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ŠTÚDIE - ČLÁNKY - SPOMIENKY 

GENEALOGICKÉ Á HERALDICKÉ PRAMENE 
V ŠTÁTNOM OBLASTNOM ARCHÍVE LEVOČA 

František Žifčák 

Štátny oblastný archív v Levoči ako priamy pokračovateľ archívu Spišskej župy patrí 
k najstarším a relatívne najzachovalejším župným archívom na Slovensku. Jeho počiatky siahajú 
do 16. storočia, keďže písomnosti svojho pôvodcu - župy má zachované nepretržite od roku 
1527 (kongregačné spisy). Prvá písomná zmienka o župnom archíve sa však viaže až k roku 
1599, kedy sa uskutočnila registrácia jeho písomností z dôvodu odovzdávania a preberania 
podžupanskej funkcie. Archív župy vtedy tvorilo iba 12 listín, 5 župných protokolov a pár 
ďalších písomností. V tom čase župa ani jej archív nemali stále sídlo, až koncom 17. storočia 
bol k tomuto účelu zakúpený dom od Cyriaka Probsta na levočskom námestí. K rozšíreniu 
župného archívu došlo až v priebehu 18. a 19. storočia, keď sa v ňom zhromaždili písomnosti 
výsadných území - Stolice 10 spišských kopijníkov a Provincie 16 spišských miest, ako aj 
archívy súdov a slúžnovských úradov. Keď v Levoči v susedstve dovtedajšieho župného sídla 
roku 1826 dostavali novú budovu župného domu, presťahoval sa sem aj archív. R. 1913 bol 
preložený do pôvodného, tzv. malého župného domu, ktorého budova slúži tomuto účelu do 
súčasností. K ďalšiemu podstataejšiemu rozšíreniu archívu (už ako pobočky Krajského archívu 
v Košiciach) došlo roku 1956, keď k nemu bola organizačne pričlenená pobočka 
Pôdohospodárskeho archívu, sídliaca od roku 1949 v Turzovom dome - jednom z najkrajších 
stredovekých meštianskych domov v Levoči. To predurčilo charakter fondov archívu aj po jeho 
osamostatnení od Štátneho archívu v Košiciach v roku 1969. Podobne ako u ostatných štátnych 
oblastných archívov na Slovensku možno ich v podstate rozdeliť do 8 skupín: 1. administratívne; 
2. súdne; 3. feudálnych panstiev a rodov; 4. osobné fondy; 5. cirkevných inštitúcií; 6. lesného 
a poľnohospodárskeho charakteru; 7. podnikov a organizácií; 8. rôzne zbierky. 
K 31.12.1993 archív tvorilo spolu 344 fondov a zbierok, t.j. 3 875 bežných metrov archívneho 
materiálu včítane cca 16 000 jednotlivín. 

Z obsahového hľadiska sú uvedené fondy a zbierky veľmi pestré a využívané bádateľmi 
rôznych záujmov. Majúc na zreteli cieľ nášho príspevku, všimneme si bližšie iba tie, ktoré majú 
azda najväčší význam pre genealogicko-heraldické bádanie. 

Medzi fondami administratívneho charakteru si prvoradú pozornosť bezpochyby zaslúži 
kmeňový fond archívu - Spišská župa (1314)1498-1922. Modernou pomôckou (inventárom) je 
verejnosti zatiaľ sprístupnená iba jeho novšia časť z rokov 1860-1922. V súčasnosti prebiehajú 
záverečné práce na príprave viaczväzkového inventára k staršej časti. Táto bola doposiaľ 
sprístupnená iba čiastočne - prostredníctvom pôvodných registratúrnych pomôcok (elenchov, 
repertórií a indexov). Písomnosti fondu z obdobia feudalizmu sú rozdelené na administratívne 
a súdne, pričom administratívne sa členia ešte na písomnosti kongregačné, jozefínske, snemové, 
župných úradníkov, účtovné, vojenské, šľachtické, urbárske a rôzne. Z nášho pohľadu sú 
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interesantné a jedinečné predovšetkým šľachtické písomnosti, ktoré pozTostávajú z armálesov 
a rôznych iných písomností, týkajúcich sa nobility rodín a jednotlivých osôb. Zachovali sa 
z rokov 1557-1909. Obsahujú 32 pôvodných listín, vyše 150 odpisov listín, evidenciu spišskej 
šl'achty (Catastrum nobilium) z rokov 1621-1650 a spisy šľachtickej investigácie z rokov 1732 
a 1756. Hoci sa uvedené dokumenty týkajú v prevažnej miere spišskej šľachty, v zbierke 
armálesov sa nájdu aj listiny cudzej proveniencie, napr. armálesy známych humanistov Jána 
Belšia z Prešova (1557), Jána Bocatia z Košíc (1598), či v Prahe vydaný armáles olomouckého 
senátora Valentína Parschta (1588). 

Ďalšie genealogicko-heraldické údaje sa dajú nájsť aj v bežných kongregačných spisoch, 
v súdnych spisoch a v spisoch župných úradníkov so súdnou kompetenciou. Súčasťou najmä 
súdnych spisov (majetkové a pozostalostné spory) sú často genealogické tabuľky, výpisy 
z matrík, prípadne iné genealogické záznamy. 

Priam nevyčerpateľným zdrojom informácií pre mestskú a obecnú heraldiku sú 
predovšetkým kongregačné spisy, obsahujúce o.i. početné supliky a korešpondenciu mestečiek 
a obcí k župe, opatrené často vlastnými pečaťami. K cenným prameňom heraldickej tvorby zo 
začiatku 20. storočia možno pripočítať aj zbierku odtlačkov pečatí a pečiatok spišských miest 
a obcí od budapeštianskeho rytca Ignáca Felsenfelda, ktorú obsahuje fond Spišská župa. 
Z pohľadu heraldika je konečne zaujímavá aj petícia k panovníkovi Františkovi Jozefovi I. 
z roku 1863, v ktorej 47 spišských obcí žiada zavedenie slovenčiny na levočských školách. 
Mnohé z nich sa na nej prezentovali okrem podpisov svojich predstaviteľov aj pečaťami 
a pečiatkami. 

Z menších župných oddelení sú genealógmi často využívané druhopisy cirkevných matrík 
(1827-1895), najmä ak pri ich origináloch v uvedenom období existujú hiáty. Vhodným 
doplňujúcim prameňom pre genealogický výskum je tiež súpis obyvateľov spišských obcí 
z roku 1869, ktorý je temer kompletný. 

Spiš ako región bol v minulosti zvláštny v tom zmysle, že popri dvoch slobodných 
kráľovských mestách (Levoča a Kežmarok) tu existovali aj ďalšie výsadné spoločenstvá: 
Spoločenstvo spišských Sasov, ktoré sa roku 1412 rozpadlo na Zväz 13 spišských miest (Spišská 
Nová Ves, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Ľubica, Ruskinovce, Tvarožná, Spišská Bela, 
Vrbov, Stráže pod Tatrami, Spišská Sobota, Matejovce, Veľká, Poprad), zálohovaný poľskému 
kráľovi Žigmundom Luxemburským, a Zväz 11 spišských miest, ktoré ostali v Uhorsku. Zatiaľ 
čo 13 spišských miest si vdaka svojmu zvláštnemu postaveniu udržalo privilegovaný status až 
do ukončenia zálohu v roku 1772 (ba neskôr k nim Mária Terézia pripojila ešte Podolínec, Starú 
Ľubovňu a Hniezdne, čím vznikla Provincia 16 spišských miest), Zväz 11 spišských miest sa 
rozpadol a jeho členovia sa v priebehu 15.-16. storočia dostali do poddanskej závislosti na 
majiteľovi Spišského hradu. Z dokumentov uvedených spoločenstiev sa zachovali iba dokumenty 
Zväzu 13 spišských miest a Provincie 16 spišských miest, ktoré dnes tvoria jeden fond -
Provinciu 16 spišských miest (1412-1876). 

Vzhľadom k tomu, že mestá začlenené v Provincii sa často obracali v rôznych záležitostiach 
na orgány spravujúce Provinciu, zachovalo sa množstvo sfragistického materiálu využiteľného 
pre štúdium a tvorbu erbov uvedených miest. Z pohľadu heraldikov je vďačným objektom 
záujmu privilégium Márie Terézie z roku 1778, ktorým zriadila Provinciu 16 spišských miest. 
Panovníčka v ňom totiž nielen potvrdila ich staré výsady a udelila im organizačný štatút, ale 
dala spišským mestám aj nové erby a pečate, ktoré sú v listine farebne vyobrazené a popísané. 

Ďalším výsadným spoločenstvom, ktorého dokumenty sa zachovali, je Stolica 10 spišských 
kopijníkov (1387-1803). Tvorili ju tzv. zemanské dzedziny, ktorých povinnosťou bolo postaviť 
do kráľovského vojska istý počet kopijníkov. Išlo o nižšiu šľachtu so špeciálnymi privilégiami, 
ktorej pôvodnou funkciou bolo pravdepodobne stráženie územia. Na ich pôvod nemajú historici 
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jednotný názor, v budúcnosti bude preto potrebné riešiť túto problematiku znova. Možno k tomu 
prispeje aj fond, ktorý pochádza z činnosti ich stavovského administratívneho a súdneho orgánu. 
V jeho čele stál župan, ďalšími funkcionármi boli podžupan, slúžni a prísediaci. O najdôležitejších 
otázkach však rozhodovali korporatívne - na kongregáciách. Nápadná podobnosť orgánov 
spišských kopijníkov so župnými iste bola dôvodom pre pomenovanie ich Stolice "malou 
župou", s ktorým sa v dokumentoch stretávame. Hoci sa ich najstaršie listiny "zabudli" 
z Budapešti vrátiť, pre genealógov a heraldikov bude po spracovaní vhodným prameňom aj 
materiál zachovaný od 14. storočia. Obsahuje o.i. skupinu nobilitárií z rokov 1709-1803 so 
súpismi zemanov, súpismi ich majetku a investigáciami ich nobility. 

Vďačným a obľúbeným zdrojom genealogicko-heraldických údajov sú archívy šľachtických 
rodov a panstiev. Levočský oblastný archív ich uchováva temer dve desiatky. Nie všetky sú 
spišskej proveniencie. Napr. fondy Andrášiovcov z Krásnej Hôrky a Betliara z rokov 1290-1945 
sa vzťahujú prevažne na gemerskú oblasť. Spišské rody sú v archíve zastúpené predovšetkým 
Čákiovcami. Hoci sa ich najstaršie a najvýznamnejšie písomnosti dostali do Budapešti, z archívov 
bijacovskej vetvy (1712-1945), hodkovskej (1536-1943), iliašovsko-kluknavskej s posledným 
sídlom v Spišskom Hrhove (1741-1945) a prakovskej vetvy (1800-1928), ktoré tu ostali, možno 
získať množstvo údajov o jednotlivých členoch čákiovských a spríbuznených či spriatelených 
rodín. Význam týchto archívov je o to väčší, že v 17.-20. storočí boli Čákiovci nielen dedičnými 
spišskými županmi, ale tiež najbohatšími pozemkovými vlastníkmi na Spiši. 

K starobylým spišským rodom patrili Mariášiovci. Ich archív postihol podobný osud ako 
čákiovské archívy - v Levoči sa zachovalo torzo ich archívu zo Spišského Hrušova (1408-
1945). 

Významným a zaujímavým fondom je archív rodu Horvát-Stančič zo Strážok (1298-
1932). V 16.-17. storočí fungovala v ich sídle humanistická šľachtická škola. Z tohto 
a z nástupníckych a spríbuznených rodov pochádzalo mnoho významných politických, vojenských 
i kultúrnych osobností. Patril medzi ne napr. aj maliar Ladislav Medňanský, o ktorom sa 
v tomto fonde nachádza (a po jeho úplnom spracovaní ešte zaiste nájde) mnoho nových dokladov. 
Prakticky vo všetkých spomínaných fondoch sa bádatelia stretávajú s početnými genealogickými 
údajmi, počnúc genealogickými tabuľkami a končiac úmrtnými oznámeniami. Z hľadiska 
heraldikov sú dôležité žiadosti poddanských obcí, obecné urbáre, zmluvy so zemepánmi či 
súpisy majetkov overené obecnými pečaťami. 

V nadväznosti na rodové archívy je potrebné upozorniť aj na osobné fondy niektorých 
významných jednotlivcov, napr. jazykovedca Pavla Hunfalvyho z Veľkého Slavkova (1832-
1883), hudobníka Alfréda Grosza (1809-1973), lekára a priekopníka rôntgenológie v Uhorsku 
Dr. Vojtecha Alexandra a jeho rodiny (1703-1975) a i. Súčasťou týchto fondov bývajú spravidla 
aj rodinné doklady využiteľné najmä pri genealogickom výskume. 

Archívy cirkevných inštitúcií (prepošstiev, kapitúl, biskupstiev) patria obyčajne 
k najcennejším fondom v štátnych oblastných archívoch. Obsahujú množstvo stredovekých 
listín, ktoré sú zaujímavé aj pre genealógov. Možno z nich totiž získať dôležité údaje o najstarších 
rodoch na Slovensku, spoznávať vzťahy medzi príbuznými osobami, atď. V Štátnom oblastnom 
archíve v Levoči sú ako depozity uložené fondy Spišské prepošstvo (1248-1812) a Súkromný 
archív Spišskej Kapituly (1250-1948) so stovkami stredovekých listín (464 v prvom a 608 
v druhom fonde). K fondu Spišského prepošstva majú bádatelia k dispozícii podrobný inventár 
stredovekých listín. Orientácia v druhom fonde je ťažšia, pretože inventár neobsahuje záznamy 
o každej listine. Genealogicko-heraldické údaje však poskytujú aj mladšie písomnosti z oboch 
fondov, napr. testamenty kanonikov a prepoštov, ich korešpondencia, písomnosti vzťahujúce sa 
k poddanským obciam kapituly (supliky k zemepánovi), k rôznym svetským osobnostiam 
a šľachtickým rodinám (Čákiovci, Berzeviciovci a i.). Ďalším cenným depozitom v tomto archíve 
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je Spišské biskupstvo (1538)1550-1960 s bohatou korešpondenciou s jednotlivými obcami 
diecézy zaberajúcej Spiš, Liptov i Oravu. Žiaľ, materiál v ňom je zatiaľ neusporiadaný a pôvodné 
pomôcky umožňujú iba čiastočnú orientáciu. 

Na záver venujme pozornosť ešte 1031-zväzkovej Zbierke cirkevných matrík z územia 
Spiša (1599-1952). Z konfesionálneho hládiska sú najpočetnejšie zastúpené matriky rímsko
katolícke a evanjelické augsburského vyznania, menej grécko-katolícke a židovské. V súčasnosti 
sú bezpochyby najvyužívanejšími archívnymi dokumentárni. Svedčí o tom nielen množstvo 
výpisov a genealogických rešerší pre domácich i zahraničných bádateľov (v roku 1993 cca 200 
výpisov a 81 rešerší), ale tiež fakt, že vyše polovice bádateľských návštev v uplynulom roku 
z celkového počtu 450 sa týkalo genealogického výskumu. Keďže záujem verejnosti o tieto 
pramene je trvalejší a časté používanie by mohlo viesť k ich poškodeniu, v roku 1993 sa archív 
rozhodol predkladať bádateľom len mikrofilmové kópie matrík. Ich originály sa poskytujú iba 
zriedkavo. 

V rokoch 1991-1994 sa fotolaboratórium archívu podieľalo na plnení medzinárodnej 
dohody medzi Genealogickou spoločnosťou v Utahu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
o mikrofilmovaní cirkevných matrík. Za uvedené obdobie sa nasnímalo vyše 400-tisíc fólií 
cirkevných matrík z územia Spiša, Šariša, časti Abova, Turné a Gemera, pričom sa spracované 
mikrofilmy priebežne kopírovali (podľa dohody sa z mikrofilmov spracúvaných pre Genealogickú 
spoločnosť v Utahu zhotovujú kópie pre príslušný archív, ktorý matriky uchováva a pre filmotéku 
Slovenského národného archívu v Bratislave.) Išlo o prácu náročnú, najmä z hľadiska jej 
systematickosti, pravidelnosti a kvality. Výsledkom námahy i dohody však na druhej strane bolo 
kompletné zariadenie fotolaboratória archívu najnovšou mikrofilmovacou, kopírovacou 
a vyvolávacou technikou, ako aj kvalitným čítacím prístrojom na mikrofilmy, ktoré dodala 
spomínaná spoločnosť. Po uzavretí ďalšej dohody s Genealogickou spoločnosťou v Utahu budú 
mikrofilmovacie práce pokračovať aj v roku 1994. Garantom za archívy bude však už Štátny 
oblastný archív v Bytči. 
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G E N E A L Ó G I E V S O C I O L O G I C K O M SKÚMANÍ 
Zuzana Kusá 

Procesy sociálnej mobility patria medzi najsledovanejšie témy sociologického skúmania. 
Výskum sociálnej mobility, t.j. procesov umiestňovania sa populácie na hierarchicky usporiadané 
pozície stratifikačného systému, ktoré poskytujú nerovnaké možnosti disponovať zdrojmi informácií, 
majetku, stykov, a tým kontrolovať podmienky svojho života, sa zväčša zacieľuje na zaznamenávanie 
zmien v spoločenskom statuse v rámci životnej dráhy jednej generácie a medzi generáciami. Za 
nezávislé premenné tohto pohybu sa bežne považuje tempo a charakter makroštrukturálnych zmien 
ekonomiky, politického a vzdelávacieho systému a tiež vplyv východiskovej rodiny. Sociologické 
vysvetlenia sa snažia objasniť, prečo rôzne sociálne skupiny nerovnako využívajú šance 
novovytváraných príležitostí ekonomického sektoru a v akej miere sú ich životné dráhy utvárané 
rodinnými tradíciami, ekonomickou a vzdelanostnou úrovňou rodiny. 

Aj keď sa vysvetľovanie sociálno-mobilitných procesov sotva môže obísť bez historickej 
inventúry podmienok života a kapacít sociálnej energie predchádzajúcich generácií, medzi domácim 
sociologickým výskumom a historickými vedami zostáva istá komunikačná vzdialenosť. 
Kontextualizácia empirických zistení prostredníctvom odkazovania sa na práce zaoberajúce sa históriou 
20. storočia je neraz iba zdanlivým prehĺbením poznania príčin nerovnakých ašpirácií a adaptačnej 
schopnosti fudí na meniacu sa spoločenskú situáciu. Sociológ z nich často preberá jednostranné 
interpretácie vopred selektovaných historických faktov, medzi ktorými zriedka možno nájsť také, 
ktoré by približovali podoby každodenného života v meniacich sa spoločensko-politických rámcoch. 
Vedeckých prác, zameriavajúcich sa na rekonštrukciu udalostí tzv. malých dejín - či už sídel, 
inštitúcií, škôl, či firiem (J. Platt, 1990), zber a analýzu historických svedectiev skupín v minulých 
desaťročiach umlčiavaných, či nikdy nepovzbudených k zaznamenávaniu vlastnej skúsenosti 
(Z. Kusá, 1992), je u nás zatiaľ len poskromne. 

Na smer životnej dráhy jednotlivca vplýva množstvo okolností, ktoré štandardizované skúmanie, 
snažiace sa o medzinárodnú komparovateľnosť zistení, a preto vyžadujúce teoretickú redukciu počtu 
faktorov vplývajúcich na vzostupnosť či zostupnosť životných dráh, nemôže postihnúť. 

Súčasná kritika (D. Bertaux, 1991) poukazuje na značne schematickú konceptualizáciu vplyvu 
rodinného prostredia, ktoré v štandardizovanom výskume mobility zastupuje informácia 
o vzdelanostnom a profesionálnom statuse otca a starého otca respondenta. Systematicky sa tak 
prehliada význam žien ako vychovávateliek a inšpirátoriek životných projektov, úloha vzdialených 
príbuzných, ktorí často zohrávajú rolu tútorov. Štandardizované dotazníkové zisťovania celkom 
vynechávajú informácie o lokálnych kontextoch utvárania životnej dráhy (mobilitná klíma v rodnom 
sídle, vplyv miestnych autorít ako učiteľ, kňaz, či okresný stranícky tajomník). 

Pri skúmaní slovenskej spoločnosti, ktorej sa viac-menej oprávnene pripisujú ako typické 
charakteristiky rodinná a lokálna súdržnosť, sotva môžeme dospieť k hodnovernej rekonštrukcii 
sociálno-mobilitných procesov bez detailného preskúmania týchto dvoch komplexných premenných 
charakteristiky rodinného prostredia a lokálnych zvláštností sídla. Preto sa pre naše podmienky 
ukazuje vhodnosť projektu Daniela Bertauxa Sociálne genealógie zbierané a komentované (D. Bertaux, 
1993), ktorý navrhuje skúmať sociálnu mobilitu prostredníctvom rekonštruovania sociálnych genealógií 
rodín reprezentujúcich rôzne spoločenské skupiny. Sociálne genealógie majú byť "komentované" 
životnými históriami príslušníkov danej rodiny a prípadovými štúdiami lokálnych kontextov ich 
životných dráh. Základnou myšlienkou projektu je hypotéza o neslabnúcom význame rodinnej 
transmisie v modernej spoločnosti, v ktorej nadobúda len menej viditeľné formy: namiesto askripcie 
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životného statusu v tradičnej spoločnosti plní dnes rodina funkciu základnej "siete kumulácie a mo
bilizácie zdrojov potrebných pre sociálny vzostup. 

V čom sa líši sociálna genealógia od tradičného rodostromu? 
Keďže sa mobilitné procesy sledujú v časovom horizonte 50-80 rokov, sociálne genealógie: 
1) zachytávajú menej generácií rodiny (3-4), pričom najmladšiu generáciu predstavujú dnešní 

dvadsiatnici. 
2) Namiesto tvaru pyramídy, ktorej vrchol predstavuje zakladáte! rodu, majú štvoruholníkový 

tvar: vychádzajú od štyroch "zakladateľských" rodín, z ktorých pochádzajú oba starorodičovské 
páry. 

3) Nezobrazujú len priame príbuzenské väzby, ale aj predkov a potomkov osôb, ktoré sa 
s danou rodinou spriaznili sobášom. Informácie o týchto pridružených príbuzných sa považujú za 
veľmi dôležité, pretože na rozdiel od príbuznosti založenej na spoločnom predkovi sú spojení 
spoločnou starosťou o budúcnosť vnúčat, neterí či synovcov. Význam slabších príbuzenských väzieb 
pri mobilizácii potrebných zdrojov potvrdzujú aj ďalšie výskumy (M. Granovetter, 1982) a potvrdil 
sa aj v našom výskume 20. storočie v rodinách slovenskej inteligencie (Z. Kusá, 1994). 

4) "Lístok" klasického rodostromu obsahuje zvyčajne len údaje o narodení, sobáši a úmrtí 
člena rodiny. Tu ho nahradzuje obsiahlejšia informácia o chronológii zmien v sociálno-demografických 
charakteristikách (vzdelanie, postup a striedanie zamestnania, sťahovanie). 

5) Pri zobrazovaní sociálnej genealógie sú jednotlivé informácie umiestňované na časovú os, 
ktorú predstavuje vertikála hárku. Takéto priestorovo veľmi náročné zobrazovanie genealógie má 
poskytnúť možnosť "naraz obsiahnuť" a komparovať informáciu o sociálnych charakteristikách 
príslušníkov rôznych generácií, a tiež sledovať, ako sa premietajú makrospoločenské zmeny do 
životných udalostí rôznych príslušníkov rodiny. Je však potrebné priznať, že táto prehľadnosť sa dá 
len veľmi ťažko dosiahnuť v prípadoch, ak sa v jednom roku u človeka kumuluje viac závažných 
životných udalostí (napr. sťahovanie, strata zamestnania, uväznenie, atď). 

Čo znamená komentovanie životnými históriami? Sociálne genealógie tým, že informujú aj 
o v čase identifikovateľných zmenách sociálnych charakteristík členov rodiny, dovoľujú rozpoznať, 
že určitý model životnej dráhy je pre rodinu typický alebo výnimočný. Sami však predstavujú najmä 
nástroj kontroly a stimulovania ďalšieho zberu informácií o živote rodiny. 

Pri skúmaní slovenskej spoločnosti, ktorá za života posledných troch generácií vystriedala 
niekoľko spoločensko-politických usporiadaní a podstúpila nemálo neevolučných premien vo všetkých 
oblastiach spoločenskej praxe, je aj jednoduchý biografický údaj ako "sťahovanie do A" jednoduchý 
len zdanlivo. Pri jeho interpretácii nevystačíme s predpokladom, že sťahovanie je dobrovoľnou 
aktivitou, realizovanou so zámerom zlepšiť životné podmienky rodiny. Potrebujeme sa oprieť 
o podrobnejšiu informáciu o kultúrnych vzoroch rodiny, preferenciách hodnôt, osvedčených stratégiách 
správania i o v tom čase pôsobiacich vonkajších tlakoch, ktorým sa rodina musela prispôsobovať. 

Pre mnohé otázky, ktoré otvorila sociálna genealógia rodiny, môžeme nájsť odpoveď 
v životných históriách jej členov. Poskytujú nám vhľad do situácií zlomových momentov ich životnej 
dráhy či riešenia typických problémov jednotlivých fáz ľudského života a dovoľujú tak rozpoznať 
prítomnosť vzorov rodinnej kultúry. Nie je to však jediný potrebný komentár, aby sme sa mohli 
rozhodnúť o váhe tých či oných faktorov utvárajúcich osudy členov rodiny a historicky veme 
popísať procesy rodinného vzostupu, úpadku, či udržania si pozície napriek meniacim sa pravidlám 
vonkajšieho sveta. Pri takomto zacielení skúmania sú rovnako potrebné údaje o histórii sídla, histórii 
inštitúcií, svedectvá osôb, ktoré boli súpútníkmi danej rodiny. 

Čo robíme vo výskume 20. storočie? Výskumný projekt 20. storočie v rodinách slovenskej 
predprevratovej inteligencie (realizovaný v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied v rámci 

8 



gramového projektu 00991 od r. 1992) tiež využíva opísaný typ sociálnych genealógií. Sú 
rekonštruované na základe zberu životných histórií potomkov predstaviteľov predprevratovej 
slovenskej inteligencie. Po rozbore historických pramenných materiálov (M. Slávik, J. Hučko) 
a konzultáciách s odborníkmi z Biografického ústavu Matice slovenskej (Z. Ďuriška, M. Šišmiš) 
a Historického ústavu SAV sme sa rozhodli do východiskovej vzorky slovenskej predprevratovej 
inteligencie zaraďovať okrem predstaviteľov humanitnej inteligencie aj osobnosti, ktoré vytvárali 
materiálne podmienky pre existenciu slovenskej kultúry a verejného života pred rokom 1918, a tiež 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, deklarujúcich slovenskú národnosť. Volba tejto skupiny sa zakladala 
na predpoklade, že poznanie osudov potomkov rodín s tradíciou vzdelania a verejného angažovania 
môže priniesť dôležité poznatky o dôsledkoch makrosystémových zmien našej spoločnosti na kultúrny 
potenciál tejto spoločnosti. 

Doposiaľ získané životné a rodinné histórie sú rozprávaním najstaršej žijúcej generácie 
potomkov uvedených rodín, a obsahujú mnohé doplňujúce informácie o pôsobení predprevratovej 
slovenskej inteligencie v období prvej republiky (Z. Kusá, 1993), SNP, o zlomoch jej životných 
dráh po Februári 1948, o spôsoboch zvládania stigmatizujúceho označenia "buržoázna", i o osudoch 
jej príslušníkov v emigrácii. Aj keď účastníci výskumu považovali za najdôležitejšie práve priblíženie 
chýbajúcich poznatkov o našej histórii, vzhľadom na obmedzený počet riešiteľov a limitované finančné 
a technické prostriedky som musela postupne (a verím, že dočasne) prehodnotiť historiografické 
ciele projektu. Doposiaľ zozbieraných niekoľko desiatok životopisných rozprávaní a ďalších písomných 
dokumentov, ako aj výsledky štúdia iných prameňov (od krásnej literatúry po faktografie) však 
nestrácajú funkciu podkladového materiálu pre budúce systematickejšie skúmanie premien tejto 
vrstvy slovenskej spoločnosti. 

Vo výskume sme si tiež kládli za cieľ opísať možnosti a obmedzenia transmisie kultúrnych 
vzorov v týchto rodinách, sledovať ich kontinuitu - diskontinuitu medzi generáciami rodiny, okolnosti, 
ktoré ovplyvňovali mieru autonómnosti rodiny voči širšiemu spoločenskému prostrediu. Pri rozbore 
životných histórií nás osobitne zaujíma otázka potenciálnych obranných stratégií rodiny a v jej 
rámci aktivizácia sociálnych sietí v zlomových momentoch životných dráh a pri mobilizácii zdrojov 
potrebných pre "naštartovanie" životných dráh mladšej generácie rodiny. Práve tejto téme sa venujem 
v súčasnosti (Z. Kusá, 1994). 
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ROZPRÁVANIE O RODINE HRUŠOVSKÝCH 

V roku 1983 získala Matica slovenská ako dar spomienkovú prácu o rodine Hrušovských, 
z ktorej pochádza viac významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a politického 
života. Autor, JUDr. Mojmír Hrušovský (1920-1993), pôvodným povolaním ekonóm a právnik, 
ju nazval Spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Rozsiahly, 35-stranový strojopisný 
text s pripojenými genealogickými tabuľkami tvorí dnes súčasť fondov Archívu Biografického 
ústavu Matice slovenskej. Publikujeme ho v skrátenej a upravenej verzii, so súhlasom autorovej 
manželky a z piety k autorovi, ktorý koncom minulého roka - teda 10 rokov po jeho napísaní 
- zomrel 

Keď ma Matica slovenská listom z 8.11.1973 nepriamo vyzvala, aby som sa pokúsil 
spracovať rodostrom rodiny Hrušovských, veľmi som rozmýšľal, či sa do tejto práce pustiť. 
Utkveli mi totiž v pamäti skúsenosti, ktoré som kedysi ešte ako študent získal pri kompletácii 
rodostromu Pauliny-Tóthovcov. Bolo to úmorné, lebo rodina Viliama Pauliny-Tótha bola tak 
rozvetvená, že iba s veľkou námahou sa mi podarilo pozisťovať údaje o jej širokom príbuzenstve. 
Preto som dlho na túto prácu ani nepomyslel. Až koncom sedemdesiatych rokov som myšlienku 
náhodou spomenul pred švagrom Ing. Milošom Jurkovičom', ktorý mi poradil, akým systémom 
pracovať. 

Ako som pri zisťovaní údajov postupoval? Vďaka mojej starej matke (z otcovej strany), 
matke, ako aj určitému vlastnému zberateľskému nadaniu vlastním vyše 100 smútočných oznámení 
najbližších a vzdialenejších príbuzných. Až teraz, pri tejto práci, som ocenil význam týchto 
dokumentov, ktoré mi poslúžili nielen pri zisťovaní dátumov úmrtí, ale aj rôznych príbuzenských 
vzťahov. Mimoriadne zaujímavé je napr. úmrtné oznámenie mojej prastarej matky Alžbety 
Hrušovskej, rod. Geržovej, na ktorom je uvedených 26 mien s udaním príbuzenského vzťahu 
k nebohej. 

Najdôležitejším prameňom môjho pátrania po predkoch boli však matriky z príslušných 
miest a obcí. Za to, že som v nich mohol študovať, patrí vďaka pracovníkom Štátneho oblastného 
archívu v Bratislave, najmä pani Morišovej, ktorá ich mnohokrát musela prenášať z budovy 
predsedníctva SNR do priestorov archívu. Niektoré údaje mi zistil aj riaditeľ Archívu mesta 
Bratislavy Dr. Vladimír Horváťh, ktorému tiež za ochotu ďakujem. 

Ako ďalšie pramene, ktoré dokresľujú osobnosti niektorých mojich predkov, mi poslúžili 
písomné spomienky Igora2 a Fedora Hrušovských3, ako aj literárne diela Jána Hrušovského4, 
najmä Starý Martin v živote a ľuďoch (1946) a Umelci a bohémi (1963). Keďže však ide o práce 
troch bratov, údaje z nich sa týkajú viac-menej tých istých osôb. Škoda, že sa mi nedostali do 
rúk podobné materiály aj o iných príslušníkoch rodiny. 

V nasledujúcej časti sa pokúsim opísať jednotlivých členov rodiny na základe zistených 
údajov i vlastných spomienok. Viacerí z nich sú uvedení v 2. zväzku Encyklopédie Slovenska 
(novšie tiež v Slovenskom biografickom slovníku 2, Martin 1987 - pozn. M. Š.), o týchto sa 
preto zmienim iba v súvislostiach, ktoré môžu dokresliť ich život a dielo. 

Pôvod rodiny Hrušovských je vo Veľkých Stankovciach v okrese Trenčín. Štefan 
Hrušovský, od ktorého rodinu sledujem a ktorý sa tu narodil, pochádzal z chudobnej dedinskej 
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rodiny. Vyučil sa za kožušníka ("kušniera") a ako mládenec - tovariš odišiel do Nového Mesta 
nad Váhom na tzv. majsterštuk. Tu pracoval u kožušníka Kalenčíka. Manželstvo uzavrel 
s Alžbetou, rod. Geržovou, pochádzajúcou z poprednej novomestskej rodiny (jej strýko bol 
tamojším lekárom - homeopatom). Po osamostatnení a založení rodiny postavil si dom v ulici 
zvanej Klčové. Jeho vnuk Fedor na neho spomína: "Pamätám sa dobre naň, keď ešte ako 70-
ročný starec pri "verpánku" sa krčil a kožuchy do jarmokov neúmorne šil, barvil a pod. Pozdejšie, 
po smrti starej matky, na dôrazné naliehanie celej rodiny zanechal prácu a žil u tetky, vlastne 
sváka Pettena, mäsiara na odpočinku. Tetka, sestra otcova, požehnaného srdca, upravila mu na 
staré dni pohodlnosť ako len mohla, no starý pán čulý ešte vždy, nenechal si vziať, aby aspoň 
dozorom v hospodárstve svákovom sa užitočným robil. A viem sa rozpamätať, ako ustarostená 
tetka jedného dňa sa žalovala, že starý otec, vtedy už dobrý osemdesiatnik, nakladá na voz seno 
a nešetrí sa." Ďalej píše o starej matke: "Stará matka bola tiež dobrotiskom veľkým, mňa mala 
zvlášť rada, čo mi i vždy tvrdievala, hladila ma a ľutovala pre moju stálu bledosť. Rozprávala 
mi mnoho zo života, z revolúcie, o starom otcovi." 

Štefan Hrušovský bol druhým dieťaťom Štefana Hrušovského a Alžbety, rod. Geržovej. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, obecnú školu navštevoval v rodisku, nižšie gymnaziálne 
triedy v Modre, vyššie na slovenskom evanjelickom gymnáziu v Revúcej, kde r. 1868 maturoval. 
Patril medzi prvých maturantov tohto gymnázia. Právnické štúdiá ukončil v Bratislave na 
právnickej akadémii. Za manželku si vzal Oľgu Pauliny-Tóthovú, dcéru Viliama Paulíny-Tótha5. 
Advokátsku prax vykonával v Novom Meste nad Váhom, kde žil až do smrti. Bol cirkevným 
inšpektorom miestneho evanjelického zboru, členom Slovenskej národnej strany, členom -
spoluvlastníkom Domu v Martine, zakladateľom a predsedom hasičského zboru v Novom Meste 
nad Váhom. Podľa spomienok jeho syna Fedora "otec v mladších rokoch nosil bradu, neskôr, 
asi ked mu začala šedivieť, dal si ju zholiť. Bol pekného vzrastu, štíhly, hasičská rovnošata mu 
veími slušala. Oči mal modré, tvár plnú, výraznú. Bol dobrým človekom, pracovitým. Že bol 
dobrého srdca, vari najlepším svedectvom mohla byť okolnosť, že kým iní pravotári v pomerne 
krátkom čase si slušný majetok nadobudnúť mohli, zatiaľ u nás po otcovej smrti, až na sad, 
kúpený pri dákej licitácii, majetku vôbec neostalo. Tento sad, do ktorého ročne raz sme mali 
výlety - naša slov. spoločnosť, mali sme však len niekoľko rokov a po otcovej smrti odkúpil ho 
za nepatrnú babku strýc. Otec pri jeho robote bol i prísny a nejeden raz nás, zvlášť brata Igora6 

a mňa, poriadne trsteničkou vyplatil pre mhohé nezbedy, ktoré sme až pričasto pri našom živom 
temperamente popáchali. No, bol on vzdor nášmu šarapateniu k nám vždy láskavý a pamätám 
sa, keď brat Igor ochorel na šarlach a my ostatní pridelení sme boli po rodine, navštevoval nás 
denne podvečer - ja som u starých rodičov bol počas choroby - láskal sa s nami, spieval nám 
naše trávnice. Jeho vľúdne slovo bolo nám takmer vzácnejšie ako matkino. Bol všeobecne 
obľúbeným, hoc bol i "panslávom". S jeho odchodom večným koniec nastal bezstarostným 
našim detským dobám. Rozpŕchli sme sa doslovne. Matku tiahol Turčiansky Sv. Martin, cítila 
sa opustená v Novom Meste nad Váhom. S ňou šli iba vtedy vari 2-ročný brat Jano7 a úbohý 
a vždy chorľavý brat Miloš8. Sestra Oľga9 ostala u krstných rodičov, advokáta Miloslava Kulišku10, 
brat Igor bol v Kremnici na reálke, Vilo" u sváka Jaroslava Vĺčka12 v Prahe a mňa si vzala 
rodina Pettenovská13. Úmrtím otcovým prišla na nás všetkých do tých čias nami ešte nepoznaná 
starosť o samého seba a svojich. Boli sme u rodiny, ale neboli sme doma. Doma bolo už len 
slovo, jeho význam nemali sme my staršie deti viac poznať, iba keď na školské prázdniny 
zavítali sme k matke." Toľko teda syn o svojom otcovi. 

Ako som už spomenul, manželkou Štefana Hrušovského bola Oľga, rodená Pauliny-
Tóthová. Ako študent bol som veľmi hrdý na to, že som pravnukom Viliama Pauliny-Tótha 
a že sa tým pred spolužiakmi môžem pochváliť. O jeho osobe som mal možnosť dozvedieť sa 
priamo od jeho dcéry - mojej starej matky, a to aj také veci, ktoré dejepisci o ňom nepíšu. Moja 
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stará matka bola osobou dosť uzavretou. Možno, že táto uzavretosť ani nepramenila z jej 
povahy, ako skôr z toho, že takmer po celý život bola odkázaná na milodary a hmotnú pomoc 
iných. Keď si pomyslím, kolko vytrpela, keď ostala sama so šiestimi nezaopatrenými deťmi bez 
akýchkoľvek finančných prostriedkov, keď jej rok po smrti manžela zomrel 9-ročný syn Miloš 
a v roku 1934 aj dcéra Oľga, ktorá ju opatrovala, až sa čudujem, že sa dožila veku 82 rokov. 
Avšak napriek tomu vedela si otvoriť srdce v pravej chvíli. Keď jej zomrela dcéra, presťahovala 
sa do garzónky v dome, ktorý bol na námestí naproti domu, v ktorom sme bývali my. Chodievala 
k nám na raňajky, obedy a večere si robila sama. Takto tomu bolo osem rokov. Boli sme teda 
spolu každý deň, ale iba počas obeda. Keď som s ňou niekedy chcel byť dlhšie, zaskočil som 
k nej. Nikdy sa nestalo, že by ma nebola dačím sladkým ponúkla. A pri týchto občasných 
návštevách sme neraz hovorili o jej mladosti, jej rodičoch a šťastnom rodičovskom domove. 
Pamätám sa, že sa jej pri spomienkach vždy rozžiarili oči, stala sa otvorenejšou, ba dokonca ma 
aj pobozkala. Keď zomrela, dostali sa mi do rúk jej listy, ktoré písala svojmu snúbencovi, neskôr 
manželovi. Boli také dojímavé a láskyplné, že človek ani nechcel veriť, že ich písala žena, ktorú 
sme poznali ako chladnú, uzavretú do seba. Musela svojho muža veľmi ľúbiť a som presvedčený, 
ako som už spomenul, že nie jej povaha, ale život ju spravil takou, aká bola v staršom veku. 

Pamätám sa, že mi rozprávala o tom, ako to bolo, keď sa ich rodina prisťahovala do 
Martina. Viliam Pauľiny-Tóth bol mohutný krásny človek, plný života a energie. Jeho manželka 
Mína, rodená Tóthová bola tiež krásavica, o ktorej išiel chýr, že je najkrajšou ženou v celom 
Uhorsku. Nuž a s nimi kŕdeľ detí. Ich príchod vzbudil v celom Martine oprávnený záujem, ba 
priam rozruch. Najlepšie svedectvo o tomto podala istá pani, známa ako najväčšia martinská 
klebetnica, keď v liste, ktorý napísala svojej priateľke do Bratislavy, na ôsmich stranách popísala 
celú túto rodinu, každého člena od topánok až po širák zvlášť, nevynechajúc žiadnu maličkosť. 
Ja osobne som tento list videl - stará matka ho mala odložený, lebo ho od adresátky po rokoch 
dostala - a môžem povedať, že niečo tak podareného som v živote nečítal. Čo sú však moje 
spomienky na Paulíny -Tóthovskú rodinu oproti spomienkam môjho strýka Jána Hrušovského! 
Uvediem z jeho knihy Umelci a bohémi aspoň to, ako došlo k zoznámeniu a uzavretiu sobáša 
medzi Viliamom Pauliným a Mínou (Vilmou) Tóthovou. 

"V roku 1853 bol Paulíny preložený z Veľkej Bytče ako 27-ročný do Kečkemétu za 
prvého stoličného komisára. Bolo to na začiatku Bachovej éry, keď uvedomelých slovenských 
úradníkov prehadzovali do čisto maďarských krajov a úradníkov maďarskej národnosti zase do 
krajov slovenských. Rozlúčka Paulinyho s občanmi Veľkej Bytče a okolia bola mohutná. Na 
300 vozoch ho odprevádzali žialiaci obyvatelia až do Považskej Bystrice. V Kečkeméte sa 
zoznámil s krásnou šestnásťročnou Mínou Tóthovou. Medzi oboma mladými ľuďmi vznikla 
hlboká ľúbosť. Mínini rodičia, bohatí zemania, sprvoti nepriali známosti, ale mladučká Mína 
energicky premohla ich odpor. Došlo k zásnubám, ktoré sa slávili v jednomyseľnom veselí. Ale 
hneď na to sa privalila na kraj čierna smrť, cholera. Aj Paulinyho vrhla na lôžko; už sa myslelo, 
že koniec je neodvratný, ale napokon predsa len sa vystrábil z vražednej choroby. Zatiaľ však 
vymierala celá rodina jeho snúbenice. Smrti ušla len Mína a jeden z jej bratov, ktorý bol práve 
na štúdiách v oveľa zdravšej Bratislave. Strýc a teraz už tútor osirelej Míny adoptoval Paulinyho 
(preto Pauliny-Tóth) a potom sa mladí vzali. Mína, ako hovoria svedectvá z tej doby, okrem 
krásy vynikala aj ušľachtilosťou a jemnosťou ducha. Ťažko sa učila po slovensky, ale svoju 
domácnosť viedla v slovenskom duchu. Hovorievala: Ja som Maďarka a prajem z plného srdca 
národu môjmu prospech, pokrok, slobodu, vzdelanie a blahobyt na zemi, ale o národnosti môjho 
domu rozhoduje môj muž a ja bezpodmienečne idem v tomto ohľade s mojím Vilmošom. Bolo 
to krásne manželstvo. Mína zomrela v roku 1875, Viliam v roku 1877." 

Igor Hrušovský14 bol najstarším synom Štefana Hrušovského a Oľgy, rod. Pauliny-Tóťhovej. 
Bol teda najstarším bratom môjho otca Viliama. Za manželku si zobral Želmíru l^ačnú, s ktorou 

12 



mal troch synov. Väčšinu života - aspoň toho, ktorý sa prelínal so životom mojím - trávil v Pra
he. V Bratislave mal síce vilku na Mudroňovej ceste, býval tu však iba sporadicky. Bol inej 
povahy ako môj otec a líšil sa aj vzhľadom: môj otec bol moletný - on chudý, otec bol až príliš 
rodinne založený - on po ovdovení, keď mu v roku 1925 zomrela manželka na ťažkú chorobu, 
ostal bez uzavretého rodinného kruhu. Kým jeho starší synovia Igor15 a Miloš'6 sa už v tom čase 
začali stavať na vlastné nohy, najmladší Mikuláš17 bol ako 9-ročný ponechaný na výchovu 
u matkinej matky v Novom Meste nad Váhom. Pri občasných návštevách v Bratislave chodieval 
strýko Igor k nám, aby sa najmä mojej matke zveroval s rôznymi problémami. Mamka mala tú 
mimoriadnu povahovú črtu, že vedela správne poradiť a vžiť sa do situácie druhého. Asi to bolo 
dôvodom, prečo ju strýko Igor mnohokrát aj od prípravy obeda pozval na "vermutik" do 
neďalekej kaviarne. Inak bél človekom, ktorý si nikdy nerobil mimoriadne starosti, keď sa dostal 
do finančných ťažkostí. A možno práve preto, že svojich synov neviedol stále za "ručičku", že 
im od mladosti dal príležitosť, aby sa o seba postarali, všetci traja to v živote tak ďaleko dotiahli. 
Niekoľkokrát bol som v ich vilke na návšteve, keď sa náhodou objavili v Bratislave. Vládla tu 
akási mimoriadna, priam parrialchálna atmosféra. Keď strýko hovoril so synmi, viseli mu očami 
na perách a hoci už boli dospelí, nikdy mu v ničom neprotirečili. Jeho rady si brali k srdcu. Nie 
však iba preto, že bol ich otcom. Patril naozaj k ľuďom s výnimočným nadaním a vedomosťami. 
Zocelený životnou dráhou politika mal nesmierne množstvo skúseností a vyznal sa aj v takých 
veciach, ktoré nemali vonkoncom nič spoločné s jeho profesionálnou dráhou. Pamätám sa na 
túto príhodu: Bolo to v lete v Harmónii, kam nás prišiel navštíviť. Sedeli sme večer na dvore, 
nebo bolo posiate hviezdami, keď sa on z ničoho-nič rozhovoril o nebeských telesách. Začal 
vysvetíbvať ako navzájom súvisia rôzne súhvezdia, prečo majú také alebo onaké pomenovanie. 
Pre mňa-školáka to bola nádherná, poučná prednáška, akú som nikdy viac nepočul ani od 
profesorov. 

Fedor Hrušovský bol druhým synom Štefana Hrušovského a Oľgy, rod. Pauliny-Tóthovej. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom na Cintorínskej ulici v Šarlajovskom dome, 
jednoposchodovej budove s veľkou záhradou, ležiacej oproti vchodu do starého cintorína. "Ako 
dlho tam bývali rodičia", uvádza vo svojich pamätiach, "neviem, ale asi nie dlho, lebo iste 
odľahlosť musela konečne mladého pravotára primäť vybrať si bližšie k mestu ležiaci byt. 
Presídlili teda do Dingovského domu v ulici tiež ešte dosť odľahlej, kde za týmto domom začínal 
už dlhý rad stodôl." 

Základnú a strednú školu vychodil Fedor v Novom Meste nad Váhom. V Bratislave 
absolvoval vojenskú kadetku a stal sa aktívnym c.k. dôstojníkom - dosiahol hodnosť nadporučíka, 
pre svoje "panslávske" zmýšľanie a vystupovanie bol však degradovaný a v prvej svetovej vojne 
poslaný na srbský front. Po návrate začal pracovať v Tatra banke v Martine. Neskôr presídlil 
do Trenčína, kde do konca života pracoval ako hlavný účtovník v továrni na látky Tiberghien. 
Zomrel pomerne mladý - 48 ročný na nezistenú žalúdočnú chorobu v r. 1928. Moje spomienky 
na neho sú dosť hmlisté. Mal som vtedy iba osem rokov a okrem toho, keďže jeho rodina bývala 
v Trenčíne, chodieval k nám iba zriedkavo. Utkvel mi v pamäti ako človek veľmi tichý, skromný 
a v dôsledku choroby dosť trpiaci. 

Oľga Šoltésová bola tretím dieťaťom Štefana Hrušovského a Oľgy, rod. Pauliny-Tóthovej. 
Narodila sa v Novom Meste nad Váhom, kde tiež navštevovala školy. Po skončení učiteľského 
ústavu nastúpila miesto učiteľky v Necpaloch, neskôr v Martine. V predjarí roku 1911 vydala 
sa za Dr. Ivana Šoltésa'8. Na jeho rodinu spomína môj strýko Ján Hrušovský takto: "Šoltésovci 
mali pôvodne na hlavnom námestí vedľa Galandovského domu pekný, dobre prosperujúci 
koloniálny obchod, a to vo svojom vlastnom, veľmi slušne vyzerajúcom dome s veľkým krásnym 
sadom. Ľudovít Šoltés" bol tichý, mierny, do seba uzavretý starý pán. Od včasného rána až do 
neskorého večera verne slúžil svojmu obchodu a svojim zákazníkom. A pani Šoltésovú20 tiež 
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bolo často vídať v obchode, keď bolo treba vypomôcť. Ťažko si predstaviť, že autorka významného 
slovenského diela Moje deti stála kedysi za pultom, vážila múku, cukor a obsluhovala zákazníkov. 
A stalo sa ešte v mojej celkom mladej mladosti, že sa bližšie spoznali takí dvaja mladí, nádejeplní 
ľudia, ako boli moja sestra Ol'ga a Dr. Ivan Šoltés, jediný syn manželov Šoltésovcov. Obaja boli 
pekní ľudia, ale krajší z nich bol Ivan. Krásavec vtedajšieho vkusu, keď pánov zdobili hrdo 
vytáčané fúzy, farbisté kvetované vesty a cez prsia zlaté retiazky. Avšak trochu bledý, iba na 
lícach mu kvitnú ruže a oči svietia ako lampáše. Ach, tie ruže na lícach, vtedy sme ešte nevedeli, 
čo znamenajú a aký zlovestný význam má aj ten horúčny lesk jeho očí. A o päť rokov na to 
sobáš, lenže taký smutný, že celé mesto si stiera slzy z Líc. Bolo to na jar roku 1911, keď sa 
vykonával sobášny obrad súčasne s posledným pomazaním, lebo ženích ležal už na smrteľnej 
posteli. Jeho vrúcnym želaním bolo, aby sestra nosila jeho meno." 

Oľgu Šoltésovú každý volal Oľča. Pre celú rodinu bola dačím drahým, nenahraditeľným. 
Nám trom súrodencom bola krstnou matkou, ale krstnou matkou takou, že nebolo temer rozdielu 
medzi ňou a pravou matkou. Priľnula k nám ako k vlastným deťom, čo dávala denne najavo. 
Veď za tie roky, čo žila v Bratislave, nebolo skoro dňa, aby sme sa nestretli. Buď bola so starou 
matkou u nás, alebo my všetci u nich. Keď niekto z nás ochorel, prejavovala až priúzkostlivú 
starostlivosť o naše zdravie. Pamätám sa, že v jednu nedeľu som sa bol kolobežkovať na 
Mudroňovej ceste. Vtedy ju práve pripravovali na asfaltovanie, takže bola iba vyštetovaná. 
V plnej rýchlosti som na ňu vletel tak nešťastne, že som si pri páde na ostré kamene úplne zodrel 
kožu na kolenách i na rukách. V takom zúboženom stave som sa u nej zastavil na prvé ošetrenie, 
pretože ísť domov som sa bál. Keď moje rany videla, skoro odpadla. No nakoniec všetko dobre 
dopadlo. 

Vianoce sme každý rok trávili spoločne, u nás. Stará i krstná mamka prišli pred 
štedrovečernou večerou ovešané darčekmi. Pre ne bolo najväčším darom, keď sme z nich mali 
radosť a ďakovali im za štedrosť. Tie dni vôbec bývali krásne (ako všade, kde sa ľudia majú 
radi). Nie preto, že by boh príliš štedré, ale preto, že okrem starej a krstnej mamky prichádzali 
k nám aj bratanci Igor21 a Miloš22, ktorí u nás našli to, čo dávno stratili: teplý rodinný krb. Vedeli 
sa za to naozaj bohato odmeniť - zo skromných platov dokázali vykúzliť také originálne a krásne 
dary, že sme sa im všetci veľmi tešili. Ale aj bez ohľadu na ne bolo s nimi veľmi príjemne. Už 
len ich spoločnosť vnášala medzi nás úžasnú pohodu a výbornú náladu. 

Krstná mamka bola v tom čase riaditeľkou meštianky na dnešnej Podjavorinskej ulici. 
Veľmi jej záležalo na tom, ako v škole prosperujem. A kedže bola učiteľkou, musel som k nej 
chodiť skoro každý deň. Dohliadala na moje učenie, najmä pokiaľ išlo o nemecký jazyk. Dala 
mi v tomto smere solídne základy pre budúcnosť. V mojej sestre Anči23 sa priam videla. Keď 
kúpila niečo pekné, vždy hovorievala: to bude pre Ančinku. Mala bohatú knižnicu, ktorú 

1. Štefan Hrušovský (1848-1893) - advokáta národnokultúrny pracovník s manželkou Otgou, 
rod. Pauliny-Tóthovou (ALU MS Martin). 

2. Igor Hrušovský (1879-1937) -politik, publicista a spolkový pracovník s manželkou Želmírou, 
rod. Lačnou a deťmi Milošom a Igorom (ALU MS Martin). 

3. Otga Šoltésová, rod. Hrušovská (1881-1934), učiteľka a osvetová pracovníčka (ALU MS 
Martin). 

4. Viliam Hrušovský (1887-1950) - bankový úradník s manželkou Annou, rod. Viestovou (ALU 
MS Martin). 
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využíval hlavne brat Ico24. Od mladi rád čítal a vedel u krstnej mamky presedieť hodiny, kým 
neprečítal celú knihu, ktorá mu v knižnici padla do oka. 

Len jeden Štedrý deň sme trávili u nej a nie u nás doma. Bolo to v roku 1933, keď otec 
ležal ťažko chorý a temer zomrel v bývalej židovskej nemocnici na Šulekovej ulici. Moja matka 
trávila s ním celý čas v nemocničnej izbe, kde aj správala. Aby to nemala ďaleko, ale najmä, 
že nemala ani pomyslenie na chystané jedlo, odbavila sa smutná štedrá večera u krstnej mamky. 
Bol to najsmutnejší Štedrý deň na dlhé roky, lebo pre Oľgu Šoltésovú bol posledným. V jednu 
augustovú sobotu r. 1934 boli sme všetci u nej. Akosi sa necítila dobre, polihovala, nuž sme 
ju išli pozrieť. Odchádzali sme ukľudnení, lebo jej stav sa zlepšil. Bola veselá, čulá, o všetko 
sa zaujímala - slovom taká, ako inokedy. Okolo deviatej ráno nám telefonicky oznámili, že 
zomrela. Šokovalo nás to. Dodnes si spomínam, ako sme s potokmi sĺz v očiach nechceli uveriť, 
že sme stratili osobu pre nás všetkých tak drahú. Dlhé, dlhé časy sme za ňou žialili. Oľga 
Šoltésová ostala do smrti verná svojmu manželovi Ivanovi. Spolu s ním odpočíva na martinskom 
cintoríne. 

Viliam Hrušovský, môj otec, bol šiestym synom Štefana a Oľgy, rod. Pauliny-Tóthovej. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom a mal šesť rokov, keď mu zomrel otec. V tomto útlom 
veku bol vytrhnutý z rodičovskej starostlivosti a poslaný do Prahy k svojej tete Viere Vlčkovej. 
Aj keď teta, ako aj jej manžel Jaroslav a, boli veľmi dobrí ľudia, predsa len nemohli nahradiť 
rodičov. V Prahe navštevoval otec ľudovú, v Martine potom meštiansku školu. Tu tiež v roku 
1904 na vyššej obchodnej škole maturoval. Vyššie školy v Martine mohol absolvovať vďaka 
svojej staršej sestre Oľge, ktorá po skončení učiteľského ústavu začala pracovať ako učiteľka 
a stala sa živiteľkou matky i dvoch bratov. Otec sa po maturite musel pre nedostatok finančných 
prostriedkov v rodine zamestnať v martinskej Tatra banke, hoci - ako sa neraz zmienil - veľmi 
túžil študovať chémiu. 

Keď som už spomenul manželov Vlčkovcov, bude myslím na mieste, ak sa o nich 
zmienim bližšie, odvolávajúc sa na spomienky Jána Hrušovského: "Viera Vlčková bola najmladšia 
dcéra Viliama Pauliny-Tótha. Bola jemná, štíhla, trošku plachá a pozoruhodnej krásy. Už ako 
vydatá pravidelne chodievala do Martina v letných mesiacoch na niekoľko týždňov. Ubytovávala 
sa u svojej sestry Vilmy Dulovej26. Chodieval s ňou aj jej manžel, pražský univerzitný profesor 
Dr. Jaroslav Vlček, vysoký, štíhly s malebnou čiernou bradou a vedátorského výzoru (bradu si 
oholil až po niekoľkých rokoch). Bol to veľmi láskavý človek, ale v očiach mu prebleskovala 
aj veselá irónia, ktorá však neranila a nikomu neubližovala. Nazývali sme ho svákom Jarošom 
a vtedy sme nemali ešte ani poňatia, aký je to významný človek, len sme ho mali všetci radi, 
lebo po skončení tenisových partií vždy nám dal aj po šestáku na cukríky a to bol v našich 
očiach mohutný obnos. Vo voľných večeroch dával svojim martinským známym lekcie z ruštiny, 
ktorá bola vtedy veľmi módnou rečou v slovenskej spoločnosti, hoci málokto ju ovládal dobre." 

Profesor Vlček bol iste veľmi zaujímavou osobnosťou. Mal som možnosť raz sa s ním 
stretnúť, keď bol u nás na návšteve a ja som bol ešte iba žiakom ľudovej školy. Pamätám sa, 
že rozprával krásnou slovenčinou, hoci bol Čechom. Zomrel na srdcovú porážku v roku 1930, 
práve v deň svojich sedemdesiatych narodenín. 

Jeho manželka Viera sa po skončení vojny presťahovala aj s dcérou27 do Bratislavy, kde 
zomrela dňa 31. mája 1957 v 86. roku života. Často som ju navštevoval, bývala oproti, cez 
ulicu. Až do smrti to bola tá jemná, dobrá a aj v starobe krásna žena. Kedže išlo o ženskú 
domácnosť, z času na čas som k nim chodieval čo-to opraviť, spraviť, pokiaľ mi na to stačila 
zručnosť. Teta Viera dosť čítala a bola tiež výborná kuchárka. ísť jej gratulovať k narodeninám 
alebo na Vianoce vždy znamenalo prepchať sa rôznymi dobrotami, ktoré pripravila. 

Niekoľkými slovami sa zmienim o niektorých charakterových vlastnostiach môjho otca. 
Ako som už povedal, po smrti otca prijali ho do opatery Vlčkovci v Prahe. Sváko Vlček bol 
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okrem iného aj veľmi nadaným hudobníkom, dobrým klaviristom. V období pražského pobytu 
začal sa otec ako dieťa zaujímať o tento nástroj a za pomoci sváka učil sa na ňom hrať. Bol veľmi 
talentovaným a húževnatým žiakom. Po príchode do Martina pokračoval v cvičení u Dulovcov 
a vlastne sám sa takto naučil ovládať klavír, na ktorý potom doma často hrával. Prestal, keď mu 
starší syn Ivan28 padol v Povstaní. Bol voči sebe veľmi kritický. Ak niečo nové študoval, potom 
tak, ako keby mal hrať na verejnom koncerte. Mal výbornú hudobnú pamäť. Vedel veľmi citlivo 
a presne rozpoznať všetky tóny klaviatúry. Stačilo mu raz niečo počuť a už to dokázal prehrať 
na klavíri. Vedel však aj úžasne improvizovať. Jeho prísnosť voči muzikálnemu prejavu sa 
odzrkadlila aj v hudobných kritikách, ktoré uverejňoval v bratislavských novinách, no rovnako 
tiež vo vzťahu k mojej sestre Anči29. Táto, keďže už v škole sa pokúšala spievať, sa po nástupe 
do práce prihlásila na hodiny spevu k známemu bratislavskému profesorovi Egemovi. Otec 
jediný z celej rodiny o tom nevedel, pretože najmä Anča sa bála, aby v jej hlase nezistil slabiny 
a jej štúdium neodsúdil ako bezcieľne. Raz ho stretol na ulici prof. Egem a zmienil sa 
o sestrinom pokroku v učení. Prekvapený otec povedal, že o ničom takom nevie a keď na neho 
prof. Egem spustil, ako je to možné, otec mu odpovedal, že nič nie je horšie ako polovičatá 
práca. Keď prišiel domov, sadol si za klavír a povedal: "Anča, poď sem a spievaj!" A začal hrať 
doprovod k nejakej árii. Pochopiteľne, že sestra bola veľmi zarazená a strémovaná, no začala 
spievať. Od toho času už doma cvičila aj za prítomnosti otca, ktorý z nej mal napokon velkú 
radosť. 

Otec bol od malička vychovávaný v slovenskom duchu, čo sa prejavilo aj v jeho správaní 
navonok. Toto najlepšie dokumentuje spomienka jeho brata Jána, ktorú opísal v knihe Starý 
Martin: "Hovorím, celkom dobre sa nám žilo na martinských školách - nebyť tých protivných 
marcových slávností. Celá škola musela vlastenčiť a okrem maďarónov to nikoho nebavilo. Iba 
chudák brat Vilko raz len-len že nedoplatil na to ' vlastenčenie'. Teraz je to už veľmi dávno, sám 
sa nepamätám na celú vec, brat mi ju rozpovedal až po mnohých rokoch. Stalo sa proste, že 
jedného takého 15. marca všetci žiaci museli sa vyzdobiť maďarskými kokardami, vari na rozkaz 
z Budapešti, a kokardu si musel teda zaopatriť aj brat Vilko. Viem si dobre predstaviť, ako sa 
cítil s takouto výzdobou a keď sa stretol s jedným svojím konškolárom, o ktorom predpokladal, 
že je rovnakého zmýšľania, prepuklo v ňom spravodlivé rozhorčenie - i praštil kokardu na zem 
a celý nahnevaný poriadne na ňu šliapol. Nuž a vidíte, prvé čo spravila tá vzácna slovenská 
dušička, ten dobrý slovenský chlapec bolo, že oznámil brata pre zhanobenie maďarských štátnych 
farieb a nebyť rozumného pána direktora Boldiša, iste by boli vylúčili brata zo všetkých uhorských 
škôl, veď na iných ústavoch bývali podobné veci priam na dennom poriadku." Hoci národne 
cítiacim ostal otec po celý život, nemožno o ňom povedať, že by bol býval akýmsi šovinistom, 
zatemneným vlastencom. Hovoril perfektne maďarsky a nemecky a obstojne aj po francúzsky. 
O tom, že najmä nemčinu skutočne ovládal dobre, svedčí aj fakt, že ako hudobný kritik uverejňoval 
svoje príspevky v bratislavskom nemeckom denníku Grenzbote (avšak iba do roku 1932, kým 
sa v Nemecku nedostal k moci Hitler). Ako sa naučil tento jazyk i francúzštinu, ostalo mne i 
mojej sestre dodnes záhadou. Nikdy sa totiž v žiadnej nemecky alebo francúzsky hovoriacej 
oblasti nezdržiaval. Jedno je isté: veľmi mnoho čítal, a to práve nemecké a francúzske knihy. 
Žeby mu však iba toto čítanie stačilo k ich aktívnej znalosti? 

Otec bol vôbec záhadným človekom. Spomínam si, že pracoval na rôznych problémoch, 
ktoré chcel po vyriešení dať patentovať. Neviem, prečo sa tak nestalo. Nikdy to nespomínal. Raz 
napr. zostrojil malý tkací stav. Všetci sme otvárali oči, čo je to za čudo, ale najmä vtedy, keď 
zo stavu vychádzali prvé centimetre maličných, krásne tkaných koberčekov. 

V Martine bol zamestnaný do roku 1910, kedy ho preložili do Budapešti. Tu sa zoznámil 
s Annou Viestovou, jednou z piatich osirelých súrodencov. Celú rodinu po smrti otca (r. 1899) 
vydržiaval najstarší syn Ivan30, ktorý v Budapešti skončil vysokú technickú školu a pracoval 
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v tamojšej továrni na výrobu lokomotív. Viestovská rodina pochádza z Revúcej a bola známa 
ako "najpanslávskejšia" v celom Gemeri. Pri tejto príležitosti nemôžem nespomenúť epizódku 
zo spomienok Júliusa Bottu, ktorá sa viaže k stavbe nového evanjelického gymnázia v Revúcej: 
"Dňa 28. januára roku 1872 mal meniny profesor Karol Viest31. Bol rodák revúcky, 
z najprednejšej majetnej meštianskej rodiny. Jeho otec, povolaním mydlár, bol za viac rokov 
richtárom mesta Revúcej ako najinteligentnejší, potom i mravne príkladný, čestný muž. V jeho 
pohostinnom dome zišli sa blahoželajúci profesori - kolegovia, aby driečnemu synovi Karolovi 
k meninám všetko dobré priali. Keď sa pri priateľskej večeri o tom hovorilo, že stavebná kasa 
trpí na suchoty, profesor Zoch poznamenal, že sa nájdu pramene, z ktorých ju možno občerstviť. 
'My štyria profesori', hovoril Zoch, "Viest, Čulík, Botto a ja sme tuhí fajčiari. Zrieknime sa 
fajčenia dovtedy, kým budova nebude pod strechou. A čo by sme na fajčivo vydali, dáme do 
stavebnej kasy. I to bude maličká pomôcka. Keď bude budova pod strechou, vyjdeme na štít 
a tam vykúrime po jednej cigarke.' Dictum, factum. Priatelia návrh prijali, fajčenia sa zriekli 
a za poldruha roka oddali do stavebnej kasy 800 zlatých, ktoré by ináč boli išli v obeť zápalnú. 
Ale nastala i tá radostná chvíľa, že po poldruha roku vystúpili všetci štyria na štít gymnaziálnej 
budovy, nachodiacej sa už pod strechou a tam sediačky skutočne vyfajčili po poldruharočnom 
nefajčení po jednej cigarke." Spomínaný profesor Viest bol strýkom mojej matky. 

Zvlášť veľkou "panslávkou" bola moja stará matka32. Po smrti manžela toho vytrpela pre 
svoje národné zmýšľanie od revúckych maďarónov až priveľa a preto, akonáhle najstarší syn bol 
už na vlastných nohách, presťahovala sa s ostatnými deťmi za ním do Budapešti. Tu sa 16. 
marca 1911 moji rodičia vzali. V Budapešti sa narodila aj moja sestra Anna. Krátko potom sa 
rodina presťahovala do Vrútok, kde sa narodil brat Ivan, a hneď na to do Martina, kde som sa 
po vojne narodil ja. V roku 1922 bol otec preložený do Bratislavy, kam sa presťahovala centrála 
Tatra banky, v ktorej pracoval. 

Hoci otec bol hlavným účtovníkom s titulom riaditeľa, žili sme veľmi skromne. Pamätám 
sa, že maminka večne sedela pri šijacom stroji a stále pre nás niečo prerábala zo starých šiat. 
Veď iba kúpa nových topánok znamenala veľkú finančnú záťaž, nieto ešte nové šaty. O skutočnosti, 
že otec bol po celý život biedne platený, svedčí aj okolnosť, že v roku 1945 mal iba 1800-
korunový plat, pritom vo vojnových, inflačných peniazoch. Viem to presne preto, lebo keď bol 
zatvorený na gestape, išiel som mu po výplatu. Nechcel som vtedy veriť, že je to všetko, čo mu 
patrí. Presvedčil som sa až vtedy, keď mi dali nahliadnuť do výplatnej listiny. Bol človekom 
veľmi dobrým a spravodlivým. Jeho dobrotu sme však my deti nezneužívali. Keď bol doma, 
muselo byť ticho, žiadne nezbedy. A jeho prísne slovo, ba dokonca pohľad mali mnohokrát 
oveľa väčší účinok ako bitka. 

Otec veľmi ťažko niesol rozkrádanie majetku banky rôznymi politickými prominentami 
(veď jeho starý otec Viliam Pauliny-Tóth bol jej zakladateľom). V tomto smere zvlášť vynikal 
ministerský predseda Hodža33. Nič mu nestačilo - ani plat, ani tantiémy, ani príjmy z rôznych 
viac-menej čiernych fondov z podnikov a inštitúcií, kde mal svojich ľudí. Otec ako hlavný 
účtovník to videl a psychicky trpel dovtedy, kým nevyžiadal z Ministerstva financií v Prahe 
kontrolu. Našťastie ľudia, ktorí kontrolu robili, boli natoľko objektívni, že v plnej miere dali 
otcovi za pravdu. Malo to vtedy za následok personálne opatrenia v predsedníctve správnej rady 
a vo vedení banky. Viacerí si pri tejto príležitosti "prihriali polievočku", využili možnosť dostať 
sa tam, kde sa uprázdnili "mastné hrnce". Môj otec zostal skromne na svojom mieste a bol 
šťastný, že jeho pravda zvíťazila. Bolo vtedy u nás okolo toho veľa rečí. Otcova odpoveď však 
znela: "Ani banka ani štát, ktorý ju sanuje, nie sú dojnými kravami!" A tým sa celá vec 
uzavrela. Jeho zásah mu však predsa len niečo priniesol - v očiach ostatných zamestnancov mu 
postavil morálny pomník, lebo s rozkrádaním, aké bolo pred kontrolou, sa prestalo. 

Najťažšie časy pre našu rodinu nastali počas vojny. Všetci sme veľmi ťažko niesli osud 
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republiky, jej pád a nastolenie fašizmu. Otec bol známy ako veľký Čechoslovák a toto jeho 
zmýšľanie sa, pochopiteľne, veľmi okato prejavilo aj na pracovisku. Nemožno povedať, že by 
Tatra banka bola v tom období zaplienená vyslovenými fašistami. Avšak tí, ktorí sa dostali do 
jej vedenia, boli samozrejme oddaní režimu a jeho vládcom. Otec tento stav a vôbec celú 
politickú situáciu posudzoval odhodlane, keď hovoril: "Tá potvora (myslel tým Hitlera) čoskoro 
skape a bude zas dobre". Ale tých niekoľko rokov fašizmu stačilo na to, aby naša rodina 
priniesla ťažkú daň. Jej platenie začalo mnou, keď ma na jeseň 1941 zatklo Ústredie štátnej 
bezpečnosti a na jar 1943 som bol súdený pre protištátnu činnosť. Počas týchto dní matka 
takmer doplatila životom, súc na pokraji nervového zrútenia. Iba vďaka pohotovému zákroku 
prof. MUDr. Štúrovej, bývajúcej v tom istom dome, ostala pri živote. A potom Povstanie, 
v ktorom stratili rodičia syna Ivana a matka okrem toho aj brata generála Rudolfa Viesta34. Boli 
to smutné časy, ktoré na nich doľahli. A aby tú času blenu dopili až do dna, prišlo ich v noci 
dňa 6. marca 1945 zatknúť gestapo. 

Zo spomienok matky na tieto dni vyberám: "Dňa 6. marca 1945 boli sme prebudení 
v noci búchaním na dvere. Manžel sa išiel pozrieť, čo sa robí. Pri dverách stáli dvaja gestapáci 
a bez ďalšieho vysvetľovania vytiahli nás z postieľ a odviedli do väznice Krajského súdu 
v Bratislave. Na druhý deň ráno som zistila, že podobný osud stihol aj moju sestru Oľgu spolu 
s manželom35. Hneď som vedela, že zatknutie je v spojitosti s osobou brata gen. R. Viesta, ktorý 
sa toho času bohviekde nachádzal, ba bolo pravdepodobné, že už nebol medzi živými. Vo 
väzení som hodne trpela. Dlhé roky som chorá na žalúdok a väzenskú stravu som vôbec nebola 
schopná požívať. Taktiež trpel aj manžel, ktorý napokon dňa 22. marca 1945 utrpel pravostrannú 
mozgovú porážku. Až po 24 hodinách bol prevezený na II. internú kliniku. 

Na Veľký piatok nám oznámili, že pôjdeme domov. Radosť bola veľká a od nedočkavosti 
sme ani zaspať nemohli. Nasledujúci deň (30. marca 1945) však nastalo veľké rozčarovanie: 
miesto domov - do transportu! Bolo nás spolu 125 ľudí, ktorých pod gestapáckymi bajonetmi 
nastrkali do nákladných áut. Čo žiť budem, nezabudnem na ten hrozný obraz! Odviezli nás na 
nádražie, kde nás napchali do dvoch dobytčích vagónov. O polnoci sa transport pohol na 
Viedeň. Po celých dvanásť hodín nám neotvorili, vo vagónoch sa nedalo dýchať, čo slabší 
odpadávali a zamdlievali. O šiestej ráno niekoľkých pustili von. Všetci sme vedeli, že nás vezú 
do Mauthausenu. Okolo obeda sme prišli k Viedni, avšak pre poškodenú trať nás vrátili na 
Moravu. Čistou náhodou nás piatich v Bfeclavi vyložili z vagóna (mňa' sestru, švagra a ďalších 
dvoch) a previezli potom do Brna. Ostatných odviezli cez Čechy do Mauthausenu, kde boli 
otrávení a spálení. V Brne sme boli vo väzení tri týždne. Rýchly spád frontových udalostí 
prispel k tomu, že nás ďalej netransportovali a dočkali sme sa tu oslobodenia. Využijúc prvú 
príležitosť, vrátila som sa domov. Prvá moja cesta viedla za manželom do nemocnice. Jeho 
radosť z môjho návratu bola neopísateľná." 

Otcov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. V lete roku 1946 dostal ďalšiu porážku, stratil 
reč. Jeho šľachetné srdce po päťročnom trápení dotíklo 4. marca 1950. Matka žila až do smrti 
3. mája 1971 u dcéry Anny. O poschodie vyššie som býval ja. Denne sme sa vídali, mama 
zomrela v našej prítomnosti. 

Ján Hrušovský bol najmladším synom Štefana Hrušovského a Oľgy, rod. Pauliny-Tóthovej. 
Najviac spomienok zachoval na seba sám - v dielach Takí sme boh, Starý Martin, Stalo sa 
v našom mestečku, Kariéra, Umelci a bohémi, Dolorosa, Pompíliova madona. Tie moje sa viažu 
prevažne na roky po oslobodení. Ako synovcovi mi však nedá, aby som o ňom nepovedal aj 
niečo zo staršieho obdobia. 

Bol predovšetkým novinárom a až potom spisovateľom. K "novinárčine" privoňal ešte 
ako študent u "baťka" Vajanského v redakcii Národných novín v Martine. Na tieto časy si strýko 
spomínal vždy s veľkou pietou a láskou. Po prvej svetovej vojne vstúpil do služieb denníka 
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Slovenská politika, kde bol jeho veľkým učiteľom český redaktor František Votruba. Výrazný 
vplyv mali na neho aj ďalšie okolnosti, predovšetkým úzka spolupráca a styky s celou plejádou 
novodobých slovenských žurnalistov, básnikov, spisovateľov, literárnych kritikov. Veľmi dobre 
sa poznal napr. s Jozefom Gregorom Tajovským, Jankom Jesenským, z mladších s Emom 
Bohúňom, Lacom Novomeským, Júliusom Bottom, Jánom Smrekom, E. B. Lukáčom, Gejzom 
Vámošom, Jožom Nižnánskym, Elom Šándorom a ďalšími. Obdobiu, keď sme sa zblížili, 
predchádzalo niekoľko rokov, kedy strýko prešiel do redakcie časopisu Gardista v Žiline. 
Vtedajších prominentov Tida J. Gašpara a Šaňa Mácha36 poznal ako redaktorov ešte z čias prvej 
Československej republiky. Práve oni ho získali pre Gardistu, čo neskôr oľutoval. Po oslobodení 
bol zatvorený a jeho rodina ostala bez prostriedkov. Hoci sme všetci vedeli, že za chyby sa platí, 
predsa len, keď si svoj trest odpykával už deviaty mesiac, prihovoril som sa za neho, na čo ho 
zakrátko prepustili. Táto skutočnosť nás veľmi zblížila. 

Ján Hrušovský, bratanec predchádzajúceho Jána Hrušovskeho, bol synom z prvého 
manželstva Jána Hrušovskeho a Juliany, rod. Kokešovej. Vyštudoval medicínu a pôsobil až do 
smrti v Novom Meste nad Váhom. Po šiestich rokoch manželstva ovdovel, keď mu mladá, 30-
ročná manželka Darina, rod. Karaklajičová zomrela po dlhej a ťažkej chorobe 11. januára 1926. 
Zanechala mu 5-ročného syna Ivana a ani nie 2-ročnú dcéru Zorku. Z druhého manželstva 
s Emíliou, rod. Žarnovickou už deti nemal. 

Celú rodinu som poznal ako príkladnú, usporiadanú, ktorá by mohla slúžiť ako vzor. Ujo 
Janko bol svedomitým, obľúbeným lekárom. Utkvel mi v pamäti ako človek tichý, mierny 
a láskavý. A aká bola jeho druhá manželka? Vari najlepším svedectvom jej lásky k deťom je 
to, že dlhé roky som vôbec nevedel, že Ivanovi a Zorke nebola vlastnou matkou. 

Igor a Miloš Hrušovskí37 neboli síce dvojčatami - bol medzi nimi rozdiel rok a deň - avšak 
v mojich spomienkach sa mi tak javia. Po ich presťahovaní do Bratislavy a potom celé roky, 
kým si nezaložili vlastné rodiny, bol som u nich trvalým hosťom. Hoci bol medzi nami 12-13 
ročný vekový rozdiel, vždy sa ku mne správali ako k rovnocennému, čo mi, pochopiteľne, 
úžasne imponovalo. Obidvaja sa venovali športu, a to vždy tomu istému. Na povale mali napr. 
zavesený boxerský mech, do ktorého vytrvale mlátili. Obidvaja si tiež kúpili bicykle, na ktorých 
často jazdili a robili rôzne túry. Myslím, že ich najobľúbenejšími cestami boli návštevy k nám 
do Harmónie. Ak sa nemýlim, Miloš raz jazdu na bicykli trochu prehnal, keď chcel v akomsi 
rekordnom čase prekonať vzdialenosť Bratislava - Nové Mesto nad Váhom, kam išiel navštíviť 
svoju starú matku Lačnú. Potom si to aj s následkami odležal. 

Vari najkrajšiu spomienku z tých čias mám na divadelné predstavenie, ktoré sa u nich 
aranžovalo. Úlohy boli rozdelené nasledovne: sestra Anča bola režisérkou, maskérkou 
a kostymérkou, Igor maliarom kulís, Miloš technikom a rekvizitárom. Hercami sme boli my 
mladší. Všetko sa veľmi starostlivo pripravilo. Vytvorené bolo javisko s oponou, hľadisko 
i bohatý bufet. V hľadisku sedeli pozvaní hostia - najbližšia rodina. Predstavenie malo veľký 
úspech a ešte aj po mnohých rokoch sme naň spomínali. Naše stretnutia sa veľmi obmedzili, keď 
sa títo moji milí bratanci oženili. 

Igor si vzal za manželku Ruženu, rod. Porubskú38, známu herečku Slovenského národného 
divadla v Bratislave. Ako pekne spolu žili, tak svorne z tohto sveta aj odišli - obaja 18. júla 

5. Spisovateľ Ján Hrušovský (1892-1975; ALU MS). 
6. Ján Hrušovský (1892-1944), lekár v Novom Meste nad Váhom (ALU MS). 
7. Univerzitný profesor a akademik Igor Hrušovský (1907-1978; ALU MS). 
8. Miloš Hrušovský (1908-1980), politický pracovník (ALU MS). 
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1978. Milošovou manželkou bola Farmy, rod. Letenajová39. Mal s ňou štyri deti, z ktorých 
Zuzka v mladom veku zomrela. 

Fedor Hrušovský40 bol najstarším synom Fedora Hrušovského a Margity, rod. Jančovičovej. 
Na neho mám iba velmi málo spomienok. Veď celý život bol dakde mimo Bratislavy. Najskôr 
v Trenčíne, potom v Juhoslávii a na moriach, cez vojnu na západnom fronte a po vojne väčšinou 
v Považskej Bystrici. Chodieval k nám iba veľmi zriedka, keď som bol ešte chlapcom. Pamätám 
si, že som mal pred ním úžasný rešpekt. Obdivoval som jeho silu, ktorou vynikal a ktorú zrejme 
nadobudol pri neľahkej práci v námornej akadémii. Život iste nemal jednoduchý. Ako 17-
ročnému mu zomrel otec, roky bol vzdialený od domova, a tak sa svetom vlastne prebíjal sám. 

Margita Lukáčová, druhé dieťa Fedora Hrušovského a Margity, rod. Jančovičovej, bola 
manželkou Jána Lukáča. Na túto sesternicu mám najvýraznejšie spomienky z čias, keď som sa 
spriatelil s jej manželom. Bolo to cez vojnu, ale predovšetkým v prvých rokoch po nej. Ich život 
bol poznačený veľmi smutnými udalosťami. Keď sa vzali, obývali malý jednoizbový byt 
v "Novej dobe". Tam sa im narodili dve deti. Pred príchodom frontu z Bratislavy odišli a keď 
sa vrátili, museli sa nasťahovať do malého dreveného záhradného prístrešku. Bolo to také 
bývanie, že v zime im do rána zamŕzala voda v umývadle. Trvalo niekoľko rokov, kým sa im 
podarilo zohnať niečo slušnejšie. Bol som u nich dosť častým hosťom, dobre som poznal ich 
pomery a v duchu som obdivoval Margitu (ináč sme ju všetci v rodine volali Bába), ako vedela 
čeliť tejto nepriazni osudu. Jej manžel bol vtedy vedúcim kníhkupectva, v miestnostiach ktorého 
sa dnes nachádza predajňa Sovietskej knihy. Temer denne som ho navštevoval a v tomto období 
som nakúpil vari najviac kníh za celý svoj život. Mal som u neho akýsi otvorený účet, ktorý 
som vyrovnával vždy po výplate. Hoci sesternica i jej muž žili skromne, vedeli sa podeliť so 
všetkým, čo sa u nich nachádzalo. Až ma to mnohokrát mrzelo, akí boli ku mne štedrí 
a pohostinní. Margita zomrela tragicky ako 47-ročná. 

Ivan Hrušovský, môj brat, bol druhým dieťaťom Viliama Hrušovského a Anny, rod. 
Viestovej. Ľudovú školu navštevoval v Martine, neskôr v Bratislave. Po prvých štyroch triedach 
gymnázia pokračoval na obchodnej akadémii. Po maturite v r . 1933 nastúpil do Mestskej 
sporiteľne v Bratislave. Neskôr, po absolvovaní základnej vojenskej služby v r. 1936-1938, 
prešiel do služieb Slovenskej národnej banky. Určitý čas pôsobil aj na Najvyššom zásobovacom 
úrade, ale potom sa opäť vrátil do Slovenskej národnej banky, kde pracoval až do Povstania. 

Iba málokto ho volal Ivanom. Na celý život mu prischlo meno Ico, ktoré si dal sám, 
možno ešte vtedy, keď nevedel poriadne hovoriť. Bol odo mňa o vyše 6 rokov starší a vždy 
akýmsi vzorom, či už v športe alebo v celkovom správaní, čo sa prejavovalo aj voči mojej 
osobe. Ako študentovi s prázdnym vreckom mi napr. hradil zo svojho skromného platu lyžiarske 
zájazdy. Nechcem ho idealizovať, ako sa to niekedy pri mŕtvych robí, ale v živote som naozaj 
poznal len málo ľudí, ktorí sa mu mohli v tomto ohľade vyrovnať. Bol náruživým športovcom, 
telom i dušou, už od mladých het. Jeho priateľ Dr. Gabriel Hrankovič na neho srwrnina: 

"Naša cesta k tenisu viedla hlavne cez futbal. Hrával obrancu za Modru, obľúbili si ho 
a on tam dochádzal z Bratislavy. Ja som hrával za slávny klub ŠK Bratislava, ale skôr len 
v druhej línii - za dorast, béčko a iba niekedy za prvé mužstvo. Icova sestra Anna si v tom čase 
zašla občas zahrať tenis na kurty v areáli vojenskej nemocnice. Raz pozvala aj Ica a on ma vzal 
so sebou. Netrvalo dlho a obaja sme sa tenisu upísali natrvalo. Veľa rokov sme spolu 
'funkcionárčili', najskôr v klube a potom aj v slovenskom tenisovom zväze, on bol hospodárom 
a ja akýmsi zahraničným sekretárom. Ico bol vo funkcii presne taký, ako na kurte: obetavý, 
celkom oddaný veci. Stratou pravého brehu Dunaja sme v Petržalke prišli o deväť kurtov 
a všetko okolo nich. Našťastie po čase sa nám podarilo získať na kraji mesta nevyhovujúce 
futbalové ihrisko. Začali sme si ho upravovať, a tak sme vlastne v tom čase v stále sa zhoršujúcich 
podmienkach Slovenského štátu položili základ toho, čo sa po vojne dobudovalo na reprezentačný 
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areál tenistov. Všetci sme pri tom pomáhali. Aj Icov pot tam niekde skropil zem." 
Vedel som, že Ico ilegálne pracuje, ako aj on vedel o mojej "protištátnej" činnosti. Nikdy 

sme však spolu o tom nehovorili. Ja som mal svoje poslanie, on svoje a vtedy bolo lepšie, keď 
jeden o práci druhého nevedel, pokiaľ na seba bezprostredne nadväzovala. Pamätám sa, že 
niekedy v máji alebo júni 1939 prišli pre mňa do školy dvaja agenti Ústredia štátnej bezpečnosti. 
Vzali ma priamo z lavice, prikázali, aby som si zobral všetky veci, naložili ma do auta a odviezli 
na ÚŠB. Už v tom čase som ilegálne pracoval, preto som cestou horúčkovité rozmýšľal 
a kombinoval, ako budem pri vypočúvaní odpovedať, aby sa dozvedeli čo najmenej. Po príchode 
na ÚŠB sa však moje obavy rozplynuli, pretože otázky sa týkali pašovania papierových peňazí 
z Čiech a Moravy (na Slovensku i v Protektoráte sa vtedy používali ešte československé 
bankovky - u nás s pretlačou "Slovenský štát", v Protektoráte bez nej). Keď som videl, o čo ide, 
priamo a rozhorčene som povedal, že s vecou nemám nič spoločné a vyprosujem si, aby ma 
upodozrievali z podobných činností. Po konfrontácii s nejakým väzňom ma prepustili, 
s podmienkou, že sa o prípade nebudem nikomu zmieňovať. Pochopiteľne, ihneď som o tom 
povedal bratovi, ktorý v tom čase pracoval v Národnej banke, a spýtal sa ho, či s prípadom 
nemá niečo do činenia. On mi na to iba odvetil: "Vari si nemyslíš, že by som sa dal na hlúpe 
pašeráctvo?!" Tým bola celá vec vybavená. 

Prišiel osudný rok 1944, osudný pre Ica. Dňa 31. augusta sa rozhodol ísť do Povstania. 
Odkázal mi, že ide cez Brezovú, kde sa má s niekým stretnúť. V Brezovej, kam som sa o dva 
dni pobral za ním, mi odovzdali odkaz, že šiel cez Partizánske (vtedajšie Baťovany) a povedali, 
na koho sa tam mám obrátiť. Šiel som teda ďalej, avšak miesto do Povstania, dostal som sa do 
rúk Nemcom. 

Ico viedol najprv výcvikovú základňu povstaleckých dobrovoľníkov v Brezne. Po potlačení 
Povstania sa zaradil do partizánskej jednotky, ktorej pôsobiskom bola oblasť Klačianskej doliny. 
Tu (v Kl'ačanoch) v otvorenom boji proti nemeckej presile 8. novembra 1994 padol. Po 
telefonickom oznámení z Partizánskej (vtedy Nemeckej) Ľupče odcestoval otec 18. novembra 
na miesto udalosti. Tamojší richtár mu ukázal fotografie, ktoré mal Ico u seba, aj spoločný hrob, 
v ktorom boli padlí pochovaní, a tak mu iba potvrdil, že Ico už nie je medzi živými. 

Gabriel Rapoš, očitý svedok udalosti, zaznamenal jeho posledné chvíle nasledovne: "Počul 
som útočný pokrik partizánov. Netušili nič zlé, šli dopredu a ani sa neusilovali kryť. Fašisti ich 
nechali priblížiť sa čo najviac a potom dal veliteľ guľometčíkom povel na priehradnú paľbu. Bol 
to hrozný masaker, padal rad za radom. Odohrávalo sa to len niekolko metrov od kostola 
(v ktorom sa G. Rapoš nachádzal), svetlice zmenili svitanie na deň, rozoznával som tváre 
mužov, ktorých som poznal. Ica Hrušovského, s ktorým som niekoľko dní predtým hovoril na 
štábe, som zbadal vo chvíli, keď ho zasiahla guľka. Myslím, že bol na mieste mŕtvy." O rok na 
to, 24. októbra 1945, bol som v Kl'ačanoch prítomný pri Icovej exhumácii. Poznal som ho. Jeho 
telo previezli do Brezovej pod Bradlom, kde odpočíva v hrobke s ďalšími padlými. Po oslobodení 
bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939 a Pamätnou medailou SNP in 
memoriam. 

Týmito vetami končím svoje rozprávanie o ľuďoch, ktorí žili v rozdielnych časoch 
a z ktorých mnohí toľko vzácneho dokázali. Keď sa tak zamýšľam nad ich životmi, mám čoraz 
väčší dojem, že temer každý z nich bol do určitej miery poznačený väčšou-menšou nepriazňou 
vlastného osudu. Čitateľ týchto riadkov mi v tom iste dá za pravdu. 

Mojmír Hrušovský 
Bratislava 1983 
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Poznámky 

1 Jurkovič, Miloš (1900-1987), kultúrny pracovník, múzejník. Pôvodným povolaním poľnohospodársky 
inžinier, neskôr odborný pracovník Slovenského národného múzea v Bratislave. Venoval sa aj ge
nealógii, v troch opravených a doplnených cyklostylových vydaniach vydal vlastným nákladom Ro
dokmeň Samuela Jurkoviča (1948, 1959, 1970). 

2 Hrušovsky, Igor (1879-1937), politik, publicista a spolkový pracovník, po r. 1918 jeden z vedúcich 
funkcionárov Čs. národnosocialistickej strany, bol aktívny aj v oblasti zahraničnej politiky ČSR. 

3 Hrušovsky, Fedor (1880-1928), úradník, po r. 1918 pôsobil v Trenčíne. O ňom aj v ďalšom texte. 
4 Hrušovsky, Ján (1892-1975), spisovateľ, novinár, autor poviedok a románov zväčša spomienkového 

charakteru. Stal sa známym najmä svojimi memoárovými prácami o Martine pred r. 1918. O ňom 
aj v ďalšom texte. 

5 Viliam Pauliny-Tóth (1826-1877), popredný politický a kultúrno-osvetový činiteľ v 2. polovici 19. 
stor., mal 12 detí, z ktorých 4 v útlom veku zomreli. 

6 Pozri pozn. 2. 
7 Pozri pozn. 4. 
8 Hrušovsky, Miloš (1885-1894). 
9 Šoltésová, Oľga, rod. Hrušovská (1881-1934), učiteľka, neskôr riaditeľka štátnej dievčenskej meš

tianskej školy v Bratislave. Venovala sa aj osvetovej činnosti a publicistike. Viac o nej v ďalšom 
texte. 

10 Kulišek, Miloslav (1843-1910), národnokultúrny pracovník, začas pôsobil ako koncipient v kancelárii 
Pavla Mudroňa v Martine, potom ako samostatný advokát v Novom Meste nad Váhom. 

11 Hrušovsky, Viliam (1887-1950), bankový úradník v Budapešti, Martine a po vzniku ČSR v Bratislave. 
Počas 2. svetovej vojny sa zapojil do protifašistického odboja. Viac o ňom v ďalšom texte. 

12 Vlček, Jaroslav (1860-1930), rodák z Banskej Bystrice českého pôvodu, literárny historik a kritik, 
univerzitný profesor, zakladateľská osobnosť modernej českej a slovenskej literárnej histórie. Mal 
za manželku Vieru, rod. Pauliny-Tóthovú (1872-1957), najmladšiu dcéru V. Pauliny-Tótha. Viac 
o nich v ďalšom texte. 

13 Rodina staršej sestry Štefana Hrušovského (1848-1893) - Márie (1845-1916), vydatej za mäsiara 
Samuela Pettena v Novom Meste nad Váhom. 

14 Pozri pozn. 2. 
15 Hrušovsky, Igor (1907-1978), filozof, univerzitný profesor, akademik SAV a ČSAV, pôsobil v Bra

tislave. 
16 Hrušovsky, Miloš (1908-1980), bankový, neskôr štátny a politický pracovník, pôsobil na viacerých 

miestach, naposledy v Bratislave. 
17 Hrušovsky, Mikuláš (1916), vysokoškolský profesor - chemik, jeden z priekopníkov rozvoja 

čs. petrochémie a zakladateľov priemyselného chemického výskumu na Slovensku. 
18 Šoltés, Ivan (1878-1911), absolvent práva, pôsobil v Martine, kde sa venoval aj kultúrnej čin

nosti (ochotníckemu divadelníctvu). 
19 Šoltés, Ľudovít (1837-1915), obchodník, hospodársky a kultúrny pracovník, spoluzakladateľ sloven

ských priemyselných a peňažných podnikov a národnokultúrnych inštitúcií v Martine. 
20 Maróthy-Šoltésová, Elena (1855-1939), spisovateľka, národnokultúrna a osvetová pracovníčka. 
21 Pozri pozn. 15. 
22 Pozri pozn. 16. 
23 Hrušovská, Anna, vyd. Prosencová (1912), operná speváčka a hudobná pedagogička, v r. 1945-63 

pôsobila v opere Slovenského národného divadla v Bratislave, od r. 1957 ako externá hudobná pe-
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dagogička na Vysokej škole múzických umení, v r. 1965-73 vyučovala sólový spev na Hudobnej 
akadémii vo Viedni. O nej aj v ďalšom texte. 

24 Hrušovský, Ivan (1913-1944), bankový úradník, zapojil sa do protifašistického odboja v rámci od
bojovej skupiny Flóra, zahynul v SNP. O ňom aj v ďalšom texte. 

25 Pozri pozn. 12. 
26 Dulová, Vilma, rod. Pauliny-Tóthová (1856-1908), dcéra V. Pauliny-Tótha, manželka martinského 

advokáta, politika a publicistu Matúša Dulu. 
27 Szathmáryová-Vlčková, Viera (1900-1966), spisovateľka a prekladateľka. 
28 Pozri pozn. 24. 
29 Pozri pozn. 23. 
30 Viest, Ivan (1882-1963), železničný inžinier, po vzniku ČSR pôsobil striedavo v Bratislave, Prahe 

a v Košiciach, v r. 1938-44 prednosta prezidia Ministerstva dopravy a verejných prác v Bratislave, 
počas SNP Povereníctva dopravy na povstaleckom území. 

31 Viest, Karol (1844-1903), národný a osvetový pracovník, pedagóg, v r. 1868-74 profesor gymnázia 
v Revúcej, po jeho zrušení učiteľ v Brezovej pod Bradlom a na Myjave, žil pod policajných do
zorom. 

32 Viestová, Jana, rod. Grnáčová (1862-1919), rodáčka z Jelšavy, manželka sviečkára, neskôr pokladníka 
Ľudovej banky Gustáva Viesta. Po výdaji žila v Revúcej, od r. 1905 v Budapešti a od r. 1919 
v Bratislave. Jej domácnosť v Revúcej bola i po manželovej smrti miestom stretávania sa slovenských 
národovcov. 

33 Hodža, Milan (1878-1944), najvýznamenjší ideologický a politický predstaviteľ slovenského agrárneho 
hnutia a jeden z vedúcich politikov ČSR. Predsedom vlády bol v r. 1935-38, po r. 1938 emigroval, 
zomrel v USA. 

34 Viest, Rudolf (1890-1945), organizátor prvého a druhého zahraničného odboja, generál, v noci zo 
6. na 7. 10. 1944 prevzal hlavné velenie povstaleckej armády, po zajatí Nemcami 3. 11. 1944 bol 
odtransportovaný do Berlína, kde sa jeho stopy strácajú. 

35 Kraftová, Oľga, rod. Viestová (1884-1966), bola druhou manželkou Ferdinanda Kraftu (1874-1949), 
ev. farára a kultúrneho pracovníka medzi dolnozemskými Slovákmi; po r. 1918 bol prvým seniorom 
slovenského Sriemskeho seniorátu. V čase zatknutia gestapom bol už ako dôchodca správcom vy
sokoškolského internátu na Nešporovej ulici v Bratislave. 

36 Gašpar, Tido J. (vlastným menom Jozef Gašpar, 1893-1972), novinár a spisovateľ, v čase pôsobenia 
J. Hrušovského v redakcii Gardistu (1942-43) bol šéfom Úradu propagandy Slovenskej republiky. 
Mach, Alexander (1902-1980) - do r. 1939 pôsobil ako novinár, v r. 1939-40 bol šéfom Úradu pro
pagandy, potom do r. 1945 ministrom vnútra a do r. 1944 súčasne podpredsedom vlády Slovenskej 
republiky. 

37 Pozri pozn. 15 a 16. 
38 Porubská, Ružena (1908-1978), jedna z prvých absolventiek dramatického odboru Štátneho kon

zervatória v Bratislave, do r. 1955 pôsobila v činohre SND, v hlavnej úlohe si zahrala aj v prvom 
slovenskom filme Matkina spoveď. I. Hrušovský bol jej druhým manželom. 

39 Hrušovská, Fanny (Františka), rod. Letenajová (1914-1984), funkcionárka ženských organizácií, po
čas 2. svetovej vojny sa zapojila do protifašistického odboja. 

40 Hrušovský, Fedor (1911-1972), absolvent Technicko-obchodnej námornej školy v Bakare (bývalá 
Juhoslávia), neskôr kapitán Čs. plavby dunajskej, r. 1940-45 bol príslušníkom čs. vojenskej jednotky 
na Strednom východe a vo Francúzsku. Po vojne pôsobil ako hospodársky pracovník v Plzni 
a neskôr v Považskej Bystrici. 

Na vydanie pripravil M. Š. 
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Tabuľka 1 

Tab.2 

Ivan 
10. 11.1882 
5. 1.1883 

Igor 
21.2.1879 
24. 5. 1937 
Želmíra 
Lačná 

Fedor Oľga 
17.6.1880 12.11.1881 
11.12.1928 11.8.1934 
Margita Ivan 
Jančovičová Šoltés 

Igor Miloš 
14.4. 1907 15. 4. 1908 
18. 7. 1978 27. 2. 1980 
Ružena Farmy 
Porubská Letenajová 

Mikuláš 
2. 6. 1916 
Viera 
Cádrová 

n 
Oľga 
25. 10. 1940 
Marián 
Bukovčan 

Fedor 
10.9.1911 
31. 10. 1972 
Otília 
Bieliková 

Margita 
8. 1. 1913 
7. 9. 1960 
Ján 
Lukáč 

1 
Ivan 
1.9.1914 
Cecília 
Bimová 

Igor 
17. 3. 1950 

Igor 
10. 11. 1948 
10. 5. 1980 

Eva 
15. 2. 1953 
31. 12. 1977 

Daniela 
1. 12. 1935 
Imrich 
Balog 

Fedor 
2. 2. 1941 
Veronika 
Suchánková 

Ivan 
6. 7. 1943 
Eva 
Bosroková 

Farmy 
7.5. 1938 
Igor 
Rybárik 

Zuzana 
23. 12. 1947 
15. 8. 1966 

Jana 
4. 9. 1969 

Martina 
21.7. 1974 

Bronislav 
23. 3. 1979 

Iveta 
30.5.1966 

Markus 
1. 7. 1979 
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1 
Mária 
14. 12. 1845 
7.7. 1916 
Samuel 
Petten 

Tab.l 

1 
Anna 
7.1. 1912 
Rudolf 
Prosenc 

1 
Miloš 
17. 8. 1885 
28. 2. 1894 

1 
Ivan 
15. 12. 1913 
8. 11. 1944 
Vladimíra 
Hochmanová 

Štefan 
Anna 
Vachánková 

Štefan 
25. 8. 1815 
31. 10. 1902 
Alžbeta 
Geržová 

Štefan 
6.1. 1848 
9. 9. 1893 
Oľga 
Paulíny -
Tóthová 

I 

Viliam 
2. 11. 1887 
4.3 
Ani 
Vie 

Mo 
30. 
15. 
1Ľ 
Du 
2H 

. 1950 
ia 
stová 

jmír 
6. 1920 
11. 1993 

udmila 
>nická 
elena 

1 Ivan 
21. 1.1946 
Má 
Bei 

Ro 
4. S 

ria 
íová 

man 
. 1970 

1 
Anna 
28. 10. 1849 
19.9. 1854 

4.2. 1892 
7. 3.1975 
1 Maríeta 
Revická 
2 Ružena 
Pinkasová 

21 
23. 
Ma 
Po 

v<an 
2. 1927 

rta 
ednová 

Boris 
14.1.1959 , 
9.10.1982 
Helena 

Ra. 
17 

stislav 
5. 1973 

Tabuľka 2 

1 1 
Ján Juliana 
23.4.1852 25.11.1856 
29.11.1934 ? 
1 Juliana Karol 
Kokešová Baldauf 
2 Emília 
Bálentová 

1 1 
1 I n n Tjj-irvan*'* 'i 

LJfkl ar\t\ 

16. 10. 1892 14. 3. 1894 14.7. 1909 
19. 4. 1944 12. 5. 1974 
1 Darina Miloš 
Karaklajičová Cvenček 
2 Emília 
Žamovická 

i 
1 1 

1 Ivan Zora 
7.9. 1921 3.9. 1924 
Helena Ján 
Svatíková Setvák 

1 
Roman 
9.9. 1965 
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HERALDIKA NA EXLIBRISOCH NAJVÄČŠIEHO KALENDÁRA 
Z KONCA 18. STOROČIA 

Hadrián Radváni 

Predmetom záujmu a výskumu niektorých odborných pracovníkov a zberateľov sú aj 
heraldické exlibrisy. Radi by sme preto v tomto príspevku poukázali na jeden málo známy kalendár, 
vytlačený v r. 1799 v Trnave, ktorý je cenným zdrojom informácií z tejto oblasti. Ide o najväčší 
u nás vydaný nástenný jednolistový kalendár, ktorý sa v rokoch 1800-1819 používal v ostrihomskom 
arcibiskupstve1. V jeho hornej tretine bola vyobrazená Panna Mária so svätcami, v dolnej časti 
veduta Trnavy2. V strede bol priestor pre dvojfarebne tlačené kalendárium, nad ním pre exlibris 
ostrihomského arcibiskupa a po jeho stranách pre ďalších 11 + 11 exlibrisov členov kapituly -
kanonikov. Nové kalendárium sa do kalendára vlepovalo každoročne, exlibrisy len pri zmene 
kanonika (arcibiskupa) alebo jeho exlibrisu (v súvislosti so zmenou jeho funkcie alebo úradu). 
Hoci sa táto tlač používala takmer dvadsať rokov, dnes poznáme len tri jej exempláre. Najstarší 
z r. 1805 sa nachádza v Slovenskej národnej knižnici Matice slovenskej v Martine, ďalší z r. 1806 
v knižnici Spolku Svätého Vojtecha v Trnave a posledný z r. 1812 v Maďarskej národnej knižnici 
(Országos Széchenyi Kônyvtár) v Budapešti. Heraldické exlibrisy, ktoré sa na ne vlepovali, možno 
však nájsť aj v knihách príslušných cirkevných hodnostárov3. 

V uvedených rokoch (1800-1819) to boli dvaja arcibiskupi - Karol Ambróz (1808-1809) 
a Alexander Rudnay (1819-1831) - a nasledovní 50 kanonici (v zátvorke sú uvedené ich kapitulské 
roky): Žigmund Keglevič (1760-1805), Šimon Fába (1763-1801), Štefan Nagy (1767-1804), František 
Dravecký (1772-1802), Mikuláš Kondé (1773-1800), Andrej Sabó (1773-1804), Imrich Peréni 
(1776-1823), Martin Gôrgei (1777-1807), Jozef I. Vilt (1779-1808), Ján N. Arady (1783-1810), 
Gašpar Helmut (1784-1807), Mikuláš Čáky (1785-1824), Jozef Kluch (1786-1808), Pavol Beznák 
(1787-1814), Jozef Salai (1790-1816), Štefan Gostoň (1790-1817), Karol Peréni (1790-1819), Ján 
Vančai (1790-1806), Juraj Kurbeli (1794-1809), Ignác Bärnkopf (1795-1809), František Hubert 
(1796-1800), Juraj Ritzinger (1798-1816), Adam Kasanický (1801-1802), Imrich Nedecký (1801-
1808), Ladislav Tompa (1801-1802), František Kramer (1802-1818), Vojtech Tarko (1802-1817), 
Mikuláš Rauscher (1805-1815), Jozef Királi (1805-1807), Alexander Rudnay (1805-1815), František 
Stipšič (1807-1817), Juraj Keller (1807-1814), Ján B. Beňovský (1807-1827), Peter Urméni (1807-
1839), Ernest Schwarzenberg (1808-1818), Alexander Alagovič (1808-1822), Ján Priklel (1808-
1824), Ján N. Piaček (1808-1809), Jozef Bélik (1809-1823), Ján Koválik (1810-1828), Štefan 
Vrana (1810-1822), Baltazár Talabér (1811-1828), Štefan Kollár (1815-1844), Alexej Jordánsky 
(1816-1840), František Nadaský (1816-1823), Juraj Palkovič (1816-1835), Jozef Strajter (1817-
1829), František Paula (1818), Michal Kratochvíla (1817-1829), Jozef Ch. Pauer (1818-1824). 
Niektorí z nich sa neskôr stali biskupmi alebo opátmi, boli viac alebo menej významnými teológmi, 
historikmi, pedagógmi a literátmi. Niektorí patrili aj medzi členov a podporovateľov Slovenského 
učeného tovarišstva. 

Ich exlibrisy boli zhotovené technikou medirytiny, komponované do oválu, tlačené na 
štvorcový papier, z ktorého sa pri -vlepovaní do políčok kalendára vystrihovali. Z heraldického 
hľadiska nesú tieto exlibrisy už prvky "modernejšieho" riešenia. Pri viacerých znakoch nie sú 
dodržané pôvodné zásady erbotvorby, čo sa prejavuje najmä na tvaroch štítov (sú veľmi rôznorodé) 

1. Nástenný kalendár ostrihomského arcibiskupstva - trnavská tlač z r. 1805 (SNK MS Martin). 
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2. Exlibris Michala Kratochvílu (zo zbierok autora). 
3. Exlibris Juraja Palkoviča (zo zbierok autora). 
4. Exlibris Jozefa Chryzostoma Pauera (zo zbierok autora). 
5. Exlibris Karola Peréniho (zo zbierok autora). 
6. Kanonický exlibris Alexandra Rudnaya (z dokumentácie Ľ. Jankovica). 
7. Arcibiskupský exlibris Alexandra Rudnaya (z dokumentácie Ľ. Jankovica). 
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a pri ich delení. Súčasťou erbov niekedy sú a inokedy zase nie sú aj rytierske prilby, hodnostné 
korunky, klenoty a prikrývadlá. Nakoľko väčšina kanonikov bola súčasne titulámymi biskupmi, 
opátmi, prepoštami a pod., nájdeme nad ich erbami v cirkevnej heraldike typické klobúky 
s visiacimi šesfstrapcovými šnúrami, v hornej časti erbov tiež mitru a časť biskupskej berly (obyčajne 
nad prikrývadlami, vo funkcii klenotov). Ani to však nie je pravidlom. Typickým spoločným 
znakom všetkých erbov je náprsná stuha ostrihomskej kapituly, dekorovaná krížom a oválnym 
emblémom s dvojkrížom na trojvrší - symbolom Horného Uhorska, ktorá každý z nich obkolesuje. 
Oválnu plochu exlibrisov vypĺňa v spodnej časti text s uvedením mena a funkcií príslušného 
hodnostára. S farebným stvárnením jednotlivých exlibrisov sme sa nestretli, iba na dvoch z nich 
sa vyskytli zrejme dodatočne pozlátené okraje koruny, mitry, berly, ako aj strapce a kanonické 
kríže. 

Pravdepodobne všetky exlibrisy boli dielami trnavskej proveniencie, veríme preto, že tieto 
riadky prispejú nielen k ich ďalšiemu štúdiu, ale aj k lepšiemu poznaniu domácej grafickej tvorby 
v oblasti heraldiky. 

Poznámky 

1 Sídlom ostrihomskej kapituly v r. 1543-1820 bola Trnava. 
2 Hodnotenie kalendára z výtvarnej stránky pozri v H.R.: Najväčší nástenný kalendár spred 

200 rokov. Katolícke noviny, 94, 1979, č. 2, s. 5. 
3 Kuzmĺk, J.: Heraldické a iné exlibrisy i supralibrosy na Slovensku so slovenskými vzťahmi 

v 16. - 19. storočí. Kniha '82. Martin 1983, s. 52-78. 
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HERALDICKY ALBUM 

EXLIBRIS BRATOV ALAGOVIČOVCOV 
Ľubomír Jankovič 

Najstarším známym prameňom potvrdzujúcim šlachtictvo tohto rodu, pochádzajúceho zo 
zemianskej rodiny chorvátskych usadlíkov na západnom Slovensku, je erbová listina z 20. júla 1694 
zachovaná, ako to uvádza B. Kempelen, v archíve Nitrianskej stolice. Tento armáles bol vydaný pre 
Mateja Alagoviča, jeho manželku Katarínu Lukačovičovú a ich deti Jána, Magdu a Barboru (Borbála). 
Kempelen v súvislosti s týmto rodom ďalej uvádza, že pri súpise krajinskej šľachty v rokoch 1754 
a 1755 dokazovali šlachtictvo v Nitrianskej stolici Ján a v Bratislavskej stolici František, Jozef 
a Ladislav1. V Bratislavskej stolici pôsobil v prvej tretine 18. storočia aj Štefan, ktorého rodový erb 
je doložený na pečati nachádzajúcej sa na písomnostiach rodu zachovaných v Slovenskom národnom 
archíve v Bratislave (publikovaný v GHH 1/1994, s. 25). V službách úradov Nitrianskej stolice 
pôsobili v období rokov 1810 až 1820 aj ďalší dvaja príslušníci Alagovičovského rodu. Konrád 
zastával vtedy úrad miestodržiteľa a Ignác, doložený podľa údajov I. Nagya v roku 1820, bol stoličným 
úradníkom1. 

Jedinečným a doteraz neznámym heraldickým i genealogickým prameňom rodu je medirytinový 
heraldický exlibris, ktorý si koncom 18., resp. na začiatku 19. storočia nechali s najväčšou 
pravdepodobnosťou v Trnave vyhotoviť bratia Alexander, Imrich a Ladislav Alagovičovci z Malženíc. 
Samotná legenda tohto exlibrisu (Fratrvm Alexandri Emerici Et Ladislai Alagovich), ktorý sme 
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objavili v zbierke knižných značiek Západoslovenského múzea v Trnave, je pre hlbšie poznanie 
genealógie tohto rodu veľmi dôležitá. Potvrdzuje totiž skutočnosť, že Alexander a Ladislav Alagovičovci, 
ktorých biografie boli podrobne spracované v projekte Slovenský biografický slovník, boli priamymi 
príbuznými. Tento fakt sa u oboch osobností v SBS predpokladal3. Bližšie údaje o nich sme však už 
neobjavili. 

Alagovičovský exlibris je aj cenným rodovým heraldickým prameňom. Ich erb je v podstate 
identický s tým, ktorý uverejnil a popísal G. Csergheô4. Drobné rozdiely vyplývajúce zrejme len 
z grafickej štylizácie a rukopisu anonymného rytca možno vypozorovať v klenote, kde na exlibrise 
má obrnené rameno podľa šrafovania farbu trojvršia v štíte, teda zelenú. Rozdiely možno pozorovať 
aj v tvare trojvršia a spôsobe stvárnenia holubice v štíte. Na exlibrise je výrazne členené a vysoké. 
Holubica s hlavou otočenou doľava stojí obidvomi nohami na strednom vŕšku. 

Záverom je snáď potrebné poznamenať, že ďalšie modifikácie i varianty erbov tohto rodu 
môžeme predpokladať práve na heraldických exlibrisoch jeho príslušníkov pripadne i na pečatiach 
v rodových písomnostiach, resp. v korešpondencii. 

Poznámky 

1 Kempelen, B.: Magyar nemes családok 1. Budapest 1911, s. 58-59. 
2 Nagy, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 1. Pest 1857, s. 15. 
3 Slovenský biografický slovník 1. Martin 1986, s. 38-39. 
4 Csergheô, G.: Der Ungarische Adel. Nurnberg 1885-1892, s. 7, Wappen a. 

NAJSTARŠIE RODY NA SLOVENSKU 

zborník príspevkov z vedeckého sympózia 
4. - 6. októbra 1993 v Častej-Papierničke 

Objednávky prijíma: 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 
Novomeského 32, 036 52 Martin 

Cena: 85 Sk 
(členovia spoločnosti majú nárok na 1 výtlačok s 10 %-nou zľavou). 

Zásielky posielame na dobierku. 

33 



PORTRÉTY 

LEON SOKOLOVSKÝ - historik, heraldik, pedagóg (nar. 2.11.1949 Kokava nad Rimavicou, okr. 
Lučenec). Doc, PhDr., CSc. 

Po absolvovaní strednej všeobecnovzdelávacej školy v Rimavskej Sobote (1965-1968) 
študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (B. Varsik, M. Gosiorovský, 
J. Novák, S. Cambel). Od r. 1973 tu pôsobil ako asistent, od r. 1976 ako odborný asistent 
a v r. 1994 sa stal docentom. Prednáša dejiny správy a paleografiu na Katedre slovenských dejín 
a archívnictva. Žije v Bratislave. 

Už počas univerzitných štúdii začal publikovať regionalistické štúdie so zameraním na 
rodný Malohont. Postupne sa ťažiskovou oblasťou jeho záujmu stali dejiny správy a heraldika. 
Osobitne sa venoval a venuje najmä otázkam vývoja správy slovenskej dediny v stredoveku, 
k tejto problematike uverejnil viacero odborných štúdií (Terminológia dejín správy stredovekej 
dediny na Slovensku, 1985, Dedina na Slovensku v 14.-15. storočí - správna organizácia a jej 
pôsobnosť, 1988 ai.). 

Vo viacerých heraldicko-sfragistických štúdiách si všímal najmä genézu mestských 
a obecných erbov v Gemeri a Malohonte (Hnúšťa, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Seč, 
Rimavská Sobota, Rožňava, Tisovec ai.), prispel k znovuobnoveniu a používaniu heraldicky 
korektných symbolov v tejto oblasti. Začiatkom 90-tych rokov sa spolupodieľal aj na riešení 
štátnej symboliky Slovenskej republiky a bývalej čs. federácie. V poslednom obdobi navrhol 
symboly niektorých miest a inštitúcií na Slovensku. 

Je členom niekoľkých vedeckých spoločností - od r. 1967 Gemersko-malohontskej 
vlastivednej spoločnosti, od r. 1974 Slovenskej historickej spoločnosti, od r. 1988 Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti, od r. 1994 rakúskej heraldicko-genealogickej spoločnosti Adler. 
V r. 1993 sa stal členom výboru Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici 
slovenskej a r. 1994 členom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Pôsobí tiež v redakčnej rade časopisu Obzor Gemera-Malohontu. 
Dielo {výber z heraldiky a príbuzných disciplín): štúdie a články: Pečate a erb Hnúšte. Obzor 
Gemera, 3, 1972, č. 4, s. 130-132; Poľnohospodárske a hrnčiarske symboly v obecných erboch 
Malohontu. Tamže, 4, 1973, č. 2, s. 52-54; Rodové erby v Gemeri a Malohonte. Tamže, 12, 
1981, č. 3, s. 180-181; Dnešný význam erbov. Tamže, č. 4, s. 230-231; Obecné erby a pečate 
v Malohonte." Heraldicko-sfragistická sonda. Tamže, 15, 1984, č. 1, s. 27-31; Mestský erb 
a postavenie Tisovca počas feudalizmu. In: Vývoj správy miest na Slovensku. Martin 1984, 
s. 255-278; Erb a pečate Kokavy nad Rimavicou. Vlastivedné štúdie Gemera, 3, 1985, s. 135-
149; Mestské a obecné erby v Gemeri-Malohonte. Rimavská Sobota 1987; Znak československej 
federácie. Áno, či nie? Pravda, 71, 9.1.1990, s. 3; Naše národné a štátne znaky. Mladé rozlety, 
4, 1990, č. 3, s. 12-13; Otázniky nad návrhmi nášho štátneho znaku. Prečo tak, a nie inak? 
Pravda, 71, 30.1.1990, s. 3; Znak Slovenska a Slovákov. V zrkadle národných dejín. Tamže, 
20.2.1990, s. 3; Symboly česko-slovenskej štátnosti. Bratislava 1990; Erb Rimavskej Seči. 
Vlastivedné štúdie Gemera, 8, 1990, s. 7-32; Vlajka Slovenskej republiky v premenách času. 
Čím skôr, tým lepšie. Pravda, 72 (L), 2.11.1991, s. 5; Znaky gemersko-malohontských miest 
a obcí. Súčasný stav a perspektívy. Obzor Gemera-Malohontu, 22, 1991, č. 3, s. 90-96; Aréna 
mestských erbov. Slovenská heraldická škola proti dekadencii. Slobodný piatok, 3, 1992, č. 7, 
s. 8-9; Symboly Rimavskej Soboty. I. Erb. Gemerské zvesti, 32, 1992, č. 39, s. 2, II. Pečate 
a pečiatky. Tamže, č. 40, s. 2, III. Vlajky a zástavy. Tamže, č. 41, s. 2, IV. Reťaz a štandarda 
primátora. Tamže, č. 42, s. 2; Podoby a osudy erbu mesta Rožňavy. Obzor Gemera-Malohontu, 
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24, 1993, č.4, s. 145-153; expertízy a návrhy: erb Rimavskej Seči (1986), symboly Rimavskej 
Soboty (1992), pečať Liptovského Mikuláša (1992), znak - ochranná známka St. Nicolaus, a. s. 
(1993), znak Slovenskej informačnej služby (1993), symboly Rožňavy (1993); rozhovory: 
O obnovovaní mestských a obecných erbov. Gemerské zvesti, 32, 1992, č. 38; recenzie 
a anotácie: Fojtík, J.; Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava, SAS 1975. In: 
Slovenská archivistika, 10, 1975, č. 2, s. 151-153; Novák, J.: Cechové znaky: In: Společenské 
vedy ve škole, 33, 1976, č. 6, s. 169; Erby, rody, dejiny. Nová práca z pomocných vied 
historických. Nové slovo, 22, 1980, č. 51, s. 19; Kartous, P. - Novák, J. - Vrtel', L.: Erby 
a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava, Obzor a Ministerstvo vnútra SR 1991. In: 
Slovenská archivistika, 26, 1991, č. 2, s. 118-121; Gali, F.: Ôsterreichische Wappenkunde. 
Wien - Kôln - Weimar, Bohlau Verlag 1992. In: Historický časopis, 40, 1992, č. 5, s. 633; 
Crampton, W.: Die Welt der Flaggen und die Wappen aller Länder. Augsburg, Battenberger 
Verlag 1991. In: Tamže, s. 633-634. 
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SLOVENSKÝ 
BIOGRAFICKÝ 

SLOVNÍK 

jenašiindoteraznajúplnejšímiivotopisným lexikónom. Obsahuježivotopisnéabibliografícké 
údaje o vyše 13-tisíc osobnostiach, ktoré sa významnou mierou zúčastnili na kultúrnom, 
vedeckom, hospodárskom, politickom a spoločenskom vývine slovenského národa od 
Veľkej Moravy do súčasnosti, na Slovensku i vo svete. 

Základnú abecednú sériu diela tvorí 6 zväzkov, z ktorých posledný práve vyšiel. Slovník 
je určený jednotlivcom i inštitúciám u nás i v zahraničí na dopĺňanie, overovanie 
a rozširovanie vedeckých informácií o Slovákoch. Dnes nechýba vo významnejších vedeckých 
či profesných knižniciach, na vysokých i stredných školách, v redakciách masmédií, 
kultúrno-osvetových a iných zariadeniach. Nemal by teda chýbať ani Vám. 

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

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ 
MUDROŇOVA 26 
036 52 MARTIN 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE -

VEXILOLOGICKÝ KLUB V PRAZE 
Ludvík Mucha 

Vexilologický klub v Praze vznikl v roce 1972 a sdružuje zájemce o štúdium, registraci, 
dokumentaci i tvorbu vlajek a práporu, tedy o disciplínu zvanou vexilologie. Její jméno, dnes 
v odborném svete bežné, vzniklo teprve roku 1957 v USA a jeho tvúrcem je nej významnejší 
americký vexilolog Whitney Smith. Termín je odvozen z názvu rímskeho vexilla, které bylo 
zavedeno roku 105 pf. Kr. v rímskych legiích a stalo se tak prvním praporem západního sveta. 
Naše disciplína je ovšem mnohem starší než její název. Vyvíjela se zprvu v rámci heraldiky, ta jí 
však vždy venovala pouze okrajovou pozomost. Vexilologie se proto začala osamostatňovat, pronikla 
do zemepisných atlasu a nakonec, zejména v dobé masového vzniku nových starú a jejich výsostných 
symbolu, začaly vznikat i vexilologické publikace. Dnes už pronikla i do náučných slovníku 
a bibliografií a považuje se za pomocnou vedu historickou. 

České vexilology seznámil s nazvem naši disciplíny v roce 1965 Josef Česák. Koncern 
šedesátých let venoval novým státním vlajkám zvýšenou pozomost pražský populárne vedecký 
zemepisný časopis Lidé a zeme, který začal uvefejňovat mé informace o nových vlajkách, jichž 
tehdy vznikalo značné množství. To vyvolalo zajem vexilologický orientovaných čtenáŕú časopisu, 
jejichž dotazy jsem zodpovídal, a na základe této dosti bohaté korespondence vznikla skupina 
stálych zájemcú o vlajky a prápory, kteri se stali zakládajícími členy Vexilologickeho klubu. Ten 
byl ustaven pod záštitou Obvodního kultumiho domu v Praze 3 na schúzi konané 29.1.1972. Mél 
zprvu 31 členu a podlé tehdy platných predpisu byla jeho púsobnost omezena na území Prahy 3, 
ale pŕijaly jsme kromé 8 zájemcú z celé Prahy i dalších 20 zájemcú z českých zemí, 1 z Bratislavy 
a 2 dokonce až z Ruska. Jakmile jsme vytvorili organizační základnú, orientovali jsme se na 
prípravu publikační tribúny, v níž jsme videli hlavní cíl své práce. Tou se stal zpravodaj Vexilologie, 
jehož první číslo, vlastné trojčíslo 1-3, vyšlo v zári 1972. Úvodní článek pochází z pera Josefa 
Česáka a symbolicky zní "Co je vexilologie". 

Abychom od začátku mluvili stejným odborným jazykem, bylo treba vytvofit české 
vexilologické názvosloví. To realizovala brožúra Zbyška Svobody vydaná téméf současné s prvním 
číslem zpravodaje. Obsah časopisu, který od té doby vychází trikrát až čtyrikrát ročné, predstavuje 
koncepci klubovni vexilologické aktivity. Jejím základem je informovat rýchle a prúbéžné o nových 
státních vlajkách a znacích, ponévadž o to se zajímají všichni členové klubu. Prvním hlavnim 
odborným cílem byl pak soupis vlajek a práporu československých mést. Tato akce byla uskutečnéna 
v letech 1976-1979 a její výsledky jsou uverejnený ve Vexilologii 28, 32-33, 37 a 38. Doplnky, 

Autor príspevku, popredný český geograf, kartograf, vexilolog a filatelista, (nar. 1927), pôsobil do r. 1992 ako docent 
na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Je zakladateľom a od založenia i predsedom Vexilologickeho 
klubu v Prahe. Z jeho počerných publikácií populárno-zemepisná práca Celým svétem vyšla v r. 1961 aj v slovenčine. 
Azda najznámejšie sú však jeho Vlajky a znaky zemí sveta, ktoré vyšli doteraz v 4 českých a 4 anglických vydaniach, 
po prvýkrát v r. 1974. 
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opravy i nová zjišténí jsou príležitostné otiskovány v drobných studiich. Výsledkem tohoto soupisu 
by la dokumentace 210 práporu československých-mést, z toho 41 slovenských. V této práci klub 
pokračuje stále, dnes ovšem už jen na území České republiky, a současný soupis vykazuje více než 
200 vlajek a práporu mést a obcí z Čech, Moravy a Slezska. 

Ďalší rozsáhlé šetrení se týkalo vlajek československých telovýchovných organizací 
(Vexilologie 71, 72, 73, 74, 76 a 85), kde celé jedno číslo zpravodaje (76) je vénováno Slovensku. 
Samozrejmé jsme od samého začátku své existence venovali pozornost československé statní 
vlajce, jejímuž 60. jubileu bylo dedikováno celé 35. číslo zpravodaje, a pak vlajkám i znakúm 
České i Slovenské republiky, o nichž psali nejpovolanéjší čestí a slovenští autori. Významným 
pŕíspévkem byl i soupis zahraniční vexilologické literatúry v československých knihovnách 
(Vexilologie 14 a 60). Ten byl založen na excerpci katalógu českých i 15 slovenských knihoven, 
včetné knihovny Matice slovenské. Dosud nedoceneným pŕíspévkem je obsáhlá práce 
o praslovanských a staročeských vexilologických objektech (Vexilologie 46, 48 a 50), neobyčajné 
dňkladné doložená a graficky dobre dokumentovaná studie pramenné povahy. Neméné cenný je 
nástin nejstarší histórie práporu a vlajek (Vexilologie 40, 41), založený na dúkladné znalosti 
interdisciplinárni.literatúry nevexilologické povahy. Prúkopnickou prací byl rozsáhlý soubor článku 
venovaný vexilologickému materiálu užívanému na území nékdejší NDR (Vexilologie 53, 54, 56, 
57,58, 65 a 66) s trvalou historickou hodnotou. Ohlas získal i pfehled vlajek nejvyšších pŕedstavitelú 
státú sveta (Vexilologie 59 až 64). 

Už od roku 1975 vychází jako každoroční príloha Vexilologie tzv. Vexilologický dopis, 
obsahující pfehled politických nevexilologickych udalostí, které nezndka vedly ke vzniku nových 
vlajek a práporu; pro informace tohoto druhu není ve zpravodaji totiž dostatek místa. 

Vexilologický klub má od počátku živé kontakty se zahraničními společnostmi a pomerné 
bohatou výmenu vexilologických časopisu. Dobré styky jsme udržovali zejména s W. Smithem 
z USA (Flag Research Center), W. G. Cramptonem z Veľké Británie (Flag Inštitúte) a KÍ. Sierksmou 
(Vexilla Nostra) z Nizozemska. Byli jsme také první a jedinou vexilologickou společností, která 
se udržela v zemích východního bloku. Západnímu svetu jsme zprostfedkovávali pohled do 
východoevropské oblasti, a to pfedevším na stránkach zpravodaje. Za dobrou reprezentaci vexilologie 
v zahraničí nám dokonce udelil čestné uznaní tehdejší Obvodní národní výbor v Praze 3 v roce 
1982. Stalo se to na návrh Obvodního kultumího domu v Praze 3, našeho zŕizovatele a patróna, 
pod jehož ochranou se nám relatívne dobre vedlo až do roku 1991, kdy OKD zanikl a klub se po 
schválení nových stanov a registrací v roce 1992 zcela osamostatnil. Naši hlavní vizitkou zústává 
i nadále zpravodaj Vexilologie, který v roce 1993 dosáhl 89 sešitú se 1746 stranami textu. V roce 
1990 vydal klub šestijazyčný srovnávací vexilologický slovník nazvaný Odborné výrazy a štylistické 
konstrukce používané ve vexilologii. Zpracovali jej Josef Česák a Jiŕí Tenora. Termíny i väzby 
jsou uvedený v angličtine, nemčine, češtine, ruštine, francouzštiné a španélštiné. A konečné se nám 
podarilo umístit heslo vexilologie i nékteré další vexilologické termíny v Encyklopedickom slovníku 
a Slovníku cizích slov, které vydal Encyklopedický dúm v Praze 1993. Je to první prípad, kdy se 
tento termín objevil v českém naučném slovníku a, pokud je nám známo, i v lexikografii zahraniční. 

V roce 1991 vyslal Vexilologický klub poprvé oficiálního delegáta na 14. medzinárodní 
vexilologický kongres FIAV (Fédération Internationale des Assotiations Vexillologiques) v Barcelone 
a podal prihlášku do této organizace. Jejím členem se stal na 15. kongresu roku 1993 v Curychu. 
Ten navštívilo 6 vexilologú českého púvodu, z nichž 3 žijí trvalé v České republice, a jeden člen 
z Bratislavy. 

Vexilologický klub mél 31.12.1993 v České republice 116 individuálních a 8 kolektivních 
členu, v zahraničí 37 jednotlivcú a 23 institucí, z toho na Slovensku 12 členu a SGHS MS v Martine. 
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RECENZIE - GLOSY 

Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných véd historických. 2. vyd. Jinočany, 
Nakladateľstvo a vydavateľstvo H & H 1994. 448 s. 

Toto významné dielo vyšlo po prvýkrát r. 1988. Vzápätí po svojom vydani bolo rozchytané a je preto 
potešiteľné, že sa na knižnom trhu objavuje opäť. Ide totiž o najrozsiahlejšiu českú prácu z pomocných vied 
historických, ktorá na rozdiel od všetkých predchádzajúcich diel podobného zamerania si všimla aj naše 
problémy a zohľadnila aj našu literárnu produkciu. 

Rastúci záujem o otázky pomocných vied historických vyžaduje mať neustále k dispozícii príručku, 
ktorá by oboznámila čitateľskú verejnosť so základnými poznatkami týchto mimoriadne príťažlivých vedných 
odborov. Takou je práve spomenuté dielo učiteľov pražskej Katedry archívnictva na Filozofickej fakulte 
Karlovej univerzity. Prednosťou predkladanej práce je obdivuhodná šírka záberu autorov, disciplinovaný 
výber faktov i prístupný výklad neraz veľmi komplikovaných javov v príslušných vedách. V tejto súvislosti 
nemožno nevyzdvihnúť bibliografickú prílohu, zostavenú ku každej disciplíne zvlášť. Nejde tu iba o výpočet 
jednotlivých diel, ale o ich premyslený výber a navyše o anotovanu a hodnotiacu bibliografiu. Za výkladom 
každého vedného odboru nájdeme informáciu o základnej literatúre európskej, samozrejme českej, ale aj 
slovenskej. Je doslova výberová. Inakšia ani nemôže byť. Bolo by nespravodlivé, keby sme tejto časti vyčítali 
neúplnosť. 

Medzi prvým a druhým vydaním práce nieje veľký rozdiel. Je to pochopiteľné, veď v týchto disciplínách 
k markantným novým poznatkom dochádza veľmi pozvoľne. Vieme ale, že k prevratným zmenám došlo 
v našom štátoprávnom usporiadaní, čo malo bezprostredný vplyv na štátnu symboliku. Kapitola o heraldike 
je v tomto smere aktualizovaná. 

Autori anotovanej publikácie sa aj v druhom vydaní práce zamýšľajú nad problémom, v akom rozsahu 
a v akej úplnosti je najúnosnejšie celú matériu pomocných vied publikovať. Správne si uvedomujú, že ich 
dielo nie je adresované iba odborníkom, naproti tomu je nesporné, že svojou prácou neuspokojujú iba laickú 
verejnosť, ktorá sa po prvýkrát zaujíma o problémy pomocných vied historických. Najlepšie to ilustruje krátka 
kapitola o genealógii (s. 119-128). Sú v nej všetky základné informácie o tejto disciplíne. Genéza genealógie, 
jej vypovedacia schopnosť, metóda bádania, praktické možné výsledky s ich kritickým hodnotením i naznačenie 
perspektív disciplíny. Pre začínajúcho genealóga je táto kapitola po stránke informatívnej veľmi užitočná, pre 
odborníka pozoruhodná hutnosťou výkladu. Táto charakteristika platí pre všetky disciplíny obsiahnuté v naj
novšom diele o pomocných vedách. 

K celej práci na záver bude azda užitočné reprodukovať veľmi výstižné konštatovanie hlavného autora 
práce prof. Ivana Hlavačka v úvode k druhému vydaniu príručky. Doslovne v ňom piše: "Rekoncepciu knihy, 
resp. jej podstatnejšie rozšírenie sme nepovažovali za vhodné - do istej miery aj v odvážnej nádeji, že sa 
predsa len niekedy náplni naša túžba, aby sa každej z tu prezentovaných vied dostalo podrobnej pozornosti 
v samostatnej publikácii." Tento program - vademecum a po ňom monografie jednotlivých disciplín - by mal 
byť aj našou ctižiadosťou. 

Jozef Novák 

Gudenus, János - Szentirmay, László: Ôsszetôrt címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni 
megpróbaltatások. Budapest 1989, 512 s. 

V tvorivej spolupráci genealóga J. Gudenusa a novinára L. Szentirmaya vzniklo vedecké dielo, ktorého 
predmetom je výskum osudov uhorskej aristokracie po r. 1945. V úvodnej kapitole sa dočítame, že autori si 
stanovili za ciel zistiť, ako sa bývali aristokrati dokázali prispôsobiť novým spoločenským pomerom v Maďarsku, 
v okolitých bývalých socialistických štátoch i v západných krajinách, čo museli podstúpiť, aby ich spoločnosť 
hodnotila nie podľa pôvodu, ale podľa charakteru, vedomostí či dosiahnutých výsledkov. 
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Dielo pozostáva z dvoch častí: zo štúdie rozdelenej na 30 kapitol a zo 41 príloh. Celé je výsledkom 
viac ako dvadsaťročného podrobného a vecného výskumu, ktorého súčasť tvorilo o.i. štúdium rukopisných 
memoárov a dotazníkový prieskum medzi potomkami alebo najbližšími príbuznými historickej aristokracie. 

Základnú vzorku výskumu predstavovalo 701 osôb. Najväčšiu časť z nich, 681 osôb vlastniacich 
pozemky s rozlohou väčšou ako 100 katastrálnych jutár, vybrali autori podľa Adresára hospodárov (Gazdacímtár) 
z roku 1935. Tento súbor doplnili o aristokratov, ktorí v rokoch 1930-45 pôsobili v úrade predsedu vlády 
alebo ministra (11 osôb), ako hlavní župani (6), resp. vysokí cirkevní hodnostári (4). 

V štúdii sa stretneme so stručnou charakteristikou a informáciami o vývoji a používaní jednotlivých 
šľachtických titulov v Uhorsku, resp. v jeho nástupníckych krajinách a vo svete. V skratke sa dozvieme 
i o vývoji genealógie a heraldiky v Maďarsku po r. 1945, o skutočnosti, že maďarskí vedci sa v posledných 
desaťročiach síce venovali genealógii jednotlivých rodov, nie však genealógii aristokratov ako takých. Autori 
ďalej charakterizujú vývoj pohľadov na "historickú" aristokraciu v jej vlastných prácach, v literárnych dielach 
maďarských i zahraničných autorov, vo filmoch, v rozhlasových reláciách a na stránkach časopisov. 

Práca prináša aj množstvo štatistických údajov, autori však zdôrazňujú, že zväčša nie sú presné, 
pretože mnohé podkladové materiály sú ešte stále neprebádané či neprístupné (nie sú napríklad známe presné 
počty maďarských emigrantov-aristokratov z jednotlivých emigračných vln v rokoch 1944, 1947 a 1956). 
Podľa aktuálnych informácií žilo v Maďarsku v čase dokončenia práce 125 rodín aristokratického pôvodu 
s celkovým počtom 528 osôb. V Rumunsku pôsobilo v tom istom období (1988) 21 rodín aristokratického 
pôvodu (84 členov), v bývalom Česko-Slovensku 11 rodín (39 členov) a v bývalej Juhoslávii 4 rodiny (11 
členov). V bývalom ZSSR nežili podľa zistení autorov žiadni potomkovia uhorských aristokratických rodín. 
V západných krajinách, predovšetkým v Rakúsku, Nemecku a USA zaevidovali až približne 2300-2500 
takýchto osôb. 

Autori v krátkosti hodnotia a porovnávajú aj vývoj politickej a spoločenskej situácie a jej vplyv na 
osudy vybraných rodín v Rumunsku a na Slovensku. Konštatujú, že šľachta žijúca na Slovensku v porovnaní 
s aristokraciou v Rumunsku viac asimilovala - zatiaľ čo v Rumunsku bývalí uhorskí aristokrati len výnimočne 
uzatvárali zmiešané manželstvá, na Slovensku to bolo a je bežné. Ako ďalší argument uvádzajú fakt, že kým 
v Rumunsku je nepredstaviteľné, aby potomkovia (deti) vysokej uhorskej šľachty nevedeli po maďarsky, na 
Slovensku sa vyskytli aj takéto prípady. Podobné charakteristiky sú uvedené i pri ďalších krajinách Európy. 

Značná časť štúdie sa zaoberá majetkovou situáciou, politickým a hospodárskym pôsobením aristokratov 
v medzivojnovom období, počas vojny a v rokoch 1945-47, pričom autori sledujú osudy aristokracie ako 
triedy i jednotlivcov. V osobitnej kapitole si všímajú pôsobenie 30 židovských rodov, ktoré získali titul baróna 
v rozpätí rokov 1867-1918. 

Autori zdôrazňujú, že napriek zmene postavenia uhorskej (maďarskej) aristokracie po r. 1945 (r. 1946 
boli zrušené jej ostatné privilégiá) emigrovalo v tomto období z Maďarska len zanedbateľné množstvo jej 
príslušníkov. Väčšina sa snažila zmieriť s novými podmienakmi a prispôsobiť sa im. Oveľa viac aristokratov 
emigrovalo až v r. 1947, po zmene politického režimu. Do diania v r. 1956 sa bývalí maďarskí aristokrati až 
na niekoľko výnimiek nezapojili, čo tvorcovia publikácie odôvodňujú ich trpkými skúsenosťami z 50-tych 
rokov. Štúdia prináša aj nové fakty o postihoch príslušníkov aristokratických rodov počas druhej svetovej 
vojny, v povojnovom období, v 50-tych rokoch i neskôr, údaje o tom, ako a kde (v čom) sa príslušníci bývalej 
aristokracie v povojnovom období uplatnili, aké výsledky dosiahli doma i v zahraničí. 

Záverečné stránky tvoria konštatovania a zistenia, ku ktorým autori dospeli: o používaní priezviska, 
uzatváraní manželstiev, používaní oslovení a titulov, o spoločenskom živote, postojoch k emigrácii, 
k materinskému jazyku, o vzťahu k vlastnému pôvodu - a to tak pokiaľ sa týka aristokracie, ktorá zostala 
v Maďarsku (kde rozlišujú situáciu v 50-tych, 60-tych a 70-tych rokoch) ako aj tej, ktorá žije v zahraničí. 
V poslednej kapitole tvorcovia zhrnuli ohlasy, ktoré vyvolali svojim výskumom doma i mimo hraníc Maďarska. 

Hodnotnou súčasťou diela je i štyridsaťjeden príloh. Ide o genealogické tabuľky, súpisy uhorských 
aristokratov, uvedených napr. v rôznych lexikónoch, súpisy žijúcich aristokratov v Maďarsku, na Slovensku, 
v bývalej Juhoslávii, Rumunsku a inde, súpisy aristokratov-emigrantov z jednotlivých bývalých socialistických 
krajín, údaje o ich majetkových pomeroch a iné. Dielo si v každom prípade zaslúži pozornosť slovenských 
genealógov. 

Katarína Schlenkerová 
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OBNOVENÝ ČASOPIS TURUL 

Pre každého slovenského genealóga, heraldika a sfragistika jedným zo základných zdrojov poznatkov je 
zborník Maďarskej historickej spoločnosti, Maďarského krajinského archívu a Maďarskej heraldickej a genealogickej 
spoločnosti Turul. Začal vychádzať r. 1883. Do r. 1946 vyšlo 60 ročníkov. R. 1950 vyšieljeden zošit ako 61.- 64. ročník 
(za roky 1947-1950) a ďalší 65. ročník (za roky 1951-1992) sa teda objavil až po 42-ročnej odmlke. Najnovší ročník 
je v určitom zmysle jubilejný, veď vychádza na 110. výročie vzniku časopisu. 

Turul od samého začiatku prízvukoval kritický prístup ku genealogickému bádaniu a doslova vyhlásil vojnu 
proti diletantizmu v tejto disciplíne. Vysoko odborný charakter si časopis zachovával po celú dobu svojho trvania a 
tento program vyžaruje aj z prvých štyroch zošitov, ktoré máme k dispozícii. Ide o jeden zväzok za spomenuté roky 
1951-1992. Za rok 1993 vyšlo jedno dvojčíslo, samostatný tretí a samostatný štvrtý zošit. 

Časopis si zachoval pôvodný formát a pôvodnú štruktúru. Na začiatku uverejňuje štúdie. Nasledujú drobnejšie 
príspevky, medzi ktorými sa objavujú aj nekrológy. Ďalej časopis uverejňuje recenzie, pokračuje správami 
o výstavách a katalógoch k nim. Na koniec sú zaradené domáce a zahraničné správy (správy o kongresoch, 
o nedožitých jubileách). V rámci drobných správ sú rôzne výzvy (napr. žiadosť o pravidelné poskytovanie údajov 
o vydaných prácach z pomocných vied historických pre prípravu maďarskej bibliografie z týchto odborov). Časopis 
uzatvára nemecké a francúzske resumé. 

Turul vždy mal a aj dnes má široký záber. Tak ako v minulosti, rovnako aj v súčasnosti prevažuje celouhorský 
aspekt pri riešení najrôznejších otázok. U genealogických štúdií je to pochopiteľné, veď väčšina historických rodov 
mala majetky a jej členovia pôsobili takmer vo všetkých regiónoch monarchie. Ako príklad spomeniem štúdiu I. 
Kállayho z prvého obnoveného ročníka. V rámci Vzťahov elitných rodov za Márie Terézie (s. 18-26) všetky majú 
bezprostredný vzťah aj k Slovensku (Baťán, Esterházi, Pálfi, Nádašdy a ďalší). Nemôžu nás nezaujímať Uhorsko-
pofské genealogické vzťahy, ktoré vychádzajú na tri pokračovania. Naše vedomosti isto obohatí informácia 
o Gothajskom almanachu za roky 1951 -1992, ktorá obsahuje aj krátku retrospektívu o ročenke, ktorá vychádza temer 
nepretržite od r. 1815. Aj v tejto správe nájdeme údaje onašich rodoch - o Pongrácovcoch, Perinskych, o Révaiovcoch 
a ďalších. Priamo nášho územia sa dotýka informácia A. Pandulu o Dvoch pamätných doskách na Muránskom hrade 
(s. 42-44). Veľmi zaujímavé sú pravidelne uverejňované správy o prírastkoch armálesov do Krajinského archivu 
v Budapešti za jednotlivé obdobia. 

Jeden z redaktorov časopisu - A. Pandula - sa zaoberá faleristikou. Jeho zásluhou sú v nasledujúcom ročníku 
až dve štúdie z tejto oblasti a správa o faleristickom kongrese v Keszthelyi. V treťom zošite je pomerne veľká informácia 
o Polstoročnom genealogickom a heraldickom bádaní v Rumunsku (1940-1990). Takúto informáciu by sme mali do 
časopisu poskytnúť aj my, určite by ju s radosťou prijal. 

Vo štvrtom čísle prof. I. Bertényi uverejnil prvú časť významnej informácie o Vývine pomocných vied 
historických v Maďarsku v rokoch 1951 -1991 (s. 3-14). Z tohto zošita nás môže zaujať Spomienka na jeden 400-ročný 
rod (s. 26-29). Ide totiž o Sluhovcov, ktorí majú pôvod v Nitrianskej župe. 

Touto krátkou informáciou oboznamujem našich genealógov a heraldikov s novým zdrojom poznatkov pre 
naše bádanie. Pri tejto príležitosti nemôžem nespomenúť, že k prvým 50 ročníkom časopisu bol už dávno vydaný 
podrobný register. Obsahuje každý vecný údaj nielen zo štúdií, ale aj zo správ každého jedného čísla vydaného za 
prvých 50 rokov. Bolo by užitočné, keby redakcia časopisu zabezpečila pokračovanie rovnako podrobného registra 
aj pre nasledujúce ročníky. Využívanie tohto časopisu by sa veľmi zintenzívnilo, pretože staršie ročníky sú kompletne 
uložené len v niekolkých našich knižniciach. Záverom úprimne gratulujem maďarským kolegom k obnove tohto 
skutočne významného časopisu. Budeme sa tešiť na každý ďalší zošit. 

Jozef Novák 

Ročenka. Yearbook of trie Czechoslovak Genealogical Society International. Volume 1, Number 1, Winter 1992, 
56 s. (s obálkou) 

Relatívne mladá, no dynamicky sa rozvíjajúca. Tak by sa dala charakterizovať Československá genealogická 
spoločnosť (Czechoslovak Genealogical Society International) so sídlom v americkom St. Paul. Založená v máji 
r. 1988, už po roku svojej existencie začala vydávať vlastný časopis pod názvom Naše rodina. V poslednom období 
k nemu pribudlo ďalšie periodikum - zborník Ročenka, ktorý vyšiel v novembri 1993. 

V úvodnom príspevku (Networking - A Story ofOur Society) sa Dave Pavelka, iniciátor založenia spoločnosti, 
vracia k jej začiatkom, načrtáva vývoj a súčasné aktivity, medzi ktorými v poslednom období zaujímajú významné 
miesto veľké genealogické a kultúrne konferencie. Dnes takmer 2-tisícovú členskú základňu spoločnosti tvoria 
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záujemcovia, ktorých predkovia (Česi, Moravania, Slezania, Rusíni, Maďari, Slováci, Nemci, Židia) prišli do USA 
z terajších územi Českej a Slovenskej republiky. 

Nasledujúca historicko-etnografická štúdia (Border People: The Bôhmisch - German-Bohemians - in 
America) je venovaná jednej z týchto etnických skupín - Nemcom a nemeckým emigrantom z českého pohraničia. 
Autori (Ken Meter a Róbert Paulson) si v nej osobitne všímajú Nemcov z juhozápadných Čiech (južný Egerland, 
Šumava) a nemecké enklávy v 3 štátoch USA - Minnesota, Wisconsin a Michigan. Ako sami uvádzajú, príspevok 
predstavuje vôbec prvý ucelenejší pohľad na túto problematiku. 

Leo Bača, texaský Čech, ktorý zasvätil svoj voľný čas štúdiu lodných registrov (passenger lists), a údaje 
o českých imigrantoch z nich spracoval v 4-zväzkovej práci, prispel do zborníka prakticky zameraným článkom, 
v ktorom analyzuje tento, pre Američanov často kľúčový genealogický prameň. V závere sumarizuje svoje doterajšie 
výskumy v štatistike, vykazujúcej počty imigrantov, ktori prišli z Čiech do prístavov Galveston, New Orleans, New 
York a Baltimore v rokoch 1834-1914. 

Milan Šišmiš, jediný slovenský autor zastúpený v Ročenke, v štúdii s názvom Genalogický výskum na 
Slovensku - stručné dejiny sleduje genézu genealogického bádania na územi Slovenska od začiatku 17. storočia do 
súčasnosti. 

Ďalši "cudzinec", učiteľapoloprofesionálny genealóg z Olomouca Jiŕí Ošanec publikuje v zborníku "Niekoľko 
poznámok od moravského genealoga a rodinného historika". Tak znie podtitul jeho príspevku Researching Our 
Ancestors ŕromMoravia and Silesia (Ako skúmať našich predkov z Moravy a Sliezska). Upozorňuje v ňom na základné 
(matriky a ich duplikáty) i pri genealogickom výskume menej využívané pramene (fotografie, urbáre, pomocné knihy, 
katastrálne knihy a mapy). Poskytuje rôzne praktické rady krajanom, aké informácie možno získať z českej literatúry, 
pri návšteve miesta pobytu predkov a pod. 

Helen Cincebeaux, americká folkloristka, známa svojimi výskumnými aktivitami aj na Slovensku, 
v autobiograficky ladenom príspevku A Moravian Family: Thirteen Generations opisuje vlastné objavovanie "starej 
vlasti", hľadanie predkov z moravského Slovácka i svoje dojmy a zážitky z turisticko-študijných ciest po Slovensku. 

Prvé slovenské komunity v Amerike (Early Slovák Communiťies in America) je názov príspevku pedagóga 
z Indiánskej univerzity Louisa B. Hammera. Tento autor v spolupráci s Dr. Ivanom Ripkom z Jazykovedného ústavu 
SAV v Bratislave uskutočnil v lete r. 1988 jazykovedný výskum medzi americkými Slovákmi prvej generácie. Popri 
ňom získal aj množstvo informácií o živote prvých slovenských osadníkov v USA. Po všeobecnom úvode, v ktorom 
sa zmieňuje o príčinách a postupe slovenskej emigrácie do USA, sleduje proces adaptácie prvých vysťahovalcov, 
ilustrujúc svoje poznatky o nich autentickými výpoveďami ich detí, dnes už zväčša vyše 70-ročných starcov. 

V záverečnom článku (Proudly Czech and Irrevocably Texan) Róbert Janak, predseda Spoločnosti českého 
kultúrneho dedičstva v Texase, približuje genézu českého (presnejšie moravského) osídlenia v tomto americkom štáte 
od jeho začiatkov v r. 1852 do súčasnosti. 

I z tohto letmého pohľadu na stránky zborníka je zrejmé, že Československej genealogickej spoločnosti 
a zostavovateľovi (Duncan B. Gardiner) sa podarilo ziskať pre spoluprácu viac významných, erudovaných krajanov 
i autorov zo "starej vlasti", a zároveň vytvoriť pre nich dostatočne široký publikačný priestor. Prvé číslo Ročenky 
možno preto súčasne považovať za prvý krok k vytvoreniu odborného genealogického periodika medzi krajanmi za 
Atlantikom. 

-mm-

NAŠE ERBY V RUMUNSKU 

V máji 1991 bola na Trenčianskom hrade prvá vernisáž výstavy Zo súčasnej slovenskej heraldickej 
tvorby. Je ukážkou heraldických prác troch našich najvýznamnejších maliarov erbov: Z. Alexyho, L. Čisárika 
a J. Šveca. Doteraz bola inštalovaná v dvanástich slovenských mestách a vo februári 1994 po prvýkrát aj 
v zahraničí v Múzeu Krajina Krišov v Oradei. Výstava sa tu uskutočnila vďaka Nadácii rumunsko-slovenského 
priateľstva a Demokratickému zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. 

V Rumunsku sa doteraz nekonala žiadna heraldická výstava. Tá naša dopadla prekvapujúco. Rumunské 
Ministerstvo kultúry spolu s ďalšími inštitúciami vydalo pri tejto príležitosti osobitný propagačný plagát. Do 
rumunčiny preložili osemstranovú skladačku - libreto. O výstave, deň pred jej otvorením, informovali noviny 
Crisana na prvej strane. V deň vernisáže tie isté noviny uverejnili obsiahly článok o dejinnom vývoji nášho 
štátneho znaku, opäť na prvej strane. Na otvorení bola prítomná rumunská televízia a bukureštiansky rozhlas 
ma požiadal o interview. Rozhovor tlmočil prof. Ioan Garai - duša kultúrneho života Slovákov v Rumunsku. 
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Neočakávaným prekvapením v deň otvorenia našej výstavy bola prítomnosť početných heraldikov 
z Bukurešti, pre ktorých usporiadatelia zorganizovali sympózium na tému Súčasná problematika slovenskej 
a rumunskej heraldiky - terminológia, opis, uskladnenie, konzervovanie a uplatnenie. Účastníci sympózia sa 
stretli aj na osobitnej besede s vedením Univerzity v Oradei. 

Výstava Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby je komorne ladená. Predstavuje to najlepšie, čo sme 
dnes v oblasti heraldickej tvorby schopní ponúknuť. Účastníkov jej otvorenia osobitne zaujala široká škála 
exponátov. Na výstave je zastúpená naša štátna symbolika, mestské, obecné, cechové, rodové i cirkevné erby. Ich 
pozornosť upútal vyspelý umelecký prejav našich troch výtvarníkov a najmä skutočnosť, že mnohé vystavované 
erby boli ilustráciami v knižkách pre deti. Najvýznamnejšia súčasná heraldická v Rumunsku pani Dr. Maria 
Dogaru, viceprezidentka Rumunskej heraldickej a genealogickej komisie v Bukurešti, sa aj na sympóziu živo 
zaujímala o možnosti oslovenia mládeže heraldickou tvorbou a veľmi docenila tento spôsob propagácie našej 
disciplíny v spoločnosti. Pre klasickú heraldickú tvorbu v Rumunsku sa totiž až dnes kladú prvé cieľavedomejšie 
základy. 

V Oradei bola výstava inštalovaná od 18. februára do 18. marca 1994. Teraz putuje po ďalších mestách 
Rumunska, odkiaľby sa mala v letných mesiacoch presunúť do Juhoslávie. Na jeseň a koncom roka 1994 šiju budú 
môcť prezrieť záujemcovia v Maďarsku a na Ukrajine. 

Keď sme v máji 1991 výstavu "Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby" otvárali, vedeli sme, že nieje 
zlá. Neverili sme však, že bude o ňu až taký velký záujem a už vôbec sme nepredpokladali, že by sa mohla vydať 
na cestu aj do zahraničia. V priebehu svojej púte bola po dva razy inovovana. Jej pôvodný charakter sa tým však 
vôbec nezmenil. Ostala komornou, takou bude aj naďalej. V oblasti našej domácej heraldickej tvorby je dobrou 
vizitkou. Treba si želať, aby nebola posledným slovom našich výtvarníkov. 

Jozef Novák 

Zbierka na podporu výstavy 
Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby 

Do uzávierky čísla prejavili o výstavu Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby záujem aj 
slovenské zastupiteľské úrady a naše partnerské organizácie v Poľsku, Kanade a Rakúsku, uvažuje 
sa o jej prezentácii v Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, USA a i. Na pôde našej spoločnosti 
sa súčasne zrodila myšlienka, aby sa výstava po ukončení svojho putovania stala stálou expozíciou 
na Trenčianskom hrade, pod ktorým (obrazne povedané) sa myšlienka usporiadať ju zrodila a kde 
sa jej putovanie začalo. Riaditeľstvo Trenčianskeho múzea v Trenčíne nápad uvítalo a v súčanosti 
už s výstavou vo svojej koncepcii budovania stálych expozícií na Trenčianskom hrade ráta. Kým 
však výstava nájde svoje trvalé miesto vo vyhliadnutých priestoroch Ľudovítovho paláca, bude 
potrebné vynaložiť ešte nemálo úsilia a prostriedkov na to, aby dôstojne reprezentovala našu 
heraldickú tvorbu, spoločnosť i krajinu v zahraničí. Z týchto dôvodov výbor SGHS MS na svojom 
zasadnutí dňa 17. júna 1994 v Bratislave rozhodol otvoriť osobitný podúčet vo VUB Martin (č. 35-
17237-362/0200), na ktorý možno poukazovať prostriedky na podporu výstavy. Tieto nebudú 
jediným, ba ani hlavným zdrojom príjmov pri zabezpečo vani jej ďalšieho pohybu. Veríme však, že 
aj oni prispejú k dobru veci.Mená darcov a výšku darovaných príspevkov budeme pravidelne 
zverejňovať na stránkach nášho časopisu. Prvými z nich sú: 

JozefNovák/100/, Ján Švec/100/, firma Signum - Emília Čisáriková/1000/, Ladislav Čisárik/100/ 
Oľga Kvasnicová/60/, Ladislav Vrtel'/100/, Dragica Vrtetová /100/, Leo Kužela/40/, Pavlína 
Valková/100/, Leon Sokolovský/100/, Vojtech Pomothy/100/ Milan Šišmišst./100/ Milan Šišmiš 
ml/100/, Karin Šišmišová/100/ Zdenko Ďuriška/100/. 
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KRONIKA 

SYMBOLY (ERBY-PEČATE-ZÁSTAVY) bol názov výstavy, ktorú v dňoch 27. januára - 20. marca 
1994 sprístupnili v priestoroch Vlastivedného múzea vo Zvolene. Jej návštevníci si mohli prezrieť 
heraldické, sfragistické, vexilologické a ďalšie pamiatky zo zbierok zvolenského múzea a Štátneho 
oblastného archívu v Banskej Bystrici. Autorom scenára bol Milan Gajdoš. 

V PRIESTOROCH PÁLFfflO PALÁCA v Bratislave sa 9. februára 1994 uskutočnilo zakladajúce 
zhromaždenie Slovenskej spoločnosti exlibristo v. Organizácia združuje zberateľov, umelcov a záujemcov 
o exlibris, príležitostnú a volnú grafiku, chce vydávať členský časopis, organizovať výmenné schôdzky, 
aukcie exlibris a dalšie podujatia. Členmi sa môžu stať záujemci nad 18 rokov. Kontaktná adresa: RNDr. 
Ivan Panenka (predseda), Šancova 38, 811 05 Bratislava. 

V INFORMAČNOM STREDISKU RADY EURÓPY sa 18. mája 1994 konal vedecký seminár na tému 
Oral history - metóda či cieľ? Vystúpili na ňom etnológovia, sociológovia a historici zo Slovenska, Českej 
republiky a Kanady. Z pohľadu genealóga odzneli tu zaujímavé príspevky o podmienkach, technikách 
a skúsenostiach s interviewovaním (A. Diljbajevová, E. Mannová, Z. Kusá ai.), o využití genealogických 
informácií pri skúmaní etnicky vlastnej rodiny (M. Botíková) a dalšie. Organizátori - Slovenská 
národopisná spoločnosť pri SAV, Ústav etnológie SAV a Nadácia M. Šimečku - pripravujú ich vydanie 
vo forme samostatného zborníka. 

JEDENÁSTA SLOVENSKÁ ONOMASTICKÁ KONFERENCIA za účasti vedeckých pracovníkov zo 
Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Českej republiky a Nemecka sa 19. - 20. mája 1994 uskutočnila v Nitre. Na 
programe počas oboch rokovacích dní boli aj príspevky venované problematike osobných mien - Osobné 
mená v Jelšavskej knihe (R. Kuchár), Sémantické pozadie osobných mien v solhobanskej mestskej knihe 
1819-1841 (M. Sedláková), Stopy migrácie v priezviskách výchovného Slovenska (M. Blicha), Osobitosti 
antroponým ukrajinskej hovorovej oblasti na východnom Slovensku (M. Dujčák) a iné. Podujatie 
usporiadali Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave, Katedra slovenského jazyka Vysokej školy 
pedagogickej v Nitre a Slovenská onomastická komisia. Príspevky budú publikované v zborníku. 

KOMORNÚ VÝSTAVU Historický exlibris a supralibros vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej 
knižnice Matice slovenskej sprístupnili 27. mája 1994 vo vestibule 3. budovy tejto inštitúcie v Martine 
na Hostihore. Zámerom tvorcov bolo prostredníctvom ukážok z matičných zbierok upozomft' na 
množstvo a rozmanitosť pamiatok knižnej kultúry na území Slovenska a ich spätosť s európskym 
kultúrnym dedičstvom. Najstaršie supralibrosy zo Slovenska pochádzajú z 15., najstaršie exlibrisy 
s heraldickým obsahom zo 16. storočia. Autorom scenára i katalógu k výstave bol PhDr. Ľubomír 
Jankovič. 

V POSLEDNÝ JÚNOVÝ TÝŽDEŇ (28.6.1994) usporiadal Biografický ústav Matice slovenskej 
v Martine v spolupráci s miestnym ev. zborom a našou spoločnosťou vedecký seminár Hroboňovci 
v slovenskej kultúre. Podujatie, na ktorom odzneli príspevky ku genealógii, životu a dielu členov tejto 
rodiny, bolo súčasne prvým organizovaným stretnutím Hroboňovcov. Z rodiny pochádzalo viac 
významnýchnárodných dejateľov, o.i. štúrovský básnikSamo Bohdan Hroboň (1820-1894). Dnešní Hro
boňovci sú potomkami jeho brata, spisovateľa Ľudovíta Miloslava. 

-gh-
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NÁZORY - FAKTY - KURIOZITY 

Naša skúsenosť naznačuje, že ženy v strednom alebo staršom veku majú zvyčajne nielen 
širšie, ale aj omnoho bohatšie "pole pamäti" ako muži, niekedy vedia viac o manželovej vlastnej 
rodine ako sám manžel, že (kolektívna) rodinná pamäť mestských rodín z vyšších tried, aristokracie 
a stabilnej buržoázie je omnoho širšia a bohatšia na sociálne fakty, príbehy a mýty, ako je pamäť 
robotníckych, úradníckych alebo migrujúcich rodín..., že starší lúdia vedia a chápu oveľa viac ako 
mladší. 

Takéto očakávané, ale nie ešte plne doložené zistenia môžu mať ďalekosiahle dôsledky, ak 
nezostaneme pri samozrejmých vysvetleniach v termínoch pohlavia, vzdelania a veku. Napríklad 
nemusí to byť pohlavie ako také, ale skôr tradícia pripútania žien k sfére "rodinného života", t.j. 
k sfére produkcie a reprodukcie samotných ľudských bytostí, kontrastujúca s pripútaním mužov 
k sfére produkcie vecí, ktorá môže vysvetľovať, že ženy majú viac poznatkov o príbuzenských 
vzťahoch. Toto pravidlo deľby práce medzi pohlaviami, muži produkujúci tovary, ženy produkujúce 
život, môže mať veľa výnimiek, ale tieto až donedávna skôr potvrdzovali jeho platnosť. Všeobecný 
vzor tak môže vysvetliť, prečo pri konštruovaní sociálnych genealógií či už v Quebeckú, Francúzsku, 
Anglicku, Maďarsku a Rusku neustále nachádzame informantov s najrozsiahlejším a najbohatším 
"poľom pamäti" zvyčajne medzi ženami v strednom a staršom veku. Vyvstáva otázka, či tento jav 
bude pokračovať bezo zmeny. Naopak, písané genealógie sú zvyčajne výsledkom genealogických 
záujmov mužov na dôchodku. 

Mladí muži i ženy zvyčajne nevedia veľa o svojich príbuzných. Sú orientovaní na budúcnosť 
a spravidla majú malý záujem o minulosť svojej rodiny. Nie sú dobrými "hlavnými" informantami, 
ale ak ich ako študentov požiadame, aby vyhľadali základné biografické údaje a príbehy svojich 
príbuzných, sú schopní vystopovať tety a synovcov zo vzdialených miest a z tretieho kolena 
a priniesť mnoho údajov a príbehov, o ktorých žiaden outsider nemôže ani snívať. 

V rodinách z vyšších a stredných tried je bohatstvo rodinnej pamäti často znakom a priamym 
dôsledkom väčšiny praktických transmisií vlastností. Tento dlhý záber kolektívnej pamäti dobre 
situovaných rodín má však svoj protiklad v post-revolučných spoločnostiach, ako je bývalý 
Sovietsky zväz alebo Čína, kde sa príslušníci bývalých vyšších tried nielenže potrebovali pretvarovať 
pred autoritami, ale tiež skrývať pred vlastnými deťmi či vnúčatami. 

Kvalita a kvantita základných biografických údajov a rodinných príbehov, ktorú môžeme 
získať prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného rozhovoru s jednou osobou, závisí preto 
od viacerých faktorov, ktoré si zasluhujú ďalšie skúmanie, ak aj len preto, že sú to osobitné 
sociologické javy. V praxi však býva veľmi málo prípadov, že nemožno nájsť príbuzných prvej 
oslovenej osoby..., ktorej pamäť nám neumožňuje uspokojivo konštruovať sociálnu genealógiu 
zahrňujúcu niekoľko generácií a príbuzenských línií. Naše vlastné skúsenosti z Francúzska, 
Quebeckú a teraz z Ruska ukazujú, že osoba v strednom veku zvyčajne pozná základné biografické 
údaje aspoň o tucte príbuzných, či už o svojich súrodencoch, rodičoch, deťoch, partnerovi, jeho 
súrodencoch atď. 

(Daniel Bertauxv štúdii Sociálne genealógie komentované a porovnávané: Nástroj na pozorovanie 
procesov sociálnej mobility v dlhodobom meradle, Sociológia, 25, 1993, č. 6, s. 519-52 
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Starí pamétníci méli v hlavé rodokmeny vlastní i rodokmeny sousedú. Dovedli poutavé 
vyprávét o mnohých vécech, které pero kronikárovo nezaneslo do svých zápisu. V dnešní dobé se 
pakneprávem zapomíná na ty, ktefí zde žili, pracovali, trpeli i radovali se dávno pred nami. Množí 
lidé ŕíkají: "Co mné je po tom, kdo byl múj dédeček. Za to si nie nekoupím." Co my múžeme čekati 
od svých potomku, když búdou mít takový nezajem a takovou neúctu vúči nám a naši práci, jako 
ji máme my ke svým pfedkum? Zapadneme v more nepaméti a nikdo nebude védét, co jsme zde 
vykonali. Myjsmemostemmezipokolenírrúdávnozemŕelýmiadosudnenarozenýmipotomky. My 
jim máme pŕedávat zkušenosti našich pfedkú, aby v živote netápali a nezačínali hledat to, co už 
dávno nalezeno... 

(František Silarvpráci Náš rod Ústí nad Orlici 1993, s. 5) 

AD "KTERAK JEST TO?" 

V Genealogicko-heraldickom hlase č. 1/1993 v rubrike Kuriozity sme publikovali výzvu, aby 
ste nám napísali o kurióznych kombináciách príbuzenských vzťahov, s ktorými ste sa stretli v živote 
alebo pri vlastnom genealogickom výskume. Na túto výzvu nám pán Rudolf Návrat z Bratislavy 
poslal nasledujúcu nemeckú anekdotu. Istý farník sa v nej obracia na svojho kňaza slovami: 

"Sehr geehrter Pfarrer, wie Sie wissen, habe ich eine Wittwe geheiratet mit einem 
zwanzigjähriger Tochter. Die hat dann mein Vater geheiratet. Mein Vater wurde also mein 
Schwiegersohn, meine Stieftochter meine Mutter. 

Als meine Frau den Jungen kriegte, war das der Schwager meines Vaters und gleichzeitig 
mein Onkel (also Bruder meiner Stiefinutter). Nun hat meine Stiefinutter, die ja zugleich meine 
Stieftochter ist, vorgestern ebenfals einen Jungen bekommen, und der ist nun also sowohl mein 
Bruder, als auch mein Enkel. 

Ich selbst aber bin der Mann meiner Frau und ihr Enkel (als Sohn ihrer Schwiegersohnes). 
Meine Frau ist meine Grossmutter (als die Mutter meiner Stiefinutter). Und da der Mann meiner 
Grossmutter mein Grossvater ist, bin ich nun mein eigener Grossvater. " 

Keď sme o preklad textu poprosili p. Dr. Viliama Mruškoviča z Archívu literatúry a umenia 
Matice slovenskej v Martine, spomenul si, že rovnakou anekdotou (pravdaže v slovenčine) ho počas 
učitelského pôsobenia v Trstenej, bavil náčelník tamojšej železničnej stanice. Jej pôvod ani prípadné 
staršie slovenské znenie sa nám zatiaľ zistiť nepodarilo. Pripájame preto aspoň jej súčasný preklad: 

"Veľavážený pán farár, ako viete, vzal som si jednu vdovu s dvadsaťročnou dcérou. Tá si 
potom vzala môjho otca. Môj otec sa teda stal mojím žatom, moja nevlastná dcéra mojou matkou. 

Keď moja žena porodila chlapca, ten sa stal švagrom môjho otca a zároveň mojím strýkom 
(teda bratom mojej macochy). Nuž a predvčerom porodila chlapca aj moja macocha, ktorá je 
zároveň mojou nevlastnou dcérou, a ten je teraz tak mojím bratom, ako aj mojím vnukom. 

Ja sám som však mužom svojej ženy a jej vnukom (ako syn jej zaťa). Moja žena je moja stará 
matka (ako matka mojej macochy). A pretože muž mojej starej matky je môj starý otec, tak som si 
aj vlastným starým otcom. " 

Za text i preklad obom priaznivcom našej spoločnosti ďakujeme. 
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PRAKTICKÁ PRÍLOHA 

AKO OCHRAŇOVAŤ RODINNÉ DOKUMENTY 
Vladimír Bukovský 

Naša generácia je zaplavená mimoriadnym množstvom aktuálnych informácií. Menej času 
a miesta nám ostáva na to, aby sme tak ako predkovia evidovali v pamäti všetky rodinné vzťahy 
a príbehy. Našťastie v každej rodine existujú dokumenty, ktoré sú viac alebo menej výrečnými 
svedectvami o živote jednotlivca, jednej alebo viacerých rodín. Ak chceme, aby sa tieto informácie 
zachovali pre dalšie generácie, musíme k nim pristupovať zodpovedne. Všetky tieto pamiatky majú 
svoju prirodzenú životnosť, ktorej dĺžku môžeme negatívne alebo pozitívne ovplyvniť. Ako pracovník 
reštaurátorského a konzervačného pracoviska vnímam túto skutočnosť azda intenzívnejšie ako iní. 
Možno aj preto, že problematiku poznám v celej jej šírke a zložitosti a denne mám možnosť vidieť, čo 
dokáže urobiť s dokumentárni čas a nezriedka aj ľudská nevedomosť či ľahostajnosť. 

Ako teda chrániť naše dokumenty? 
Na úvod niekoľko všeobecných zásad: 

- Všetky dokumenty treba sústrediť na jedno miesto, písomnosti a fotografie oddeliť od trojrozmerných 
predmetov a osobitne uložiť. 

- Dokumenty treba usporiadať podľa určitého klúča, uložiť do vhodných obalov a urobiť ich prehľadnú 
evidenciu. Evidencia by mala byť tak rozsiahla, aby čo najviac obmedzila manipuláciu s originálmi 
pri ich štúdiu (o triedení a evidencii dokumentov pozri osobitný príspevok v GHH 2/1993 -pozn. red.). 

- Zdokumentov, ktoré sú už na pohľad veľmi poškodené alebo krehké (týkasa to predovšetkým písom
ností), treba urobiť kópie a označiť ich zhodne s originálmi. 

- Staršie dokumenty by mali byť uložené vo vhodných klimatickýchpodmienkach, na bezprašnom mies
te a oddelene od bežnej dokumentácie, ktorá je potrebná pre chod domácnosti. 

- S dokumentárni treba pracovať v čistom prostredí a s čistými rukami. 
- pri častejšom štúdiu určitých materiálov je vhodné používať ich kópie, nie originály. 
- S materiálmi by mal manipulovať jeden človek, nie celá rodina a už vôbec nie deti. 

A teraz už konkrétnejšie. Najčastejšie sa v našom archíve vyskytujú rôzne typy papierových 
dokumentov. V porovnaní s inými materiálmi je ich životnosť relatívne najkratšia - pri prirodzenom 
starnutí má papier najkratší polčas rozpadu, t.j. dobu, za ktorú sa znížia jeho mechanické vlastnosti 
(pevnosť) o 50%. Poznáme dva základné typy papiera. Prvý z nich, ručný, bol vyrobený z kvalitných 
prírodných surovín - z ľanových a konopných handier. Spoznáme ho podľa štruktúry sita, ktorá je dobre 
viditeľná proti svetlu. Tento papier má dobrú pevnosť (neuvoľňuje kyselinu, ktorá štiepi dlhé celulózové 
vlákna papierovej hmoty), je odolný voči svetlu a, ak bol uskladnený v dobrých podmienkach, môže 
vy držať ešte veľa rokov. Musíme všakdbaťoto, aby nedochádzalo kjeho mechanickému poškodzovaniu. 
V súčasnosti sa ručný papier na Slovensku nevyrába. Najbližšia výrobňa, ktorá používa pôvodnú 
technológiu, je vo Velkých Losinách na Morave. 
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Druhý typ papiera, ktorý je materiálom väčšiny našich dokumentov sa začal vyrábať strojovým 
spôsobom koncom prvej polovice 19. storočia. Na jeho výrobu sa používalo a používa drevo, čo je 
podstatne menej kvalitný materiál ako ľanové a konopné textílie. Papiere vyrobené v minulom storočí, 
ale aj väčšina súčasných papierov má preto veími krátku životnosť. Podlá výskumov, ktoré urobili 
v niektorých amerických knižniciach, je polčas ich rozpadu len asi 15-20 rokov. Prečo je tomu tak? Ešte 
aj dnes sa pri výrobe papiera používajú plnidlá, ktoré uvoľňujú kyselinu sírovú. Táto razantne skracuje 
(štiepi) celulózové vlákna papiera, čím sa výrazne znižujú jeho mechanické vlastnosti. Dnes môžeme 
zodpovedne povedať, že papier vyrobený v druhej polovici minulého storočia má už limitovanú životnosť 
a pomaly a nenávratne sa začína rozpadávať. Pretože časť našich dokumentov tvoria rôzne výstrižky 
z novín a časopisov, mali by sme si uvedomiť, že papier, použitý pri ich výrobe patri medzi najmenej 
kvalitné a jeho životnosť je veľmi nízka. Vidno to napr. podľa toho, že pri bežnom izbovom osvetlení už 
po krátkom čase výrazne zožltne. Na priamom slnečnom svetle postupuje tento proces oveľa rýchlejšie. 

Čo môžeme urobiť, aby sme spomalili prirodzené starnutie našich dokumentov a predĺžili ich 
životnosť? V domácich podmienkach predovšetkým vizuálne zhodnotíme ich stav. Môžeme určiť typ 
papiera, rok jeho výroby alebo použitia, stupeň zožltnutia (veľmi kyslé strojové papiere sú až hnedé), 
mechanickú pevnosť (veľmi krehký papier sa v ohyboch a na iných mechanicky namáhaných miestach 
rozpadáva). Presné zmeranie kyslosti, neutralizáciu a spevnenie papiera tam, kde dochádza k jeho 
drobeniu alebo odlamovaniu, sú schopné bez poškodenia robiť len špecializované pracoviská. Sami sa 
preto nepokúšajme o náročné testy, reštaurátorské a konzervačné práce. 

Dokumenty, ktoré sú už na pohľad veľmi poškodené alebo krehké, môžeme preventívne ochrániť 
tak, že z nich urobíme kópie (xeroxové alebo fotografické). Podlá niektorých autorov ani xeroxový papier, 
aj keď je pomerne kvalitný, nespĺňa predstavy o ideálnom a trvanlivom nosiči informácií. V súčasnosti 
však našim potrebám plne vyhovuje. Ak si máme možnosť vybrať, dajme prednosť osvedčenému 
domácemu papieru, ktorý vyrábajú Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku. 

Dokumenty pri uskladnení by mali byť čo najmenej mechanicky namáhané a nesmú prísť do styku 
s tvrdými predmetmi, ktoré by ich mohli poškodiť. Pred ich uložením preto odstráňme spinky, špendlíky 
a podobné predmety. Na ochranu písomných ale aj iných dokumentov nikdy nepoužívajme igelitové 
vrecká a iné materiály, ktoré nezabezpečujú dobrú výmenu vlhkosti, ani materiály, ktoré veľmi rýchlo 
podliehajú prirodzenému starnutiu (napr. celofán). Najvhodnejšie a najosvedčenejšie sú papierové 
obálky, papierové dvojhárky veľkosti A4 alebo A5, ktoré sa vkladajú do krabíc s tvrdým obalom. 
Problémom týchto obalov, kedze sú z papiera, resp. z kartónu, je opäť ich kyslosť, ktorá môže nepriaznivo 
vplývať na uložené dokumenty. U nás zatiaľ nedostať hotové obálky a krabice z neutrálneho papiera. Dajú 
sa však zhotoviť z kvalitnejšieho a dostupného alkalického papiera, ktorý spĺňa prísnu medzinárodnú 
normu ISO 9706 pre stále a trvanlivé papiere. Ako jediní na Slovensku ho vyrábajú Severoslovenské 
celulózky a papierne v Ružomberku. Označuje sa priesvitkou °° ISO 9706 (značka a označenie normy sú 
umiestené pod sebou). 

Ďalším problémom, ktorý by sme mali riešiť bez ohľadu na to, či naše dokumenty sú alebo nie sú 
v obaloch je, ako a kde ich uskladniť. Papierové dokumenty by mali byť uložené pri teplote 16-18 *C, ktorá 
je optimálnym riešením medzi požadovanou čo najnižšou teplotou uskladnenia a teplotou nášho 
životného prostredia. Druhým dôležitým faktorom je dodržanie vhodnej vlhkosti v ovzduší. Optimálna 
je relatívna vlhkosť 50-55 %. Môžeme ju merať jednoduchými, napr. vlasovými vlhkomermi, ktoré sa dajú 
bežne kúpiť. Musia sa však z času na čas kalibrovať, inak neposkytujú spoľahlivú informáciu. O čo ľahšie 
sa dá vlhkosť merať, o to ťažšie sa zabezpečuje jej požadovaná hodnota. Je samozrejmé, že len pre naše 
materiály nebudeme klimatizovať celý byt alebo určitú miestnosť (ak klimatizácia už netvorí súčasť 
kúrenia). Uskladnime preto naše dokumenty v miestnosti, ktorá celoročne poskytuje aspoň približné 
požadované hodnoty teploty a vlhkosti. Prijateľné podmienky môžeme dosiahnuť napr. vhodným 
vetraním. 
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Zo skúsenosti vieme, že určitým zmenám sa nevyhneme (optimálne podmienky uloženia nemá 
ani väčšina knižníc a archívov), mali by sme však zabezpečiť, aby nedochádzalo k vzniku extrémov. 
Veľmi škodlivé je napr. zvýšenie teploty nad 24-25'C. V takomto prípade totiž dochádza 
k výraznému zintenzívneniu hydrolytického štiepenia celulózových vláken a súčasne knežiadúcemu 
zníženiu vlhkosti prostredia. Nízka vlhkosť zbavuje papier prirodzeného obsahu vody (v priemere 
tvorí asi 6% hmotnosti), čím sa stáva menej elastickým a tým i menej odolným voči mechanickému 
namáhaniu (podobne reagujú aj kožené a pergamenové väzby kníh). Vyvarujme sa preto uloženia 
dokumentov napr. v blízkosti radiátorov a iných zdrojov sálavého tepla. Iným extrémom je vysoká 
vlhkosť (nad 70%). Veľmi často sa stretávame s knihami zničenými v dôsledku umiestnenia 
v blízkosti stien. Na stenách dochádza vplyvom nízkej teploty ku kondenzovaniu vodných pár a tým 
aj pri nízkej teplote k výraznému zvýšeniu vlhkosti, ktorá vytvára podmienky pre rast plesní. 

Okrem extrémnych hodnôt mali by sme naše dokumenty chrániť aj pred prudkými zmenami, 
t.j. pred zvýšením alebo znížením teploty o 4-5'C a vlhkosti o 5% za deň. Ak preto napr. nájdeme 
dokumenty niekde v truhlici na pôjde, musíme ich opatrne preniesť do vhodného prostredia, kde by 
mali aspoň týždeň pobudnúť bez ďalšej manipulácie. Až po tomto období klimatizácie ich môžeme 
opatrne očistiť štetcom od prachu a roztriediť. 

Fotografické dokumenty sú druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom dokumentov 
v našich archívoch. Patria k nim fotografie, negatívy, diapozitívy, filmy a pod. Všeobecne platí, že 
čierno-biele fotodokumenty sú trvanlivejšie ako farebné. Na životnosť oboch výrazne vplýva kvalita 
použitého materiálu a dodržanie postupov pri jeho spracovaní. Druhým významným faktorom sú 
podmienky uskladnenia. Fotografie by mali byť uložené vo vhodných albumoch, prípadne - tak ako 
negatívy - v obálkach. Veľmi dôležitá je dôkladná evidencia, ktorá obmedzí častú manipuláciu. Na 
fotografie by sa zásadne nemalo písať prepisovacími perami. Ak sme k popisu nútení, použime 
obyčajnú mäkkú ceruzku a popisujme na zadnú stranu. Faktom zostáva, že poznámka priamo na 
fotografii je istejšou informáciou ako na obálke, v ktorej je uložená. 

Pri uskladnení fotografického materiálu je veľmi dôležitá teplota a vzdialenosť od zdroja 
sálavého tepla. Čím je teplota nižšia a vzdialenosť väčšia, tým lepšie (pre profesionálne uskladňovanie 
sa doporučuje teplota až do 4'C). Súčasne však treba sledovať aj relatívnu vlhkosť. Vo všeobecnosti 
tu platia podobné zásady ako pri papieri. 

Na stálosť čiernobielych fotografií - najmä vtedy, ak boli nekvalitne ustálené - negatívne 
vplýva svetlo. Rovnako nepriaznivo pôsobí aj uloženie v nevhodnom prostredí, napr. v "kyslých" 
obálkach. V oboch prípadoch dochádza k žltnutiu alebo blednutiu obrazu. Tento proces je prakticky 
nevratný. Kontrast znehodnotených obrazov sa bežne nedá obnoviť. Určité možnosti v tomto smere 
poskytujú moderné kopírovacie postupy (fotografické reprodukovanie s využitím farebných filtrov, 
xeroxo vanie). 

V súčasnej dobe explózie vedecko-technických informácií sa v našich archívoch začínajú 
objavovať aj celkom nové nosiče informácií - magnetofónové pásy, videokazety, kompaktné disky 
a pod. Tieto médiá zatiaľ nemusíme zachraňovať, pre zabezpečenie ich dostatočne dlhej životnosti 
by sme však mali dbať o ich dôkladnú ochranu podľa doporučení výrobcov. Všeobecne platí, že 
preventívna ochrana je mnohokrát lacnejšia a jednoduchšia ako zachraňovanie už poškodených 
alebo dokonca zničených materiálov. 

Záverom môžeme doporučiť: Ochrana rodinných dokumentov je veľmi dôležitá činnosť, 
ktorú treba robiť nielen s veľkým zanietením, ale aj s citom. Vo vážnejších prípadoch sa preto vždy 
radšej poraďte s odborníkom, aby vaše, akokoľvek dobre mienené úsilie nevyšlo nazmar. V prípade 
potreby sa môžete obrátiť napr. na pracovníkov Reštauračno-konzervačného oddelenia Matice 
slovenskej (Novomeského 32, 036 52 Martin), ktorí majú k dispozícii okrem skúseností aj pomerne 
rozsiahlu bázu literárnych informácií z predmetnej problematiky. 

48 



INHALT 

František Žifčák, Direktor des Staatlichen Regionalarchivs in Levoča, stellt in dem 
Einfuhrungsartikel sein Archív vor. Sein Sammelgebiet stellt das Territorium des ehemaligen Zipser 
Komitats dar. Er verfolgt seine Entwicklung und die einzelnen Bestände und macht besonders auf die 
bei der Zusammenstellung der adeligen und burgerlichen Genealogien und beim Štúdium der 
Städte-, Gemeinden- und Geschlechterwappen auswertbaren Quellen auŕmeksam. Ererwähnt auch die 
Mitarbeit mit der Genealogischen Gesellschaft Utahs (Jesus Christus' Kirche der Heiligen des letzten 
Tages). Sein Archiv ist nämlich das erste slowakische Archív, in dem man 1991 bis 1994 mit dem 
Mikrofilmen der Kirchenmatrikeln ŕur diese amerikanische Gesellschaft begonnen hat. 

Zuzana Kusá, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Soziologischen Instituts der Slowakischen 
Akadémie der Wissenschaften, informiert iiber die Môglichkeiten der Ausnutzung von Genealogien und 
Familiengeschichten, beim Štúdium der sozialen Prozesse in der slowakischen Gesellschaft. Sie macht 
auf den franzôsischen Projekt von D. Bertaux aufmerksam, der vorschlägt, die Bewegungen in der 
Gesellschaft mittels der sozialen Genealogien der Familien, die verschiedene gesellschaftliche Gruppen 
repräsentieren, zu erforschen. Solche Genealogien ermôglichen uns, die Mobilitätsprozesse in einer 
Zeitspanne von 50-80 Jahren zu verfolgen. Von den traditionellen Genealogien unterscheiden sie sich 
zum Beispiel in der Zahl von Generationen (3-4), darin, dass sie nicht von einem Einzelnen, sondem von 
4 sogenannten Grändungsfamilien seiner Grosseltern ausgehen, dass sie nicht nur die Blutsverwandten, 
sondern auch die entfernten Verwandten beachten usw. Als solche werden sie weiter mit den 
Lebensgeschichten der einzelnen Familienmitglieder "kommentiert", mit Angaben iiber die Geschichte 
der Siedlungen und Institutionen, in denen sie tätig waren, und mit Zeugenschaften der Personen, die 
ihre Gefáhrten waren. Die Autorin informiert kurz iiber die Ausnutzung dieser Methode im eigenen 
Projekt.benannt "Das zwanzigsts Jahrhundert in den Familien der slowakischen vor-1918 Intellektuellen". 

Das Erzählenúber das Geschlecht Hrušovský ist eine gekurzte Version der famiUengeschichtlichen 
Arbeit von Mojmír Hrušovský (1920-1993), die Maschinenschrift deren er 1983 der Matica slovenská 
gewidmet hat. Der Autor, Ôkonome und Jurist von Beruf, verfolgt darin die Genealógie und Geschichte 
von 3 Generationen seines eigenen Geschlechts. Die Familie stammte aus VeEké (heute Trenčianske) 
Stankovce im Bezirk Trenčín. Hir bekanntestes Mitglied war der Schriftsteller Ján Hrušovský (1892-
1975). Einige ihrer weiteren Angehôrigen wirkten als Kulturschaffende, Politiker und Wissenschaftler. 
Das Materiál geht aus dem Štúdium der Archivquellen, den Erinnerungen des Autors und seiner 
Verwandten aus. 

Der Kulturhistoriker Hadrián Radváni macht in seinem Artikel auf einen wenig bekannten 
Kalendár, herausgegeben 1799 in Tmavá, aufmerksam, der von 1800 bis 1819 in der Esztergomer 
Erzdiôzese (in dieser Zeit siedelte sie in Trnava) benutzt wurde. Dieser grôsste in der Slowakei 
herausgegebene Einblatt-Wandkalender ist dadurch merkwurdig, dass man darauf die heraldischen 
Exlibris der Erzbischôfe und Kanoniker geklebt hat. Der Autor analysiert sie zu Ende des Textes. 

In den regelmässigen Rubriken macht uns die Nummer mit dem heraldischen Exlibris des 
Adelgeschlechts der Algovič' vom Ende des 18. oder vom Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt, stellt 
den Heraldiker und Historiker Leon Sokolovský und den Vexilologischen Klub in Prag - mittels des 
Beitrages seines Vorsitzenden, des Kartographen und Bahnbrechers der tschechischen Vexilologie 
Ludvík Mucha - vor. 

In der praktischen Beilage informiert Vladimír Bukovský, Leiter der Restaurierungs- und 
Konservationsabteilung der Matica slovenská, iiber die Weise, wie man die Papier- und Fotodokumente 
in den Personen- und Familienarchiven schiitzen sollte. 
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SUMMARY 

In the introductory article František Žifčák, director of the State Regional Archives in 
Levoča, describes his institution, which collects materials from the territory of the former 
county of Spiš. He traces the archives' history and particular collections, paying special 
attention to those sources that can be used in creating noble and civilian genealogies and in 
studying municipal, town, and family coats-of-arms. Finally, he mentions the archives' 
collaboration with the Genealogical Society of Utah (The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints). It was at the Levoča archives that this American organization first began to microfilm 
parish records in the periód from 1991 to 1994. 

Zuzana Kusá, of the Sociological Institutie of the Slovák Academy of Sciences, next 
explains the possibilities of making use of genealogies and family histories in the study of 
social processes in Slovák society. She cites the French project of Daniel Bertaux, who is 
attempting to analýze movements in society by examining the genealogies of families that 
represent different social groups. These genealogies make it possible to discern mobility 
processes within periods of 50 to 80 years. They differ from traditional genealogies in that they 
deal with a number of generations (3-4), they do not begin with the individual but with the 
families of his four grandparents, the so-called establishing families, they devote attention to 
both blood and distant relatives, etc. The genealogies themselves are then supplemented with 
individual family members' life histories, dáta on the histories of their domiciles and the 
institutions where they worked, and testimonies of their contemporaries. The author briefly 
describes this method as employed in her own project entitled "The Twentieth Century in the 
Families of the pre-1918 Slovák Intelligentsia." 

"Speaking about the Hrušovský Family" is a shortened version of a larger family history 
study by Mojmír Hrušovský (1920-1993), who donated its typewritten version to the Matica 
slovenská in 1983. An economist andlawyer by profession, the author traces the genealogy and 
history of three generations of his family. The family came from Veľké (today Trenčianske) 
Stankovce, Trenčín district. Its most famous member was the writer Ján Hrušovský (1892-
1975). Some of its otherrepresentatives were intellectuals, politicians, and scholars. The work 
is based on archival sources and the personál recollections of the author and his relatives. 

Hadrián Radváni, a cultural historian, devotes attention to a little known calendar 
published in Trnava in 1799 that was used in the Archidioceseof Esztergom from 1800 to 1819 
(the seat of the Archidiocese being in Trnava during that time). It is the largest one-page wall 
calendar published in Slovakia, and it is noteworthy because heraldic bookplates of archbishops 
and canons were pasted on it. They are analyzed by the author at the end of the article. 

In the regular columns, this issue presents a heraldic bookplate of the Alagovič noble 
family from the end of the eighteenth or the beginning of the nineteenth century, introduces 
heraldist and historian Leon Sokolovský, and provides a report on the Vexilological Club in 
Prague by its chairman, cartographer and pioneer of Czech vexilology, Ludvík Mucha. 

In the Practical Supplement Vladimír Bukovský, head of the Matica slovenská Restoration 
and Conservation Department, describes the methods of preserving paper and photographic 
document in personál and family archives. 
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The Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská (established 1991 in Martin, 
Slovakia) encourages the development of genealogy, heraldry, and related branches, in particular 
research on the origin of Slovakia related families and persons. For this purpose it gives consultation, 
organizes scholarly and educational undertakings, presents results of genealogical and heraldic 
reseach and informs on events in the related fields, designs and undertakes projects concerning 
investigation into genealogical sources and heraldic monumente, maintains its own information 
holdings. 
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