusovej, hoci tento je v našej publikácii 
nalepený. Ojedinelé sú v práci zastúpené aj exlibrisy, ktoré Z. Alexy vytvoril pre rôzne inštitú
cie, konkrétne pre r.k. cirkevný úrad v Starej Ľubovni (1974), vydavatefstvo Pro Heraldica 
v Stuttgarte (1980), biskupskú knižnicu v Luxemburgu (1981) a Papírenské múzeum pri Žero-
tínskej papírné vo Velkých Losinách (1982). 

Summa summarum publikácia je cenným vkladom najmä k poznaniu Alexyho heraldic
kej biografie. Kombinuje v sebe prvky výberovej personálnej ikonografie a bibliofílie, k for
málnej dokonalosti oboch jej však chýba väčšia dôslednosť (jednotnosť) pri písaní záhlaví jed
notlivých hesiel (vlastníci exlibrisov sú vo všeobecnosti evidovaní pod priezviskami, zriedka
vo však len pod predikátmi a niekde aj s menami a titulmi, Briti sú dôsledne rozlišovaní ako 
obyvatelia Anglicka, Škótska a Severného írska, kým napr. pri majiteľoch exlibrisov z Českos
lovenska, Kanady či USA sa uvádzajú súdobé názvy celých týchto krajín, názov Nemeckej 
spolkovej republiky sa raz uvádza ako "Fed. Rep. Germany", inokedy ako "W. Germany", Zá
padný Berlín ako "West Berlin" alebo len "Berlin", pri Anglicku a Kanade sú jednotlivé mestá 
bližšie určené aj uvedením príslušného grófstva, resp. štátu, inde takéto údaje chýbajú). Na 
bibliofíliu je v práci aj pomerne dosť tlačových chýb, ktoré mohla odstrániť dôslednejšia práca 
korektora, a v prípade slovenských a českých mien udrie do očí absencia mäkčeňov a dlžňov. 
Ich použitie však zrejme presahovalo technické možnosti vydavateľa. Napriek uvedeným sku
točnostiam má toto dielko svoju príťažlivosť a vďaka obsahu, originálnemu grafickému rieše
niu, ako aj 300-kusovému nákladu zostane zrejme nadlho u nás i v medzinárodnom kontexte 
ojedinelým. 

-mm-

Andráš, P.L.: Dejiny rodu Meško 1190-1990, 1-4. (Banská Bystrica) 1990-1992, 212s., 
133s., 222s., 124s., strojopis. 

Rozsiahla štvorzväzková monografická práca sa zaoberá dejinami jedného z najstarších 
oravských a liptovských rodov. Autor, povolaním geochemik a sám po praslici člen rodu Meš-
kovcov, sa pokúsil zhrnúť všetky dosiaľ známe poznatky o histórii rodu, nadviazal na staršie 
maďarské monografie Martina Mešká a Daniela Sontága, ktoré konfrontoval, i keď nie vo všet
kých detailoch so staršou i novšou odbornou literatúrou a doplnil údajmi získanými od jednot
livých členov rodu. 

V prvých troch zväzkoch približuje históriu rodu spoločne od najstarších čias až do ob
dobia reformácie a potom osobitne podľa jednotlivých vetiev a línií, a to v štyroch častiach, 
ktoré tvorí 28 kapitol. Meškovci odvodzujú svoj pôvod od komesa Hudka (Hudkont), ktorému 
Ondrej II. za verné služby daroval tri poplužia zeme zvanej Revúca (Reucha) v Liptove v prvej 
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tretine 13. storočia. Jeho syn Ďurke sa stal zakladateľom rodu Meškovcov, kým Ite Kubínskov-
cov a Miloslav viacerých vyšnokubínskych zemianskych rodov. V prvej štvrtine 14. storočia 
pridelil magister Donč Hudkovým potomkom výmenou za majetky v Liptove osadu Vyšný 
Kubín a odvtedy sa sídlom rodu stala Orava. História rodu v nasledujúcich obdobiach je dolo
žená a zrekonštruovaná viacerými donačnými listinami, dokladmi o rozhraničovaní chotárov 
a majetkoprávnymi spormi. Najvýraznejšou osobnosťou rodu v 14. storočí bol Šalamún Literát. 
V nasledujúcom storočí sa viacerí Meškovci uvádzajú ako úradné osoby s titulom homo regius 
(kráfov človek). V 16. storočí sa Meškovci, tak ako iné oravské zemianske rody, priklonili 
k novému, evanjelickému náboženstvu. Členovia rodu zohrávali v organizácii stoličnej správy 
čoraz významnejšiu úlohu, v roku 1583 sa Mikuláš stal stoličným tabulámym sudcom a neskôr 
Meškovcov nachádzame ako prísažných, slúžnych, podžupanov a iných hodnostárov Oravskej 
stolice. Prvou vetvou, ktorá sa okolo roku 1400 vyčlenila z rodu, bola Štefanovská vetva. Jej 
členov nazývali Štefanovičovcami. Ďalšiu osobitnú časť rodu tvorili Tomašovičovci, potomko
via Tomáša, žijúceho v druhej polovici 15. storočia. Ani oni však nezostali jednotnou časťou 
a rozdelili sa na ďalšie rodové vetvy a línie. Okrem Janovskej vetvy s Ondrejovou a novohrad
skou líniou túto časť rodu tvorili Matúšovská, Krištofovičovská, Juríkovská, Blažejovská, Pisa-
rovská, Šimonovská a Petrovská vetva, potom vetva z Kiskôrosu, Matejovská a abovská vetva. 
Z Janovskej vetvy pochádzal Jozef Meško (1762-1815), ktorý v službách rakúskeho cisára uro
bil významnú vojenskú kariéru a v roku 1804 získal barónsky titul. Adam, pochádzajúci zo 
Šimonovskej vetvy, po porážke Františka Rákociho II. ako jeho prívrženec emigroval do Poľ
ska. Tu sa stal vojakom a založil novú vetvu rodu, ktorá si neskôr priezvisko ponemčila na 
Môschke. Tretiu časť rodu predstavujú potomkovia Benedikta, žijúceho v druhej polovici 15. 
storočia, Bendovičovci. K nim patria Meškovci, ktorí v roku 1721 získali titul barónov z Hani
sky a Krásnej nad Hornádom, tri línie Albertovskej vetvy, novohradská a sedmohradská vetva 
rodu. Tretí zväzok autor ukončil fragmentárnymi údajmi o členoch rodu, ktorých sa nepodarilo 
zaradiť do rodokmeňa, a zoznamom použitej literatúry. Celý štvrtý zväzok je, okrem zoznamu 
použitých skratiek, literatúry, doplnkov a errát, venovaný biografii baróna Jozefa Mešká a opi
su jeho vojenskej kariéry. 

Práca je napísaná pútavým štýlom, doplnená podrobnými genealogickými tabuľkami 
a vojenskými mapami a spestrená priliehavými citátmi zo svetovej klasickej literatúry. Vlastné 
dejiny Meškovcov autor zaraďuje do kontextu slovenského a európskeho historického vývinu 
s osobitným zreteľom na dejiny Oravy. Okrajovo približuje aj vývoj ďalších spríbuznených ze
mianskych rodov - Záskalickovcov, Medveckovcov, Zmeškalovcov, Revickovcov a iných. Za
ujímavý je tiež údaj o výdaji sestry štúrovca Janka Matúšku Žofie za Samuela Mešká. I keď 
autor vývoju rodového erbu venuje inú, samostatnú štúdiu (pod názvom Vývoj rodového erbu 
Meškovcov bola publikovaná v Genealogicko-heraldickom hlase č. 1-2 v r. 1992), rodovej he
raldike sa nevyhol ani v citovanej práci. Jej príťažlivosť zvyšujú mnohé čiernobiele i farebné 
fotografie erbov, kúrií, domov, náhrobných pomníkov, písomných pamiatok, pečatí a portré
tov, medzi nimi viacerých od P.M. Bohúňa. Niektoré z ilustrácií sú autorovým vlastným die
lom. Azda najväčším prínosom práce je, že doplnila predchádzajúce publikácie o históriu rodu 
v 20. storočí, a to až do súčasnosti. Vo vlastnom výskume autor nadviazal kontakty s mnohými 
žijúcimi členmi rodu a záujmovými genealógmi, opiera sa napr. o niektoré nové teórie rodin
ného historika, amerického piaristu Lajosa Meskóa. V práci je však zreteľný vplyv starších ma
ďarských prameňov, a to najmä v pravopise mien a zemepisných názvov. Dejiny Meškovcov 
bezpochyby zaujmú nielen členov rodu, ale aj ďalších bádateľov. Jeden exemplár práce daroval 
autor knižnici Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej. 

Z. Ď. 
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15. MEDZINÁRODNÝ VEXILOLOGICKÝ KONGRES 

V dňoch 23. až 27. augusta 1993 konal sa v budove Švajčiarskeho krajinského múzea 
v Zúrichu 15. medzinárodný vexilologický kongres usporiadaný Medzinárodnou federáciou 
vexilologických spoločností (Fédération Internationale des Associations Vexillologiques -
FIAV). Program podujatia nebol špecificky tematicky zameraný. Z účastníkov prevládali do
máci Švajčiari (23), dalej vexilológovia z Nemecka (16), USA (9), Francúzska (9), Španielska 
(7), Belgicka (5), Nizozemska (5), Veľkej Británie (4), Južnej Afriky (4), po troch účastníkoch 
bolo z Austrálie, Češka, Polska a Švédska, po dvoch z Kanady, Fínska a Slovinska, po jednom 
z Dánska, Maďarska, írska, Izraela, Mexika, Nórska, Argentíny, Ruska a Slovenska. 

Z prednášok venovali sa štyri švajčiarskej problematike, tri britskej (vrátane britských 
zámorských území), tri severoamerickej, dve škandinávskej, po jednej kanadskej, juhoafrickej, 
ruskej, belgickej, nemeckej, thajskej, dalej európskej vlajke a vexilologickým symbolom poli
tických hnutí. Novým štátnym vlajkám v Češku a Belgicku boli venované samostatné príspev
ky. Vojenskými vlajkami sa zaoberali tri prednášky, jedna vlajkami poštovými. Pozornosť sa 
venovala komunálnym vlajkám na Slovensku a v Španielsku (v regióne León). Všeobecnými 
teoretickými vexilologickými otázkami sa zaoberali tri príspevky, problematikou databáz vla
jok dva. Väčšina prednášok odznela v angličtine. Poriadatelia prislúbili v čo najkratšej dobe 
publikovať zborník obsahujúci plné texty všetkých prednášok i ilustrácie v čierno-bielom pre
vedení, čo v nejednom prípade bude pôsobiť problémy s ohľadom na vysoký počet premietnu
tých farebných diapozitívov. Moja prednáška na tému Slovenské mestské a obecné vlajky 
(s 39 farebnými diapozitívmi) zaujala aj s ohfadnom na dokumentovanú spätosť komunálnych 
erbov a vlajok, úspešne realizovaný zámer z národného centra určovať obsah vlajok tak, aby 
jeden obrazec vlajkového listu bol stanovený len pre jedno mesto alebo obec, a s ohladom na 
kodifikované varianty vlajok, zástav, koruhví a štandard stojace k dispozícii každému mestu 
a obci, čo dokumentovali dva diapozitívy. Kongresu sa zúčastnili viaceré popredné osobnosti 
vexilologickej teórie a praxe, napr. F. Brownell (JAR), Rabbow (SRN), G. Mattern (Švajčiar
sko), S. Herreros Agúí (Katalánsko), W.G. Crompton (Veľká Británia), T. Amerlinck (Mexi
ko), W. Smith (USA), A. Znamierowski (USA). 

Ing. Zdenko Alexy 

— zaoberá sa 
— osobitne si 

dejín 
— venuje sa 

výskumu v 

HISTORICKÝ ČASOPIS 

otázkami slovenských i všeobecných, najmä stredoeurópskych dejín 
všíma politický a hospodársky vývoj v minulosti a udalosti našich najnovších 

tiež sporným historickým otázkam a výsledkom domáceho i zahraničného 
historických a príbuzných disciplínách 

— vychádza 4-krát do roka v cene po 54,- Sk za číslo (ročné predplatné 162,- Sk) 

• Objednávky prijíma: 
Slovák Academic Press, s.r.o. 

PO BOX 57, Nám. Slobody 6 
811 04 Bratislava 
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PRAKTICKÁ PRÍLOHA 

USPORIADANIE OSOBNÉHO A RODINNÉHO ARCHÍVU 
Karín Sišmišová 

Každý z nás počas svojho života nadobudne väčšiu alebo menšiu zbierku písomností, ktorú otvára 
jeho rodný a uzatvára úmrtný list, úmmé oznámenie, nekrológ či spomienkový článok. Okrem nej môže 
zdediť aj podobné zbierky týkajúce sa rodičov, bližších či vzdialenejších príbuzných, priateľov... Človek 
sa tak stáva predmetom tvorby, tvorcom a zberateľom písomnej, zvukovej, obrazovej či audiovizuálnej 
dokumentácie, ktorá je obrazom jeho činnosti, diania v jeho rodine i v spoločnosti všeobecne. Niekto mô
že svoje prostredie ovplyvniť viac, niekto menej a v závislosti od toho je počas svojho života i po ňom 
objektom pozornosti väčšieho alebo menšieho okruhu iných (osôb či inštitúcií). Podobne tak aj jeho do
kumentácia. O písomnosti regionálne alebo celospoločenský významných osobností často ešte počas ich 
života prejavujú záujem štátne, cirkevné i rôzne inštitucionálne archívy, kde sa po čase stávajú predme
tom bádateľského záujmu vlastivedných, kultúrnych i vedeckých pracovníkov a inštitúcií. Obsahujú totiž 
údaje, ktoré sa nevyskytli v biografiách publikovaných za života príslušných osobností, ani v strohých 
písomnostiach úradnej povahy. Individuálne vlastnosti a okolnosti, v ktorých jednotlivé osobnosti pôso
bili, dodávajú každej osobnej dokumentácii charakter jedinečnosti a špecifickosti, ktorá sa prejavuje v jej 
obsahu, forme, množstve i spôsobe zachovania písomností. Platí to rovnako pre písomnosti "veľkých" 
osobnosti ako i bežných jednotlivcov. Starostlivosť o osobný (rodinný) archív by sa preto nemala zaned
bávať ani u "obyčaných" ľudí, ktorých písomná dokumentácia nebude trvalé uložená v niektorom z archí
vov. Ak nie vedeckí pracovníci, tak určite potomkovia raz ocenia výpovednú hodnotu písomností, týkajú
cich sa ich rodičov, starých rodičov a príbuzných. 

Z vlastnej praxe vieme, že nie každý venuje tomuto druhu "majetku" dostatočnú pozornosť. Stret
núť sa s kompletne zachovaným a starostlivo usporiadaným a zaopatreným osobným či rodinným archí
vom je výnimkou. Mnohé cenné písomnosti padnú za obeť necitlivej domácej "skartácii"; teda triedeniu, 
ktorému podrobuje svoju dokumentáciu ešte za života jej majiteľ. V iných prípadoch osudy pozostalosti 
závisia od dedičov, ktorí k nej nemusia mať blízky vzťah ani dostatočné vedomosti o jej hodnote a spôso
be ochrany. V snahe upozorniť na tieto skutočnosti, predísť devastácii osobných a rodinných archívov 
a upozorniť na význam starostlivosti o ne, prichádzame s návodom, ako triediť a usporadúvať písomnosti 
v nich. Vychádzame pritom zo skúseností vo vlastnej rodine i z odbornej praxe v Archíve literatúry 
a umenia Matice slovenskej v Martine, ktorý uchováva najväčší počet písomných pozostalostí a osobných 
fondov na Slovensku. Predkladaný model "uprataného" archívu sa čiastočne odlišuje od modelu používa
ného v ALU MS, jeho základné členenie však zostáva nezmenené a platí rovnako pre dokumenty "výz
namných" ako aj "obyčajných" osobností a rodín. Vzhľadom na spomínanú jedinečnosť každého osobné
ho i rodinného archívu nemôže byť detailným ani jednoznačným riešením. Je len návodom, ktorý bude 
potrebné prispôsobiť konkrétnym podmienkam. 

Pod osobným archívom rozumieme súbor dokumentov, ktorých podstatná časť sa týka jednej oso
by, či už žijúcej (otvorený osobný archív) alebo nežijúcej (uzavretý osobný archív, osobná pozostalosť). 
Dokumenty v osobnom archíve možno roztriediť do týchto základných skupín: 1. dokumentárny materiál, 
2. korešpondencia, 3. práce, 4. tlače, 5. fotografie, 6. zvukové, audiovizuálne a iné dokumenty. 
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1. Dokumentárny materiál ďalej rozdeľujeme na: 
a) osobný dokumentárny materiál, pod ktorým rozumieme: 
- rodný list, krstný list, potvrdenie o konfirmácii alebo o birmovke, sobášny list, písomnosti z roz

vodového konania, úmrtný list (vo forme originálu, odpisu alebo výpisu) 
- občiansky preukaz, domovský list, osvedčenie o štátnom občianstve, národnej a politickej spo

ľahlivosti, svedectvo o mravnej bezúhonnosti, - zošity zo školských a študentských čias, žiacke knižky, vy
svedčenia, index, vysokoškolské diplomy, potvrdenia o návšteve školy, o študijnom pobyte, 

- vojenská knižka, potvrdenie o vojenskej neschopnosti, prepúšťací list, 
- zmluvy o pracovnom pomere, platové dekréty, autorské zmluvy, 
- lekárske vysvedčenia, nálezy, posudky, potvrdenia o kúpeľnej liečbe, 
- vodičský preukaz, cestovný pas, colné a devízové prehlásenia, 
- legitimácie o členstve v rôznych organizáciách, 
- denníky, osobné diáre, adresáre, 
-genealógie, vlastné životopisy, biografické dotazníky, 
- bibliografie prác, 
- diplomy, čestné uznania, 
- majetkovoprávne písomnosti, doklady o dedičskom konaní, materiály zo súdnych procesov, 
- knihy príjmov a výdavkov, poisťovacie zmluvy, vkladné knižky, rôzne účtovné doklady, 
- vlastné svadobné, maturitné, promočné, jubilejné, úmrtné oznámenia, 
- vizitky, exlibrisy a pod. 
b) úradný dokumentárny materiál, ktorý má pôvod v úradnej (pracovnej) pôsobnosti a záujmovej 

činnosti osoby, ktorej archív spracúvame, napr.: 
- správy o úradnej (pracovnej) činnosti, 
- správy zo služobných ciest, cestovné príkazy, vyúčtovania, 
- zápisnice z porád, rokovaní, 
- pracovné programy, plány, denníky, 
- obežníky, pozvánky na rôzne podujatia a pod. 
c) cudzí dokumentárny materiál. Do tejto skupiny patrí materiál, ktorý sa netýka priamo osoby, 

ktorej archív spracúvame, ale z rôznych príčin sa v ňom zachoval. Môže ísť napr. o písomnosti týkajúce 
sa priateľov alebo príbuzných. 

2. Korešpondencia. Pod korešpondenciou rozumieme listy, pohľadnice, korešpondenčné lístky, 
telegramy, kondolenčné listy, blahoželania, prípadne vizitky s rukopisným textom, a to rovnako originá
ly, ako aj koncepty alebo kópie. Rozdeľujeme ju do dvoch skupín: 

a) vlastná korešpondencia. Pri najjednoduchšom triedení korešpondenciu s jednou osobou (inšti
túciou) nechávame pohromade (spolu s obálkami). Pri väčšom počte môžeme oddeliť korešpondenciu s 
jednotlivcami a korešpondenciu s inštitúciami a túto prípadne ďalej rozdeliť na prijatú a odoslanú. Pri de
tailnom roztriedení vlastnej korešpondencie tak môžeme vytvoriť 4 skupiny: 

- korešpondencia od jednotlivcov - prijatá, 
- korešpondencia jednotlivcom - odoslaná, 
- korešpondencia od inštitúcií - prijatá, 
- korešpondencia inštitúciám - odoslaná. 
b) cudzia korešpondencia, kde pisateľom ani odosielateľom nie je osoba, ktorej archív spracúva

me. Môže ísť o korešpondenciu medzi dvoma členmi rodiny a pod., ktorú ďalej neroztrieďujeme. 
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3. Práce. Do tejto skupiny patria všetky písomnosti dokumentujúce vznik akejkoľvek práce, od 
úvodných výpisov, poznámok, náčrtov, cez osnovu, prvopis, následné úpravy až po konečnú podobu die
la. Takto zachované rukopisy, strojopisy, nákresy, ich originály alebo kópie, opatrené rukopisnými po
známkami alebo bez nich, nechávame pohromade spolu s prípadnou korešpondenciu k nim. Podľa vzťahu 
k osobe, ktorej archív spracúvame, rozdeľujeme ich na práce: 

a) vlastné 
b) cudzie. 
U niektorých tvorivých jednotlivcov je pre prehľadnosť potrebné ďalšie vnútorné členenie prác 

podľa druhov (monografie, štúdie, recenzie a posudky, prednášky a prejavy, poznámky a výpisky z litera
túry a prameňov), podľa žánrov (u literátov napr. poézia, próza, dráma, preklady), podľa tematických sku
pín a pod. 

4. Tlače. Máme na mysli kratšie publikované materiály (separáty, výstrižky a ich kópie), ktoré 
triedime na: 

a) príspevky osoby, ktorej archív spracúvame, 
b) príspevky napísané o príslušnej osobe, 
c) tlače súvisiace so záujmami osoby (napr. výstrižky z novín a časopisov, recepty, vzory výši

viek, a pod.), 
d) tlače, týkajúce sa prostredia, v ktorom osoba pôsobila (články o rodisku, pracovisku, škole, prí

buzných, priateľoch a pod.). 

5. Fotografie. Fotografie navrhujeme rozdeliť nasledovne: 
a) fotografie osobné, t.j. fotografie týkajúce sa bezprostredne príslušnej osoby. Osobný archív mô

že obsahovať a je len dobré, ak sa v ňom zachovali tieto fotografie: 
- podobizne (v detskom, mladom, strednom, staršom veku), sem patria i reprodukcie publikova

ných a výtvarne stvárnených portrétov, 
-fotografie s príbuznými, spolužiakmi, priateľmi, kolegami, 
-fotografie z významných rodinných udalostí, 
-fotografie z pracovných podujatí, aktivít vo voľnom čase, z dovolenky, liečenia, 
-fotografie z rodiska, miest štúdií a pôsobísk (budova rodného domu, budovy bývania, škôl, bu

dova domu úmrtia, interiéry pracovní a pod.), 
-fotografie hrobu, náhrobného pomníka, busty, reliéfu, pamätnej tabule, pamätnej izby, 
-fotografie zo spomienkových podujatí na príslušnú osobu. 
b) cudzie fotografie, t.j. fotografie týkajúce sa rodinných príslušníkov a iných osôb. 
Do skupiny fotografií nepatria pohľadnice. Ak tieto boli použité ako korešpondencia, zaradíme ich 

do tejto skupiny, ak vznikli v dôsledku zberateľskej činnosti, možno ich zaradiť medzi dokumentárny ma
teriál alebo tlače. 

6. Zvukové, audiovizuálne a iné dokumenty. Pod týmito, v poslednom období čoraz častejšie sa 
vyskytujúcimi dokumentárni rozumieme magnetofónové, filmové, video- alebo počítačovo spracované 
záznamy týkajúce sa osoby, ktorej fond spracúvame. Ide napr. o záznamy rozhovoru, spevu, divadelného, 
rozhlasového, televízneho či koncertného vystúpenia, rodinných udalosti, počítačovo spracované texty -
biografické a genealogické údaje, údaje o hospodárení rodiny, korešpondencia, bibliografie, články a pod. 

47 



Tieto, pokiaľ je to možné, odporúčame prepísať, alebo vytlačiť a začleniť do príslušných skupín k ostat
ným dokumentom. 

Každý osobný archív obsahuje určité množstvo písomností, ktoré sa týkajú príbuzných príslušnej 
osoby. Ak je ich veľa, vyčleníme ich a spracujeme ako dalšie samostatné osobné archívy. Súbor osobných 
archívov navzájom spríbuznených osôb tvorí rodinný archív. V rámci rodinného archívu môžeme vyčle
niť zbierku písomností, ktoré sa vzťahujú na širší okruh príbuzných, napr. genealógie, staršie písomnosti 
týkajúce sa spoločných predkov, rodinné knihy príjmov a výdavkov, majetkovoprávne písomnosti a pod. 
Takto postupujeme aj pri budovaní rodinného fotoarchívu. 

Jednotlivé dokumenty osobného a rodinného archívu rozprestierame a vkladáme do obalov - pa
pierových dvojhárkov formátu A4 (A3 na polovicu). Ak ide o podobné alebo navzájom súvisiace písom
nosti (napr. vysvedčenia, školské zošity, korešpondencia s jednou osobou, dokumentácia k jednému dielu 
a pod.), môžeme do jedného obalu vložiť aj viac dokumentov. Pri dokumentárnom materiáli, prácach 
a tlačiach napíšeme na obal priezvisko a meno osoby, o ktorej písomnosť ide, názov dokumentu a dátum 
jeho vzniku, napr. "František Hečko: Rodný list, 1905" alebo "Vladimír Roy: Balada, rkp. 1920". Pri 
prácach bez názvu uvedieme ich incipit, t.j. prvé tri slová textu, napr. "Naše priateľstvo s tetou/inc/". Pri 
korešpondencii napíšeme na obal meno odosielateľa a adresáta listu, napr. "Mráz, Andrej-Alexy, Janko ", 
ak list napísal Andrej Mráz, resp. opačne ("Alexy, Janko - Mráz, Andrej"), ak list písal Janko Alexy, a 
uvedieme i dátum. Mená domnelých autorov a pisateľov listu uvádzame v zátvorke s otáznikom, napr. 
"Botto, Július - (Daxner, Samuel)?". Nezistených zaznamenávame ako "Nezistený", anonymných ako 
"Anonym " a pri usporiadaní ich zaraďujeme na koniec abecedy. Písomnosti v rámci jednotlivých skupín 
radíme spravidla abecedne podľa názvov pisateľov alebo mien autorov (dokumentárny materiál, koreš
pondencia, práce, tlače), alebo chronologicky podľa dátumu vzniku (dokumentárny materiál, tlače). Viac 
dokumentov v jednom obale usporiadame tiež chronologicky, pričom tie bez časového určenia ukladáme 
nakoniec. 

Fotografie popisujeme mäkkou ceruzkou na zadnú stranu. Uvádzame názov zachytenej udalosti, 
mená zobrazených osôb (pri rodinných príslušníkoch aj príbuzenský vzťah), miesto, dátum a meno foto
grafa. Fotografie v rodinných albumoch presne očíslujeme a podľa čísel popíšeme na osobitný papier, 
ktorý vložíme, alebo vlepíme do albumu. 

Písomnosti po vložení do dvojhárkov a dôkladnom popísaní uložíme do uzavretých tvrdších oba
lov alebo krabie (fotografie odporúčame archivovať v albumoch, filmy, magnetofónové a ďalšie záznamy 
v pôvodných obaloch, samostatne, nie v krabiciach s písomnými dokumentárni). Každú krabicu označíme 
menom osoby, o ktorej osobný archív ide, názvom skupiny dokumentov a v závislosti od spôsobu uspo
riadania písmenami abecedy alebo rokmi, napr. "Janko Alexy: Osobný dokumentárny materiál (1894 -
1915)", "Andrej Mráz: Korešpondencia prijatá od jednotlivcov (A-J)" a pod. Z praktických dôvodov 
(pre lepšiu evidenciu, orientáciu a manipuláciu) doporučujeme urobiť aj jednoduchý, ale podrobný a pres
ný zoznam všetkých dokumentov v archíve - vo forme kartotéky, klasicky (strojopisné) alebo počítačovo 
spracovaného inventárneho súpisu. 

Použitá literatúra: 
Hanzal, J.: Moderní osobní a rodinné archivy. In: Slovenská archivistika, 10, 1975, č. 2, s. 67-83. 
Kaššayová, T. - Grafová, J.: Smernice a pracovné postupy pre akvizíciu a spracovanie materiálov v Ar
chíve literárnych rukopisov. Martin, Matica slovenská 1989. 
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INHALT 
In dem einleitenden Beitrag stellt die Direktorin des Staatlichen Regionalarchivs in Nit

ra die Entwicklung, Archivbestände und besonders auch die Quellen der genealogischen For-
schung dieser Arbeitsstätte vor. Das Archiv entstand durch Fusion der Archíve des Nitraer, 
Komárnoer und Tekover Komitats und sein Interessengebiet vom Standpunkt der jetzigen ter-
ritorialen Gliederung bilden die Kreise Komárno, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany und Prievi
dza. 

Der Archivár, Historiker und Heraldiker Ladislav Vrtef aus der Abteilung Archivwesen 
des Innenministeriums der Slowakischen Republík verfolgt den ProzeB des Heimischwerdens 
des Symbols des Doppelkreuzes auf dem heutigen Territorium der Slowakei. Das Doppel-
kreuz hält er fiir urspriinglich ausschlieBlich byzantinisches Symbol, das in der Hälfte des 9. 
Jhs. im Zusammenhang mit dem Ende des Ikonoklasmus entstanden ist. Bereits in Byzanz 
transformierte es sich von einem religiôsen in ein politisches staatliches Symbol, im 9.-12. Jh. 
verbreitete es sich in die Länder, die Byzanz fiir Sphären seines Einflusses hielt und im 9. Jh. 
erschien es auch in GroBmähren. Seine Anpassung in Ungarn und im slowakischen Milieu 
begleiteten vielfáltige Veränderungen (von dem Symbol der Nitraer Woiwoden in das ungaris-
che kônigliche und also staatliche Symbol, von dem staatlichen Symbol der Herrscher und von 
dem Symbol der Ritterorden in Geschlechts- und Stadtwappen, von den Geschlechtswappen in 
die Stadtwappen, von dem ungarischen Staatswappen in das territoriale Symbol von Oberun-
garn und das slowakische Nationalsymbol). Der ProzeB múndete 1918 und letztlich 1990 in 
die Annahme des Doppelkreuzes als Staatssymbol der Slowakei. Der Autor des Beitrags ist 
(zusammen mit dem Kiinstler Ladislav Čisárik) sein Mitschôpfer. Diese Nummer bringt auf 
einer anderen Stelle sein biobibliographisches Porträt. 

Der Interessengenealoge Ján Krivoss befaBt sich mit der Ursprung und den nächsten 
Verwandtschaftsbeziehungen des bedeutenden slowakischen Stenographen und Polygloten 
Vladimír Krivoss (1865-1942). Seine Ahnen väterlicherseits - der Autor verfolgt sie seit der 
Hälfte des 17. Jhs. - wirkten in dem Marktflecken Vrbický Hušták (heute Ortsteil von Liptov
ský Mikuláš). Sie widmeten sich der Kurschnerei, später auch anderen Gewerben und dem 
Handel und im 19. und zu Anfang des 20. Jhs. unterstútzten sie bedeutsam die slowakische 
nationale Bewegung. Vladimír Krivoss selbst wurde wegen seiner nationalen Úberzeugung aus 
der Schule ausgeschieden und seit 1886 lebte er in RuBland. Hier wirkte er als Hochschulpro-
fessor, später hoher zaristischer Beamte und nach der Oktoberrevolution von 1917 iiberwie-
gend als Beamter des Volkskommissariats fiir auswärtige Angelegenheiten (Narkomindel). 
Nach erfolglosen Versuchen in die Heimat zuriickzukommen, lieB er sich endgiiltig in RuBland 
nieder, heiratete und hatte zwei Sôhne. Boris (1901-1990), später Architekt, emigrierte 1922 
nach Shanghai und von dort zu Ende des zweiten Weltkriegen nach Santiago de Chile. Der 
jiingere Roman (1903) wirkte als Beamter in Moskau. Er iibersiedelte 1968 legal zum Bruder 
nach Chile, wo er bis heute lebt. 

Der nächste Interessengenealoge Jaromír M. Lehotský verfolgt die Tradition der genea
logischen Forschung in seiner Famílie. Er widmet sich der Arbeit seines Vaters, des Bergdirek-
tors Aurel Lehotský (1882-1953) und erwähnt auch seine eigene Forschung. Er entwirft die 
Entwicklung des Kleinadelsgeschlechts Lehotský aus Bystrička und Rakovo seit dem 13. Jh. 
bis in die Gegenwart. Von den fuhrenden Personlichkeiten des Geschlechts fíihrt er u. a. On
drej Lehotský (1741-1813), den Autor des bekannten genealogischen Werkes Stemmatograp-
hia nobilium familiarum regni Hungariae (1796, 1798) an. 

Nicht zuletzt stellt die Nummer die Gesellschaft der Genealogen in London - mittels des 
Beitrags ihres Direktors Anthony J. Camp - vor und bringt auch praktische Hinweide zur Ord-
nung der privaten und Familienarchive (aus der Feder der Spezialistin des Archives ŕur Litera
túr und Kunst der Matica slovenská in Martin Karin Šišmišová). 
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SUMMARY 
In the introductory selection, the director of the State Regional Archives in Nitra outli-

nes the development, archival collections and, in particular, the sources of genealogical rese-
arch at this workplace. The archives was formed by uniting the records of Nitra, Komárno and 
Tekov Counties. From the viewpoint of contemporary territorial and legal division, it focuses 
on the districts of Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany and Prievidza. 

The archivist, historian and heraldist Ladislav Vrtef, Department of Archives Mainte-
nance of the Ministry of Home Affairs of the Slovák Republic, focuses his attention on the 
process of domestifícation of the double cross symbol in the territory of today's Slovakia. The 
double cross is considered to be a genuine Byzantine symbol which originated in connection 
with the decay of iconoclasm in the middle of the 9th century. Already in Byzantium the doub
le cross was transformed from a religious symbol into a political and state one, and in the 9th 
to 12th centunes it spread into the countnes which Byzantium regarded as within the sphere of 
its influence. Thus, in the 9th century it emerged also in Great Moravia. Its adaptation in Hun
ganan and Slovák regions was characterized with various changes (from the duke symbol of 
Nitra to the Hunganan royal, i.e., state symbol; from state and sovereign emblém and the sym-
bols of knights orders to family and municipal coats-of-arms; from family coats-of-arms to 
municipal, from the Hungarian state emblém to a territorial symbol of Upper Hungary and to 
the Slovák national symbol). In the year 1918, and then again finally in 1990, the process cul-
minated in the acknowledgement of the double cross, the state symbol of the Slovák Republic. 
The author of the selection, together with fíne artist Ladislav Čisárik, designed the symbol. 
This issue also presents his biobibliographical portrait. 

Special interest genealogist Ján Krivoss concentrates on the origin and the intimate fa
mily relations of the prominent Slovák shorthand typist and polyglot Vladimír Krivoss (1865-
1942). The author traces his paternal predecessors from the middle of the 17th century - they 
lived in the little town of Vrbický Hušták, today a part of the town of Liptovský Mikuláš. They 
were furriers and later they devoted themselves to other crafts and to trade. They gave conside-
rable support to the Slovák national movement in the 19th and early 20th centuries. Vladimír 
Krivoss himself was excluded from school because of his national convictions and from 1886 
he lived in Russia. There he was a university teacher, later a high clerk for the tsar, and after 
the 1917 October Revolution he was primarily a clerk of the State commisariat of foreign af
fairs (Narkomindel). After unsuccessful attempts to return to his homeland he settled definitely 
in Russia, married there, and had 2 sons. Boris (1901-1990), an architect, emigrated to Shan
ghai in 1922, and from there to Santiago de Chile at the end of World War II. Younger Roman 
(1903) was a clerk in Moscow. In 1968 he legally moved to Santiago with his brother, where 
he lives up to the present. 

Another special interest genealogist Jaromír M. Lehotský traces the tradition of genealo
gical research in his own family. He concentrates mainly on his father's work, mines director 
Aurel Lehotský (1882-1953); he also discusses his own research. He outlines the development 
of the Lehotskýs, a landowner family from Bystrička and Rakovo, froic the 13th century to the 
present. From the outstanding personalities of the family he mentions Ondrej Lehotský (1741-
1813), author of the well-known genealogical work Stemmatographia nobilium familiarum 
regni Hungariae (1796, 1798). 

This issue also introduces the Society of Genealogists in London through the contribu-
tion of its director Anthony J. Camp. Moreover, it gives practical advice on how to arrange 
priváte personál and family archives by Karin Šišmišová, an expert at the Literary Archives of 
the Matica slovenská. 
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