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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (zal. 1991 v Martine) pod
poruje záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny, osobitne tých, Morí skúmajú pôvod 
a príbuzenské vztáhy slovacikálnych rodín a osobností. Za týmto účelom poskytuje konzultácie, organi
zuje vedecké a vzdelávacie podujatia, vydáva periodikum Genealogicko-heraldický hlas a dalšie 
publikácie, pripravuje rôzne výskumno-zberateľské akcie, buduje vlastnú knižnicu a archív. 

Spoločnosť je otvorená pre domácich i zahraničných členov. Členstvo (individuálne alebo kolek
tívne) vzniká po zaregistrovaní vyplnenej prihlášky a zaplatení členského príspevku na príslušný 
kalendárny rok (100 Sk, pre študentov a dôchodcov 50 Sk, pre členov z ČR 120 Sk). 

Prihlášky a prípadné otázky posielajte na adresu: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
pri Matici slovenskej, Novomeshéhô 32, 036 52 Martin. Telefón: 0842-313 71, klapka 459. Fax: 0842-
-331 88. Členské príspevky a finančné dary možno poukazovať na účet spoločnosti vo VÚB Martin 
l 17237-362/0200. 



ZDENKO G. ALEXY 
75-ROČNÝ 

Významné životné jubileum doyena slovenských heraldikov, ktoré oslávil 
v pozoruhodnom rozkvete svojich tvorivých síl, je isto milým dôvodom nielen na úprimné 
zvolanie "živio", ale i na pripomenutie si jeho miesta v súčasnej slovenskej heraldickej 
tvorbe. 

Šťastné sjDOJenie rozhľadeného heraldika a invenčného grafika v jednej osobe -
čo v našom heraldickom svete nie je častým javom - vytvorilo taký odborný a výtvarný 
potenciál, vďaka ktorému mohol zasiahnuť do všetkých oblastí erbovej tvorby, či už máme 
na mysli mestskú a obecnú heraldiku, tvorbu štátnych symbolov niekdajšej federatívnej 
republiky, či skutočnosť, že stál jari kolíske modernej slovenskej vexilológie. 

Kým v týchto sférach sa popri Alexym angažovali viacerí, sú oblasti, v ktorých 
je doslova naším heraldickým ])rvolezcom. S pozoruhodnou odvahou sa už desiatky rokov 
angažuje napríklad v tvorbe osobných a rodinných erbov, najmä v súvislosti 
s tvorbou heraldických exlibrisov. Tu jeho aktivita prekročila hranice Slovenska - veď 
jeho trojzväzkové dielo Ex libris annales (Viedeň 1983, 1984 a 1985) prezentuje početné 
Alexyho erby, vytvorené pre popredných svetových heraldikov. 

Zdenko G. Alexy (vľavo) 
počas 22. medzinárodného heraldického a genealogického kongresu v Ottawe v r. 1996 (na fotografii 
sa dalej nachádzajú jej excelencia Diana Fowler Le Blanc, manželka generálneho guvernéra Kanady, 
slovenský veľvyslanec v Kanade Anton Hykisch a Ladislav Vrtel, tajomník Heraldickej komisie SR). 
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T o , s akou ľahkosťou Alexyho heraldika prekračuje hranice, nakoniec dokumen
toval a dokumentuje aj vo sfére tvorby cirkevných erbov. Nielen, že vytvoril erby pre 
takmer všetky slovenské arcidiecézy a diecézy, nielen, že bol za svoju heraldickú tvorbu 
v Čechách a na Morave poctený titulom biskupský notár královéhradecký, no dnes 
predstavuje autoritu, s ktorou zahraniční heroldi konzultujú problémy tvorby erbov 
cirkevných hodnostárov a inštitúcií. V súvislosti s cirkevnou symbolikou h o d n o spomenúť 
zatiaľ posledné Alexyho dielo o kanonických dekoráciách niekdajšej habsburskej mo
narchie (Ehrenzewlien der Kapitel in vormals Habsburgisclien Ländern, Viedeň 1996). 

Ako p a r a d o x môže znieť, že Alexy stál d lho m i m o toho, čo by sme mohli nazvať 
"hlavným p r ú d o m " slovenskej erbovej tvorby, a až do pôsobenia v Slovenskej genea-
logicko-heraldickej spoločnosti, ako aj v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR 
a v Heraldickom kolégiu sa jeho heraldike dostávalo väčšieho uznania v zahraničí, než 
doma. S j jomeňme len, že je č lenom Kanadskej heraldickej spoločnosti, zakladajúcim 
členom Heraldickej spoločnosti írska, členom-koreš j jondentom známej rakúskej heral-
dicko-genealogickej sjDoločnosti Adler, č lenom nemeckej spoločnosti Der Herold zu 
Berlin, je j e d n ý m zo s iedmich čestných členov Amerického hera ldického kolégia 
a n a p o k o n v roku 1996 vstúpil medzi sedemdesiatpäť "nesmrteľných" akademikov 
Medzinárodnej heraldickej akadémie. 

Zásluhy Zdenka G. Alexyho o rozvoj heraldiky, genealógie a vexilológie ako aj 
j e h o prezentáciu Slovenska v zahraničí ocenil pri príležitosti jeho vzácneho jubilea 
prezident rejjubliky jDamätnou plaketou. Pri tejto príležitosti náš jubi lant tiež prevzal 
poctu Ministra kultúry Slovenskej republiky. Popri ďalších oceneniach, ktorých sa oslá
vencovi zaslúžene dostalo, s p o m e ň m e tiež, že riaditeľ O d b o r u archívnictva a spisovej 
služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky PhDr. Peter Kartous, C S c , predseda 
Heraldickej komisie, udelil jubilujúcemu heraldikovi a vexilológovi Zdenkovi G. Alexy-
m u p a m ä t n ú Križkovu medai lu ako uznanie jeho zásluh o rozvoj týchto jjomocných vied 
historických. 

Ad multos annos! 

Ladislav Vrtel' 

Erb Zdenka G. Alexyho, 
prijatý v r. 1970 a evidovaný v Heraldickom registri SR pod sign. QA/13/97. 

Na striebomo-čeiveno delenom štíte hrot striedavých farieb, v dolnom striebornom poli 
čeivená ruža so zlatým semeníkom a zelenými okvetnými lístkami. Spod točenice na prilbe 

splývajú čierno-zlaté prikiývad/á. Klenotom je čierno-zlato štvrtený pár orlích krídel. 
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ŠTÚDIE - MATERIÁLY 

UHORSKÁ ŠĽACHTA NA MORAVE 
DO POLOVICE 17. STOROČIA 

Milena Ostrolucká 

Medzi obyvateľstvom susedných krajín, predovšetkým v ich pohraničných ob
lastiach, bol vždy čulý pohyb, intenzitu ktorého niekedy podporovali, inokedy zasa 
zmenšovali mimoriadne politické či hospodárske pomery. Jedným z prejavov tohto 
pohybu bolo aj usadzovanie sa príslušníkov uhorských šľachtických rodov na Morave. 
Naším cieľom bolo zmapovať tento jav na pozadí hospodárskeho a politického vývinu 
uvedených krajín v období do polovice 17. stor.1 

Keďže príslušníci uhorskej šľachty boli na Morave cudzincami, museli tu podľa 
krajinských zákonov pred kúpou nejakého majetku získať obyvateľské právo. V pred-
bielohorskom období o udelení inkolátu na Morave rozhodovala moravská šľachta (bez 
panovníka), až po r. 1628 pripadlo toto právo panovníkovi. Do 40-tych rokov 16. stor. 
sa inkolát udeľoval za veľmi prísnych podmienok a zriedka. Z r. 1520 je známy list 
popredného politika, zástancu jednoty Čiech a Moravy Viliama z Pemštejna, v ktorom 
predstaviteľom moravskej šľachty zdôrazňuje, aby počas svojho snemu nepovolili uhorskej 
šľachte usadzovať sa na Morave a moravsko-uhorskom pomedzí.2 

Od 40-tych rokov 16. stor. až do začiatku 17. stor. sa však na Morave usadilo 
a zakúpilo mnoho cudzincov z radov uhorskej šľachty. Stalo sa tak vplyvom politického 
vývoja a ťažkých hospodárskych pomerov v českom kráľovstve v dôsledku dlhých 
protitureckých vojen. Napriek zákonným nariadeniam boli totiž mnohí príslušníci 
schudobnelej moravskej šľachty ochotnejší predávať svoju pôdu Uhľom, ktorí ponúkali 
viac, ako domáca šľachta.-1 

Na začiatku 17. stor. sa už inkolát udeľoval častejšie. Vládnuci Habsburgovci 
i moravská katolícka šľachta mali záujem na tom, aby sa v krajine usadzovali predovšetkým 
katolíci. Tak sa v regiónoch Moravy postupne čoraz častejšie vyskytujú príslušníci 
uhorských šľachtických rodov, vlastniaci rozsiahle i menšie majetky predovšetkým vo 
východnej a juhovýchodnej časti tejto krajiny. 

Začiatkom 13. stor. sa vraj dostal v kráľovskom sprievode na Moravu rod 
Heltovcov z Kementu^v 20-tych rokoch 15. stor., počas husitských vojen, zase pôvodom 
poľský rod Ctiborovcov z Ctiboríc, usadený v Uhorsku. Knieža Ctibor I. dostal za svoje 
služby r. 1421 od kráľa Žigmunda clo zálohu Bzenecké panstvo a neskôr aj hrady Veselí 
a Buchlov.'V 30-tych rokoch 15. stor. získal majetky na Morave aj Pongrác z Liptovského 
Mikuláša nazývaný kráľom Turčianskej stolice, príslušník jedného z najstarších rodov 
v Liptove.GNa prelome 14. a 15. stor. si na Morave podržali rozsiahle, násilím zabraté 
majetky bratia Mesenpekovci z Oravy. Išlo o Hukvaldské panstvo, mestá Ostravu, Príbor 
a Brušperk, Meziríčské panstvo, Uherský Brod a Helfštýn.7 

V polovici 15. stor. si kúpili na Morave pozemky Ludanickovci z Ludaníc, pochá
dzajúci zo Slovenska, ktorí boli už koncom tohto storočia prijatí medzi staré moravské 
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rody." Ich vplyv na Morave vzrástol v 2. polovici 16. stor., predovšetkým vďaka Vá
clavovi z Ludaníc, moravskému krajinskému hajtmanovi. Z vlastníctva Ludanickovcov 
na Morave spomeňme majetky v okolí Kroméríža, Jemnické, Rokytnické a Litenčické 
panstvo, Veveíí, Helístýn a mnoho ďalších. Poslednou členkou moravskej vetvy rodu 
bola Václavova dcéra Katarína z Ludaníc, ktorá sa vydala za Petra Voka z Rožmberka, 
neskoršieho spolumajiteľa celého jej majetku na Morave.11 

Všeobecne možno povedať, že do česko-uhorských vojen (1468-1479) príslušníci 
uhorskej šľachty získavali majetky na Morave predovšetkým ako odmenu za služby 
poskytované panovníkom, ale aj násilím. Niektorí z nich ostali na Morave a zohrali 
dôležitú úlohu v politickom živote tejto krajiny. V období česko-uhorských vojen, počas 
vlády Mateja Korvína na Morave (1471-1490) až po bitku pri Moháči sa počet uhorskej 
šľachty na Morave zvýšil. Boli to šľachtici, ktorí sem prišli v službách Mateja Korvína, 
priženili sa sem, alebo tu zdedili majetky. 

Hajtman uhorského vojska Ladislav Podmanický z Podmanína sa spolu so svojím 
bratom Václavom stal v 70-tych rokoch 15. stor. „zástavným pánom" Brumova 
a Slavičína.11'Tieto majetky, ako aj Bzenecké panstvo, vlastnili neskôr Ladislavovi 
synovia - nitriansky biskup Štefan a Michal, ktorí ich získali za svoje služby od panov
níka Vladislava II. Jagclovského." Podobne sa na Moravu dostali aj bratia Zápolikovci 
- vojvoda Štefan a Imrich, hlavný župan Oravskej stolice, ktorí získali v r. 1500 do 
zálohu o.i. veľké biskupské majetky a sídlo olomouckého biskupstva, mesto Kroméŕíž 
a panstvo Uherský Brod.12 

V 70-tych rokoch 15. stor. sa na Moravu dostal Peter, svätojurský a pezinský gróf. 
Jeho rod sa veľmi skoro zaradil medzi staré moravské rody, už Peter tu nadviazal 
príbuzenské vzťahy s moravskou šľachtou. Manželstvami s Kunkou z Cimburku 
a neskôr so Žofiou z Valdštejna získal rozsiahle majetky - panstvá Jičín, Vsetín, Valašské 
Meziríčí, Rožnov a Slavkov.1'1 

V 90-tych rokoch 15. stor. prichádzajú na Moravu aj príslušníci jedného 
z najbohatších rodov Uhorska - Turzovci zo spišských Betlanoviec. Stanislav Turzo ako 
olomoucký biskup (1497-1540) ovplyvňoval predovšetkým politický život na Morave, 
avšak scclením rozsiahlych majetkov biskupstva a používaním nových hospodárskych 
praktík sa zaslúžil aj o jej hospodárske povznesenie. 

V druhom desaťročí 16. stor. sa na Morave usadil rod Tarcawvcov z Torysy, 
spriaznený s Podmanickovcami. Tarcaiovci zdedili na Morave panstvá Brumov 
a Slavičín.H V tom istom období kúpili príslušníci uhorského rodu Sarkanovcov 
zAkošházy (v Zalianskcj župe) od Michala Podmanickčho polovicu Bzeneckého panstva 
a neskôr ho získali celé.13 

Najviac príslušníkov uhorskej šľachty sa na Morave usadilo v takmer storočnom 
období vymedzenom nástupom dynastie Habsburgovcov a začiatkom tridsaťročnej 
vojny. Bola to šľachta, ustupujúca z uhorského kráľovstva pred tureckým nebezpečen
stvom viac na sever, neskôr uhorskí habsburgofili, usadzujúci sa o.i. z náboženských 
dôvodov na katolíckej južnej Morave. Získavanie majetkov na Morave uľahčili uhorskej 
šľachte aj tunajšie ťažké hospodárske pomery, vyplývajúce z dlhodobých vojen s Turkami, 
a s nimi spojené schudobňovanie moravskej šľachty, ktoré sme už spomínali. Samozrej
me aj v tomto období zohrávali úlohu aj iné dôvody zakupovania sa uhorskej šľachty 
na Morave, pričom nezanedbateľné boli príbuzenské vzťahy. Ich šírka a mnohotvárnosť 
sa znásobovali spolu s počtom uhorských rodov na Morave. 
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Na olomouckom sneme r. 1546 bol s cisárovou pomocou povýšený do šľachtické
ho stavn František Ňári z Bedegu, župan Hontianskej stolice a najvyšší kráľovský štol-
majster. V tom istom roku získal aj inkolát"' a ihneď "sa zakúpil" - na Bzeneckom 
panstve. " P o smrti jeho príbuzného Jána Náriho zdedili tento majetok traja synovia 
jeho švagra Mikuláša Loranta z Inky - Pavol, Alexander a Ján. 1 8 

V 60-tych rokoch 16. stor. prišli na Moravu chorvátsiijakušičovci. Na Slovensku 
už vlastnili panstvo Vršatec a na Morave im patrili tiež Vlachovice. Dorota Jakušičová, 
spolu so svojím manželom Františkom Šerénim získala neskôr aj panstvo Sehradice 
a Svétlov.19 

V tom istom období prišiel na Moravu Gabriel Majlát, gróf a dedičný pán 
grófstva Fogaraš v južnom Sedmohradsku. Po získaní inkolátu v r. 1567 sa stal 
majiteľom Chvalnova a Litenčíc, neskôr kúpil hrad Cimburk a Koryčanské panstvo. 
Po jeho smrti spravovala Cimburské panstvo jeho manželka, uhorská šľachtičná Anna 
Bánfiová a po nej jej dve dcéry.a) 

Mikulovské panstvo získal ako léno od Ferdinanda I. hlavný obranca Gyuly 
a do r. 1556 kapitán Szigetváru v Békešskej župe Ladislav Kerečéni?1 

V 80-tych rokoch 16. stor. sa objavuje na Morave rod Forgálovcov z Gýmeša. 
Imrich Forgáč, hlavný župan Trenčianskej stolice získal inkolát a stal sa majiteľom 
Brumovského panstva. a 

Na sklonku 16. stor. sa medzi uhorskou šľachtou na Morave objavujú príslušníci 
slovenských rodov - Štefan Lednický'z Lednice pri Púchove,/a'/ŕ Madoaansky z Madočian 
v Liptovskej stolici a Matej Matuška z Topoľčian. 

Na brnenskom sneme v r. 1597 získal inkolát významný predstaviteľ protestant
skej strany v Uhorsku - komorský radca, palatín, dedičný hlavný župan Trenčianskej 
a Liptovskej stolice Štefan IlešliáziP Spolu s manželkou Katarínou Pálfiovou, členkou 
jedného z popredných uhorských rodov, vlastnil na Morave Tovačovske a I Iodonínske 
panstvo.-'1 

O tri roky neskôr získal na Morave inkolát aj člen katolíckej strany Imrich Dóci 
z Velkej Lúče a spolu so svojou manželkou grófkou Helenou Révaiovou vlastnili Vizovické 
panstvo.'2"'Ako radca kardinála Ditrichštejna získal majetky na Morave Benedikt Plášťovský 
z Kosihoviec, ktoré v období konfiškácií po stavovskom povstaní ešte rozšíril.'* 

V období tridsaťročnej vojny, vyznačujúcom sa veľkým politickým a vojenským 
pohybom v oboch susediacich krajinách, prenasledovaním moravskej nekatolíckej 
šľachty, silnou rekatolizáciou a konfiškáciami majetkov účastníkov stavovského povsta
nia, sa medzi zemepánmi na Morave objavujú další príslušníci uhorskej šľachty. 

Vyslanec Ferdinanda II. Mikuláš Frangepán dostal od panovníka za preukázané 
služby Starojičínske panstvo, skonfiškované Fridrichovi zo Zerotína.'27 Cisársky radca 
Tomáš Bosňák z Veľkého Bielu kúpil v r. 1624 iné skonfiškované panstvo - Veselí.-" Veľké 
majetky získal v tomto období na Morave aj kardinál Peter Pázmaň, ostrihomský 
arcibiskup, najvyšší sekretár a kancelár uhorského kráľovstva, cisársky tajný radca. Stal 
sa dedičným grófom H o d o n í n s k e h o panstva, neskôr kúpil aj Litenčické 
a Vsetínske panstvo.-"' 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na Moravu prichádzali a kratšie či dlhšie tu 
pôsobili početné politicky vyhranené a vplyvné osobnosti uhorského kráľovstva. Mnohé 
z nich získaním vysokých funkcií vo verejnej správe krajiny, či úzkymi stykmi s cisár
skym dvorom tak mali možnosť ovplyvňovať tunajšie politické dianie. Patrili k nim 
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Václav I. z Ludaníc, ktorý bol na začiatku 16. stor. najvyšším sudcom brnenského súdu, 
už spomenutí Václav II. z Ludaníc, moravský krajinský hajtman, olomoucký biskup 
Stanislav Turzo, predstaviteľ myšlienky spoločného moravsko-uhorského frontu proti 
Turkom, či Ján Matasovský z Matašoviec, moravský komorský prokurátor a cisársky 
radca. Vplyvnou politickou osobnosťou bol aj Štefan Ilešliázi, ktorý sprostredkoval 
prímerie s Bočkajovcami, a ostrihomský arcibiskup, cisársky tajný radca, kardinál Peter 
Pázinan. 

Vplyv uhorskej šľachty na Morave sa prejavoval aj v oblasti hospodárskej. 
V období prechodu k režijnému hospodáreniu na obidvoch stranách Karpát to bola 
práve prichádzajúca bohatá uhorská šľachta, ktorá sa snažila uplatňovať na svojich 
moravských majetkoch nové, ekonomickejšie formy hospodárenia. Pripomeňme opäť 
olomouckého biskupa Stanislava Turzu, ktorý ako príslušník uhorskej podnikateľskej 
rodiny mal pre podnikanie veľký zmysel a ekonomické zázemie v Uhorsku. Podarilo 
sa mu sceliť, rozšíriť a hospodársky povzniesť pri jeho príchode do úradu zadĺžené 
a zanedbané biskupské majetky. Známy je aj jeho prínos pre rozvoj moravského 
rybnikárstva či banské podnikanie. 
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Koncentrácia majetkov uhorskej šľachty na Morave do polovice. 17. storočia. 
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Efektívnejšie spôsoby hospodárenia na majetkoch uhorskej šľachty na Morave 
mali aj svojn sociálnu stránku - boli spojené s relatívnym zhoršením postavenia 
poddaných, čo siíviselo zrejme s prenášaním a uplatňovaním uhorského práva 
v novom, moravskom prostredí. Moravské stavy koncom 16. a začiatkom 17. stor. 
napomínali niektorých uhorských zemepánov na Morave, aby zmiernili povinnosti 
svojich poddaných. 

Na krajinskom súde sa riešila sťažnosť poddaných na majiteľa Brumovského 
panstva Imricha Forgáča, že žiada aj také povinnosti, ktoré neboli predpísané/10 Podobné 
spory vznikli medzi Štefanom llešházim, majiteľom Hodonínskeho a Tovačovského 
panstva, a jeho poddanými, ktorých chcel dokonca vyhnať z rodnej dediny. Moravský 
krajinský hajtman Karol starší zo Žerotína sa vo svojom liste Ilešházimu prihovoril za 
poddaných týmto spôsobom: "... lidétu uvykli žít podpány nejen sliovívavými, ale i dbalými, 
takže nyní vše, cokoliv sejim poručí, zdá se býl obiížné a ostatne na Morave není obyčejem poddané 
z vlastních sídel vyhánet...".'M 

Predpokladáme, že tendencie väčšieho tlaku na poddaných sa vyskytovali viac 
na východnej a juhovýchodnej Morave, v oblastiach bezprostredne susediacich 
s Uhorskom, kde bola koncentrácia uhorskej šľachty najvyššia. Aj podľa reakcie Karola 
staršieho zo Žerotína usudzujeme, že moravské stavy ich vnímali veľmi citlivo. 

Mnohotvárnosť dannej problematiky sme v našom príspevku mohli len načrt
núť. Na základe uvedených skutočností je však zrejmé, že pôsobenie uhorskej šľachty 
na Morave v danom období sa stala neodmysliteľnou súčasťou života tejto krajiny. 

Poznámky 

1 Ako pramene nám pritom poslúžili predovšetkým edície moravských zemských dosiek 
(MATEJĽK, F.: Moravské desky zemské 1480-1566, 2. Kraj olomoucký. Brno 1948, ďalej 
citujeme ako MATEJKK 2, Tenže: Moravské desky zemské 1567-1642, 3. Kraj olomoucký. 
Praha 1953, ďalej ako MATÉJEK 3, KAEINA, 'ľ.: Moravské desky zemské 1480-1566, 2. 
Kraj brnenský. Praha 1950, ROHLÍK, M.: Moraxiské desky zemské 1567-1641, 3. Kraj 
brnenský. Praha 1957, KAMĽNÍCEK, F.: Zemské snemy a sjezdy moraxiské 1-3. Brno 1900-
1905, ďalej len KAMĽNÍČF.K), Historický mistopis zeme moravsko-slezské od L. HOSÁKA 
(Brno 1933-1936) a 44-zväzková edícia Vlastiveda moravská, kde sú spracovane re
gionálne dejiny Moravy podľa jednotlivých okresov (jednotlivé zväzky vychádzali v Brne 
vr. 1897-1933 a citujeme ich pod menami príslušných autorov). Informácie o príslušníkoch 
uhorských, resp. slovenských šľachtických rodov sme čerpali z publikácií J. NOVÁKA 
(Rodové erby na Slovensku 1-2. Martin 1980-1986) a z maďarskej genealogickej literatúr)'. 
Údaje o rodoch usadených na Morave poskytuje tiež dielo J. PILNÁČKA Slaromoravšlí 
rodové, Viedeň 1930, reprint Brno 1972. 
- V plnom znení In: Archiv český, 1, 1840, s. 85-86. 
1 KITCANDA, V.: '/.okupovaní cizozemcíi v Čechách bez práva obyvalelské/w. Časopis archívni 
školy, 3, 1926, s. 70. 
1 IÍRNYEI, J.: Morvaországi magyar urai. Turul, 43, 1925, s. II . 
5 HURT, R.: Kyjovsko. Brno 1970, s. 460. 
'* PERINKA, F.: Vizoxrický okres. Brno 1907, s. 147. 
7 FELIX, J.: ľrenšlálský okres. Brno 1908, s. 172, KRATOCHVÍL, A.: Valašskomeziŕíčský 
okres. Tamže 1914, s. 178. 
8 KAMENÍČF.K, s. 29. 
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" MATEJEK 3, XXIX. 122. 
10 PERINKA, F.: Valašskokloboucký okres. Brno 1905, s. 125. 
11 MATÉJEK 2, XVIII. 17. 
'- HOSAK, L.: c. d., s. 652. 
1:1 MATÉJEK 2, XII. 72, XIV. 16, XVI. 22, 24, 112, 227, KALINA, T : c. d., XVII. 56, 
57, 58. 
11 MATÉJEK 2, XVII. 93, 158, XVIII. 43, 18, 19, 44. 
10 Tamtiež, XIX. 16. 
10 KAMENÍČEK, s. 35, 95. 
17 MATÉJEK 2, XXV. 57. 
18 Tamtiež, XXVI. 12, 35. 
18 Tamtiež XXVII. 93; MATÉJEK 3, XXX. 121, 141, XXXIII. 89. 
L,> KAMENÍČEK, s. 96, MATÉJEK 3, XXIX. 65, XXXII. 72. 
-' KAMENÍČEK, s. 95, NAGY, L: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi lablakkal 
6. Pest 1859, s. 208-209. 
-PERINKA, E.: c. d. (1905), s. 132. 
23 KAMENÍČEK, s. 98. 
'* HLAVINKA, K.: Hodonínsky okres. Brno 1926, s. 92-95. 
-' MATÉJEK 3, XXXII. 27, 34. 
'-"' ROHLÍK, M.: c. d., XXXVIII. 48, XXXVI. 5. 
'-"'SEVĽRA, V.:Jičhisky okres. Brno 1933, s. 95. 
2 8 MATÉJEK 3,' XXXVI. 21. 
-'Tamtiež, XXXVI. 11, XXXVII. 41. 
:v KAMENÍČEK, s. 97. 
:" KREUTZ, R.: Pferovský okres. Brno 1927, s. 377. 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 
ponúka prvý zväzok svojej novej edície 

„Bibliolheca heraldica Slovaca" 

HERALDIKA NA SLOVENSKU 
Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, ktoré sa v roku 1996 

uskutočnilo v Trenčíne. Prednášky, ktoré na sympóziu odzneli, 
sú zrkadlom dosiahnutej úrovne a šírky heraldického bádania 

na Slovensku a sčasti aj v Českej republike. 

formát A5, 260 strán, 260 obrázkov, cena 150 Sk, pre členov SCHS MS 105 Sk 

Objednávky prijíma: 
SGHS MS, Novomeského 32, 036 52 Martin 
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UHERSKÉ ERBOVNÍ LISTINY (ARMÁLESY) 
V ARCHIVECH SEVERNÍ MORAVY A ČESKÉHO SLEZSKA 

Karel Milller 

Erbovní privilégia jsou bezesporu jedním z nejdúležitčjších pramenil heraldiky 
a jako (aková se vždy tešila pozornosti badatelú.1 Zatímco po obsahové stránce mohou 
být zkoumána i v opisech, pro poznaní jejich vnčjší formy a 7vláštč výtvarné stránky jsou 
nenahraditelnč originály určené do rukou príjemcu, v jejichž rodových archivech či 
osobních pozustalostech se včtšinou dochovaly. Jsou tedy roztroušeny po nejrúznčjších 
archivních, muzejních či knihovních ľondech, fada 7 nich jistč zústává v soukromých 
rukou potomkň nobilitovaných osôb či rúzných sbčratclň. 

Systematická evidence dochovaných erbovních privilégií patrí k pŕedním úkolňm 
heraldického bádaní, ať již se ubírá cestou soupisú podlé uložení v jednotlivých institucích 
či jejich ľondech, nebo prúŕezovč v rámci určitého období. /. téch druhých múžeme pro 
území habsburského stŕedoeviopskčho soustátí jmenovat zvláštč práce Radocsayovy- či 
nejnovčji Zoldovč,-' první zpúsob evidence reprezentuje napr. klasický soupis Faustúv1 

nebo reprezentatívni publikace Nyulászinč Straubovč.5 

Oba prístupy jsou velmi potrebné, "chronologický" umožňuje detailnejší zpra-
cování problematiky z nejrúznčjších aspektu, díky "fondovému" prístupu mohou být 
podchyceny exempláre, jimž byjinak napr. pro cizí provenienci nebyla venovaná žádná 
pozornost. A pravé tento "fondový" zpúsob soupisu originálu erbovních privilégií vydaných 
fyzickým osobám jsme zvolili, když jsme pred více než deseti lety začali postupné pu-
blikovat prehlcd erbovních list in uložených v archivech, muzeích a knihovnách na území 
severní Moravy a českého Slezska, resp. bývalého Severomoravskčho kraje České repub
liky." 

Mezi temer stovkou list in, z nichž nejstarší je z roku 1502 a nejmladší byla vydána 
22. fíjna 1918, jsme podchytili též sedm7 privilégií vydaných pro osoby do uherského 
království. Podávame tedy niže jejich pfehled v chronologickom poradí. Hlavní pozornost 
soustŕedíme na popis erbu a vlastní erbovní miniatúru. K evidenci prípadných odebylek 
mezi blasonem a vyobrazením či k doplnení tinktúr slouží pripojené poznámky. Ty také 
reprodukují v listinách uvedené latinské (v posledním prípade maďarské) znení jmen, 
pŕíjmení a predikátu nobilitovaných osôb. V rubrice literatúra odkazujeme na príslušný 
svazek našeho celkového soupisu,8 prípadné též. na základní heraldická kompendia.'1 

Poznámky 

1 Viz 7. českých autoru napr. KREJCIK, 'ľ.: KsLudiu erbovních Mslin. Archívni časopis 27, 
1977, s. 145 - 150; týž: Metodologický príspévek k využili erbovních lislin jako historického 

pramene. Slovenská archivistika, 19, 1984, s. 70-85; nejnovčji týž: Kpočálkňm erbovních lislin. 
In: Sborník prací FF Ostravské univerzity, Historica 2, 1994, s. 23-34. Na Slovensku 
zvláštč JANKOVIC, C: /ŕ problematike miniatúr erbových listín a otázkam ich využitia. In: 
Sborník príspevku z III. setkání gencalogú a heraldiku. Ostrava 1987, s. 66-70; týž: 
Umelecko-historický rozbor armálesov 15.-19. storočia. Slovenská archivistika, 22, 1987, s. 114-
129. 

2 RADOCSAY, D.: Golisclie Wappenbilder auj ungarischen Adelsbriefen. Acta historiae artium 
Acadcmiae Scientiarum Hungariae, 5, 1958, s. 317-358; 10, 1964, s. 57-68. Týž: Re-
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naissance Letlers Palenl Grantitig Armorial Bearhigs in lhmgary. Tamtéž, 11, 1965, 
s. 241-264; 12, 1966, s. 71-92. 
:l ZOLDA, E.: Die gotischen Wappenbnefe in Osterreich, ikre Entwicklung, ikre Form urid 
ikre Kúnstler 1400-1519. Adler, 18, 1995-1996, s. 97-131, 153-178, 241-274, 298-319. 
1 FAUST, O.: /. Archív mesta Bratislavy, 1. Súpis erbových listín zemianskych. Bratislava 
(1938). 
"' NYULASZINÉ STRAUB, É.: Ôl évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címeresle-
velein. Budapest 1987. 
0 Dosud tri publikované svazky viz niže uvedený píehled ve zkratkách citované litera
túry. Ctvrtý svazek s dodatky je pŕipraven k vydaní. 
7 S ohledem na název našeho príspevku ponechávame zde stranou privilégium J iŕího 
Rákociho, knížete transylvánskeho, pána částu uherského a hrabéte sikulského, kterou 
10.12.1648 v Sedmihradském Belehrade (Alba Iulia) povyšuje do šlechtického stavu 
Františka Szakala a jeho ženu Kateŕinu Mezarosovou (MÚLLER 3/1). Listina uložená 
ve Statní vedecké knihovne v Olomouci (Sbírka rukopisu, sign. M 56652) vykazuje však 
všechny znaky uherského armálesu, včetné umísténí miniatúry na počátku textu 
a publikační poznámky (9.6.1649 v Belehradské stolici). 
8 Výjimkou je listina č. 5, která dosud nebyla publikovaná, ponévadž byla archivem 
zakoupena ze soukromých rukou teprve v r. 1996. 
0 Za informace v tomto smeru jsem zavázán prof. dr. Jozefovi Novákovi a dr. Ladis
lavovi Vrteľovi. 

1. 1580, bŕezen 8., Praha 

Rudolf II., císaŕ rímsky etc, povyšuje Jiŕiho Turi z Nagyzegedu,'jeho ženu Kateŕinu 
Duskasovou2 a jejich syna Františka do šlechtického stavu Království uherského 
a udéluje jim erb. 
Orig. perg., 64 x 48 - 12 cm, lat., pečeť privesená na červeno-modro-žluté šnúre, 
v novodobom dfevčném pouzdru. 
Publikační poznámka na dorzu datovaná 13.12.1600. 
Statní okresní archív ve Vsetíné, Sbírka listin. 

Literatúra: CSERGHEÓ, s. 687; MÚLLER 2/3. 

Erb: popis, miniatúra v pravém horním rohu listiny - 12 x 9,5 cm. V červeném štíte 
letící jestŕáb priložených barev'držící v paŕátech holuba priložených barev.4Turnajský 
helm, klenotem stojící doprava obrácený jestŕáb jako ve štíte. Pfikryvadla červeno-
stŕíbrná a modro-zlatá. 

Miniatura v úzkém rudém rámečku. Erb spočíva na šedé rímse, pozadí červené, 
zlaté damaskované. Architektúra je šedá, sloupy a cvikly vyložený zelené. Ve cviklech 
a ve stredu oblouku zlaté lví hlavy držící na červené šňúŕe festony. 
Listina bohaté zdobená rastlinnými motívy, vázami, válečnými trofejemi. Nad minia
túrou na zeleném trávniku sedící díté a mezi ním a počátečním písmenem N signa
túra "sc. Fcels" (?). 
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Poznámky: 
1 Gcorgius Turi de Nágyzcged. 
2 Catherina Duskas. 
:1 [estráb je šcdohnčdý sc zlatou zbrojí. 
1 Holub je šcdohnčdý. 

2. 1626, bŕezen L, Vídeň 

Ferdinand II., císaŕ rímsky etc, 
povyšuje Stanislava Lokcense 1 

a spolu s ním Jana ajiŕího Nagye2 

do šlechtického stavu Království 
uherského a udéluje jim erb. 
Orig. perg., 66 x 46 - 12 cm, lat., 
pečeť privesená na červeno-bílo-
modro-žluté šňúŕe. 
Publikační poznámka na plice 
datovaná 21.4.1626 v Nitranské 
stolici. 
Zemský archiv v Opave, Sbírka 
pergamenových listín. 

Literatúra: KEMPELEN, s. 448; 
MULLER 2/5. 

Erb: popis, miniatúra v pravém 
horním rohu listiny - 11,5 x 13,5 
cm. V červeném štíte zbrojné 
ráme'1 s taseným mečem4 prováze-
né naho?e sluncem"' a vlevo nábo
re stŕíbrným mésícem. Turnajský 
helm, klenotem zbrojné ráme jako 
ve štíte. Pŕikryvadla modro-zlatá 
a červeno-stfíbrná. 

Miniatúra v modrém, uvnitŕ zlate 
lemovaném rámečku. Erb na své-
tlešedém podklade je obklopen 
zeleným véncem, který tvorí vnitr-
ní okraj modrošedé kartuše. Kar-
tuš je umísténa do bohaté roz
vinutého zlatého rámce, zdobe-

Obr. 1 
Obi: 2 
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neho červenými a zelenými ornamenty, spočívajícího na svétlemodrém podkladu. 
V horních rozích jsou umístény štítky se znaky Starých a Nových Uher. 

Poznámky. 
' Stanislaus Lokccns. 
2 (oaimcs ct Gcorgius Nagy. 
:1 Rámč vyniká zc spodního okraje štítu, náloketník je zlatý. 
1 Met má zlatou rukojcť a záštitu. 
" Sluncc je zlaté. 

3. 1659, ŕíjen 20., Bratislava 

Leopold, císaŕ rímsky etc, povyšuje Rehoŕe Sumechkého1 a jeho bratry Jana, Tomáše 
a Štčpána do šlechtickčho stavu Království uherského a udéluje j i m erb. 
Orig. perg., kniha o 6 fol. 2(5,5 x 30,5 cm, lat., väzba ze svetlého pergamenu s tlačenými 
ozdúbkami a cisárskym znakem, pečeť privesená na červeno-bílo-modro-žlutč šňúfe, 
v dfevčnčm pouzdru. 
Publikační poznámka na lol. 6a datovaná 27.2.1662 V Záhrebu. 
Zemský archív v Opave, Rodinný archív Bellrupt-Tissac. 
Literatúra: MULLER 2/8. 

Erb: popis na lol. 4a, miniatúra na lol. lb - 17,5 (16,5) x 15,5 cm. V modrém štítč na 
zeleném trávniku koruna,-ze kterč vyrústá zelený olivový strom, na nem stojí doprava 
obrácená stfíbrná holubice držící v zobáku olivovou ratolest.-'Turnajský helm, klenotem 
vyrústající zlatý dvouocasý lev s červeným jazykem a taseným mečenť1 v pravici mezi 
dvčma krídly.r' Pŕiktyvadla modro-zlatá a červeno-stfíbmá. 

Miniatúra ve zlatém rámečku. Krb spočíva na rúžovém pozadí v zelenom venci pŕe-
rušenčm nahofe zlatým štítkem s cisárskym oriem, korunovaným cisárskou korunou. 
V rozích na šedém podkladu čtyfi zlaté korunované kartuše se znaky - nahofe Uhry 
a Cechy, dole Slavonic a Dalmácie. 

Poznámky: 
1 Gregorius Sumechky. 
-Koruna je zlatá. 
•' Ratolest je zelená. 
' Meč je stfíbrný se zlatou záštitou. 
'' Krídla jsou černá. 

4. 1677, ŕíjen 30., Vídeň 

Leopold, císaŕ fímský etc, povyšuje Maxmiliana Františka z Deblina,1 registrátora 
a expeditora u hejtmanského úradu markrabství moravského, jeho manželku Márii 
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Magdalénu Salomenu rozenou z Ho
lú- a jejich deti Františka Gabriela, 
Maxmiliana Františka, Antonína Fran
tiška, Márii Magdalénu, Annu Alžbetu, 
Alžbetu Polyxenu, Terézii Benígnu 
a Isabelu Joselii do šlechtického stavu 
Království uherského a udčluje j im 
erb. 
Orig. perg., 71 x 56 - 8 cm, lat., pečeť 
chybí. 
Publikační poznámka na plice datova
ná 13.12.1677 v Trenčínské stolici. 
Zemský archív v Opavč, Slezský sta
vovský archív v Opavč, inv.č. 308, sign. 
A IX-9. 

Literatúra: CSERGHEÔ, s. 127 (uvádí 
j e n pozdčjší variantu erbu); MULLER 
1/5. 

Erb: popis, miniatúra v pravčm horním 
rohu listin)' - 16 x 11 cm. V poleenčm 
štítč modrý vydutý hrot, v nčmž na 
zelenčm trávniku stojí divý muž s včn-
cem na hlavč a kolem b e d e r / v pravici 
drží pfes r a m e n o pŕehozený stŕíbrný 
buzikán, levici má opŕenu v bok, pravé 
pole dčleno zlato-čemč, levč pole strí-
brno-červené, v každčm kotva.' Tur-
najský helm, klenotem vyrústajícf di
vý muž ze štítu mezi dvčma rozcviče
nými krídly, z nichž pravé opakuje 
pravé pole štítu a levč levč pole štítu. 
Pŕikryvadla červeno-stŕíbrná a černo-
zlatá. 

Miniatúra ve zlatčm rámečku. Na lia-
Iovčm pozadí posazen znak do ze
leného včnce, dole spojeného c e n e 
ným kvítkem. Nad včncem uprostred 
cisársky znak korunovaný cisárskou 

Obi: 3 
Obi: 4 
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korunou. V rozích na červenom pozadí korunovane štítky se znaky Uher, Cech, Dalmácie 
a Chorvátska. 

Poznámky: 
' Maximilianus Franciscus a Deblin. 
- Maria Magdaléna Salome nata de Hoď. 
:! Včnce jsou zelene barv)'. 
'' Kotva je pfirozené barvy. 

5. 1678, kvéten 28., Lucemburk 

Leopold, císaŕ rímsky etc, povyšuje Mikuláše Krisanskčho1 a jeho manželku Annu 
Nyadrakovou'-do šlechtického stavu Království uherského a udčluje j im erb. 
Orig. perg., 72 x 53,5 - 8,5 cm, lat., pečeť, púvodnč privesená na žluto-bílo-červeno-
modré šňúŕe, chybí. 
Publikační poznámka na plice datovaná 8.3.1679 v Nitranskc stolici. 
Zemský archiv v Opavč, Sbírka pergamenových listin. 

Erb: popis, miniatúra v pravcm horním rohu listiny - 15,5 (14) x 13 cm. Ctvrcený štít 
se zlatým stfedním štítkem, v nem na zelencm vršku černá rozkfídlená orlice držící 
v zobáku zelenou vetvičku. V 1. a 4. modrcm poli na zelencm trávniku zlatý dvouocasý1 

lev ve skoku, obrácený do stredu štítu, s červeným jazykem, držící v pfedních tlapách 
zlatý dvouramenný kríž; 2. a 3. pole dvakrát stríbrno-modŕe dčleno, uprostred vedie sebe 
mčsíc a hvčzda.'1 Turnajský helm; klenotem rozkŕídlená černá orlice držící v pravcm 
paŕatu zlatý prsteň a v zobáku zelenou vetvičku. Pŕikryvadla modro-zlatá a červeno-
stŕíbrná. 

Miniatúra ve zlatém rámečku. Erb na ľialovém podkladu v zelencm včnei, prerušenom 
nahofe zlatým korunovaným štítkem s cisárskym oriem. V rozích na modrcm podkladu 
čtyŕi z.latč korunované štítky se znaky - nahofe Uhry a Čechy, dole Dalmácie a Sla-
vonie. 

Poznámky: 
1 Nicolaus Krisanski. 
2 Anna Nyadrakin. 
3 Na miniatúre nemají lvi vubec ocasy. 
4 Mčsíc, resp. púlmčsíc, a hvčzda jsou na miniatúre stfíbrnč, v textu uvedený jako "záfící". 

6. 1696, prosinec 15., Vídeň 

Leopold, císaf rímsky etc, povyšuje Jana Viléma Antonína Jobsta z Liebensteinu,1 jeho 
hratra Karia Jobsta a jeho nevlastní syny Jana Petra a Jana Františka Antonína Stiegen-
pockhy'-'do šlechtického stavu Království uherského a udčluje jim erb. 

1(3 



Orig. perg., 65 x 54,5 - 9 cm, lat., 
pečeť privesená na červeno-bílo-
modro-žluté šňúŕe, v dŕevénčm 
pouzdru; dochovaná púvodní ple
chová schľána na listinu. 
Publikační poznámka na plice 
datovaná 16.1.1702 v Šoproňské 
stolici. 
Zemský archiv v Opavč, Sbírka 
pergamenových lístiu. 

Literatúra: MULLER 1/12. 

Erb: popis, miniatúra v pravcm 
horním rohu listiny - 13,5 x 11,5 
cm. Ctvrcený štít se stfedním 
štítkem, v nčmž v černčm poli na 
zelenčm trávniku gryP s rozevfe-
ným zobákem, držící v pravcm 
spáru červenč ruže.'V 1. a 4. čer-
veném poli stŕíbrná včž. Ve 2. a 3. 
modrčm jjoli nahá dívka - Fortu-
na"' s levou nohou pozdvihnutou, 
držící v rukou stŕíbrný pruh látky. 
Turnajský helm, klenotem vyrústa-
jící gryf' držící v pravcm spáru 
červené rúže.' Pŕikryvadla modro-
zlatá a červeno-stfíbrná. 

Miniatúra ve zlatčm rámečku. Znak 
v zelencm venci na červeném da-
maskovaném podkladu. Včnec po 
stranách a dole pŕerušen červeným 
kvítkem, nahoŕe v korunovane 
kartuši císafský orel. V rozích na 
ľialovčm damaskovaném podkladu 
korunované štítky se znaky Uher, 
Cech, Chorvátska a Dalmácie. 

Poznámky: 
1 Joannes Vilhelmus Antonius Jobst 
a Liebenstein. 

Obi: 5 
Obr. 6 
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- Stiegenpockh. 
3 Gryľ je zlatý. 
* Gryľ drží kytici červených a bílých kvčtú. 
r' Dívka je bílá se zlatými vlasy. 
''Gryľje zlatý a korunovaný. 
7 Viz pozn. 3. 

7. 1894, úuor 3., Vídal 

FrantišekJosefl., císaŕ rakouský etc, povyšuje 
Teodora Stupku, majora 14. husárskeho 
pluku, do šlechtického stavu Království uher
ského s predikátem "z. Gyôrváru"' a udčluje 
mu erb. 
Orig. perg., kniha o 4 ľol., 29 x 37 cm, 
maďarsky, väzba ze svčtlehnčdé kúže zdo
bené kovem a cmailem, pečeť privesená na 
zlaté šňúŕe, v mosazném pouzdru. 
Statní okresní archív v Sumperku, neinven-
továno. 

Literatúra: MULLER 2/28. 

Erb: popis na ľol. 3b, miniatúra na ľol. 3a - 24,5 x 18,5 cm. V modrém štíte stfíbrný kúň 
ve skoku provázený v horních rozích a v patč štítu tŕemi zlatými hvezdárni. Turnajský 
helm, klenotem zbrojné ráme s šavlí.'-' Pŕikryvadla modro-stŕíbrná a modro-zlatá. 

První strana listiny s intitulací bohatč vyzdobená akvarelem ženy držící znak Uherského 
království. 

Poznámky: 
1 "Gyôrvári Stupka Tivadar" 
- Ráme se dotyká loktem helmovní korunky, zbroj i šavle jsou stŕíbrné. 

Literatúra citovaná ve zkratkách: 

CSERGHEÓ, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn samml den Nebeidändern der SI. Slephaiis-
Krone. Numberg 1885-1892. (J. Siebmacher's ... Wappenbuch IV.15). 
KEMPĽLĽN, B.: Magyar nevieš családok II. Budapest 1932. 
MÚLLER, K.: Erbovní listiny ve Slálnhn oblastním archívu v Opave (1). Zpravodaj KGHO, 
zvl. príloha č. V, Ostrava 1985, 31 s.; Erbovní listiny v okresnícli archívech Severomoravské
ho kraje (2). Zpravodaj KGHO, zvl. pŕíl. č. VIII, Ostrava 1989, 23 s.; Erbovní listiny v mú
zach a knihovvách Severomoravského kraje (3), Zpravodaj KGHO, zvl. pŕíl. (č. XI), Ostrava 
1992, 7 s. 
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O NAJSTARŠOM TRNAVSKOM 
MESTSKOM ZNAKU 

Vladimír Rábik' 

V stredovekej spoločnosti, kde neznalosť písania a čítania bola všeobecnou sa
mozrejmosťou a gramotnosť sa považovala za privilégium, písané prejavy neboli jedinými 
a dokonca určujúcimi prostriedkami ľudskej komunikácie.'-V takomto prostredí preto 
symbolizmus nachádzal určité špecifické pochopenie a zároveň výrazné praktické 
uplatnenie práve v znakoch ako najvýraznejších vizuálnych identifikačných prostried
koch istej "comunitas", označujúcich prakticky všetko prislúchajúce ku komunite/'Tým 
takýto znak (v špecifickej úprave erb) dostáva i aspekt sociálny, čo potom možno vidieť 
i na vzťahu, ktorý vzniká u obyvateľov, občanov mesta k svojmu znaku. 

Treba tiež poznamenať, že dnešné erby miest prešli dlhú cestu vývoja od znaku 
k erbu, výrazne odlišnú od genézy erbov rodových, personálnych. A aj v tomto 
osobitom vývine možno pozorovať isté vzájomné diferencie, ktorých poznanie má pre 
dnešného heraldika cenu kameňa múdrosti.'1 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
mestské erby sa vyvinuli poväčšine z pečatí, ktoré mestá používali, a že ich pôvodný, 
pečatný obraz nebol dlho ustálený."'A tak, keď v heraldike je za podmienku k erbom 
kladená ich nemennosť a stálosť, pri pečatiach táto požiadavka neplatila. Obraz, ktorý 
sa často menil, preto obtáčala legenda (kruhopis), pomocou ktorého bolo možné 
identifikovať nositeľa pečate. 

Premenu znaku v erb možno v rôznom prostredí klásť chronologicky rôzne. 
Z nami sledovaného prostredia, z mesta Trnavy, najstarším doloženým mestským 
znakom v heraldickej podobe (ako erb) je menšia pečať kancelárie mestského magis
trátu používaná od 1. pol. 15. stor.''Možno však pomerne ľahko predpokladať už 
i staršie heraldické stvárnenie mestského znaku, nakoľko šlo o módu vo vtedajšej 
kancelárskej praxi, hojnejšie sa objavujúcu už od pol. 14. stor. Napriek tomu budenie 
hovoriť o (pečatnom) znaku mesta Trnavy, pričom jeho heraldickú podobu z pol. 15. 
stor. budeme pokladať iba za ďalšie stvárnenie toho istého znaku. 

Najstaršie doložené a zachované odtlačky mestského pečatidla pochádzajú až 
z 1. pol. 14. stor., a to z listín trnavského magistrátu z r. 1347 a 1348 (dnes uložených 
v archíve Ostrihomskej kapituly).7 

O počiatkoch a pôvode pečatného znaku (a to i vzhľadom na špecifický pečatný 
obraz znázorňujúci hlavu Krista-Pantokratora) sa viedli a dodnes vedú početné dis
kusie, v ktorých sa objavujú rôzne (často lákavé) tézy o pôvode a ďalších súvislostiach 
znaku, pretože tam, kde niet doložitelných reálií, vždy žili mýty." Ani posledne 
publikovaný názor, ktorý kladie počiatky trnavského mestského znaku clo 1. pol. 14. 
stor.,1' problém pôvodu znaku nerieši, na čo poukážeme ďalej, podobne ako starší 
názor, kladúci vznik znaku dokonca s presným dátumom do 14. septembra 1238.'" 
A tak, ako to často býva, pravda bude kdesi uprostred. 

Vznik komunálnych (mestských) pečatí bol závislý na skutočnej potrebe vlast
ného typária (pečatidla), ktorá sa ukázala až v určitom okamihu života obce, mesta. 
Tento nastáva v Trnave už po vydaní privilegiálnej listiny (privilégium generale) Bela 
ľV. roku 1238 pre mesto."Je však otázne, či už vtedy alebo odvtedy používaný znak 

19 



(ak vôbec existoval) bol totožný s najstaršími doloženými odtlačkami mestskej pečate 
z pol. 14. stor. Popri existencii mestskej pečate treba predpokladať i kancelársku 
činnosť magistrátu, pričom prvá zmienka o písomnom rozhodnutí mesta sa kladie už 
do roku 1250.vi Možno preto predpokladať, že najneskôr v pol. 13. stor. už existoval 
mestský znak ako hodnoverný symbol, pod ktorým mestská rada vydávala vlastné 
rozhodnutia ako záväzné. Platí však, čo sme už prv uviedli, že neznámosť obsahovej 
náplne takejto pečate nám nedovoľuje stotožňovať ju s pečaťou známou až z pol. 14. 
stor. Je tiež možné, že takáto pečať, ktorú mesto používalo v pol. 13. stor. a neskôr, 
bola len jedným z článkov v genetickom vývoji mestského znaku až do podoby nám 
známej z pol. 14. stor.19 V tomto období je mestská kancelária už dostatočne rozvinutá 
na to, aby viedla aj zápisnice mestskej rady.M 

Erb Trnavy na mestskej bráne 
(medirytina z diela ]. Samlmca Emblemaia, 1564) 

Je však namieste poukázať na fakt, že v samotnom meste už v minulosti panovala 
mienka o prastarom znaku mesta, ako to potvrdzuje i záznam z 20. septembra 1694, 
podľa ktorého mal Nadaliho sluha namiesto trestu palicovania obnoviť prastarý (sic!) 
Kristov obraz na Hornej bráne v zmysle nápisu o dvoch majuskulných hexametroch, 
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ktorý sa tam zachoval až do rokov 1819-1820, kedy bola brána zbúraná.15 Text presne 
vystihoval vzťah obyvateľov mesta k svojmu znaku: 

EFFIGIE(m) CHRISTI DVM TRANSIS SEMPER HONORA 
NON TAM ĽFFIGIĽM SED QVĽM DESIGNAT ADORA 

(Obraz Kristov vždy si cti, dokiaľ tade precliádzaš, 
nie však obrazu, ale tomu, koho znázorňuje, sa klaňaj.) 

Platí, že pôvod a doba vzniku mestského znaku špecificky súvisí s obsahovou 
náplňou znaku. A tak mestá vo svojich znakoch znázorňovali to, čo ich charakterizova
lo, ale zároveň tak možno určiť (štúdiom týchto charakteristík) i dobu vzniku znaku, 
ako i ďalšie súvislosti. Znak (erb) tak nadobúda význam historického prameňa, ktorého 
výpovedná hodnota vhodnou manipuláciou prezrádza často i čosi navyše z nepísaných 
dejín miest. 

Mestský znak Trnavy nemožno zaradiť do žiadneho zo známych charakteristických 
okruhov vo vývoji mestských erbov u nás a svojou jedinečnosťou nenachádza pripo
dobnenie k žiadnemu zo znakov dokonca v celej Európe. 

Znaky, vznikajúce od začiatku 14. stor. (po vymretí domácej panovníckej dy
nastie Arpádovcov), mali neutrálny obsah, často s cirkevným motívom, pričom najčastejšie 
sa zobrazovali patróni farských kostolov (a teda i miest), neskôr ich atribúty. "'Patrónom 
Trnavy (ešte skôr trhovej osady Soboty) bol sv. Mikuláš, patrón kupcov.17 Očakávali 
by sme preto jeho figúru (alebo atribúty) v mestskom znaku, pravda, pokiaľ by znak 
vznikol v tejto dobe. V znaku však ústrednú figúru tvorí hlava Krista-Pantokratora, 
navyše - vzhľadom na uhorské prostredie - v atypickej kompozícii celého obrazu. 
Rovnako, zdá sa, nemohla byť pečať z roku 1347 až neskorším pcčatným znakom 
Trnavy, pričom pôvodný mestský znak by magistrát zanechal. Nám známa pečať totiž 
je svojou výtvarnou a obsahovou štylizáciou nesmierne zložitým znakom, ktorý -
vzhľadom na svoju signifikantnosť - by sa ako prípadný "novotvar" len veľmi ťažko 
ujímal. V povedomí obyvateľstva musel byť už dlhšiu dobu. Pôvod mestského znaku 
Trnavy preto treba hľadať tiž v 13. stor., a to najneskôr v jeho tretej štvrtine. 

Pečatné pole najstaršieho známeho odtlačku mestskej pečate z roku 1347 v sebe 
nesie šesťspicové vozové koleso, v strede ktorého je bradatá hlava Krista-Pantokratora 
s rozpustenými vlasmi a krížom za hlavou.'"Obraz obtáčajú dve legendy. Vo vonkajšej, 
obtáčajúcej koleso, je text: " + S'M.CrvTVM.DĽ.ZVMBOTHĽL.CVM.ROTA.FORTV-
NĽ". Vnútorná legenda s textom " + ĽT DĽVS IN ROTA" obtáča hlavu Krista. Obraz 
pečate ďalej dopĺňajú ešte ďalšie figúry sústredené v priestoroch medzi jednotlivými 
spicami kolesa: sigly alfa a omega, nad ktorými sú váhy. Nápadná je pritom analógia 
so sv. Písmom: "Ja som alfa a omega" (Zjv 1,8). Medzi spicami kolesa sú ešte figúry 
mesiaca - vľavo a osemcípej hviezdy, symbolizujúcej azda slnko - vpravo. 

Znaky všeobecne, a teda i pečate a erby, sú vďaka svojej symbolickej koopodstate 
v ideovej rovine (v námete a jeho stvárnení) veľmi konkrétnym obrazom (resp. odra
zom) istej koncepcie myslenia komunity, ktorá znak užíva. Práve preto pri analýze 
znakov-pečatí sa ako jeden z najpodnetnejších prístupov ukazuje metóda historickej 
sémantickej kritiky všetkých písaných textov v nich, najčastejšie legendy (kruhopisu). 
Rovnako tak aj pri analýze najstaršieho trnavského pečatného znaku nám aplikácia 
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tohto prístupu preukazuje neoceniteľnú službu nielen pri datovaní znaku, ale i jeho 
ďalších súvislostiach s najstaršími dejinami mesta. 

Štylizácia textu legendy (kruhopisu) - Sigillum civium de Zumbothel... (pečaťmeštanov 
zo Soboty...) - vyjadrujúca chápanie mesta ako združenia mešťanov, sa vyskytuje iba na 
najstarších typoch mestských pečatí, ktoré pochádzajú poväčšine už z 13. stor. Až 
v priebehu 14. stor. sa mestá chápu ako územno-právne inštitúcie,111 a preto v kruho
pisoch ich pečatí čítavame: "Sigillum civitatis (!)...", teda "Pečaťmesta..." a nie mešťanov.20 

S tým súvisí i fakt, že Trnava sa ako "civitas" prvýkrát spomína až v r. 1270'-1 a odvtedy 
sa takto uvádza už dôsledne.-'2 Toto by sa potom zaiste prejavilo i na pečati mesta. 

Rovnako forma názvu mesta - Tymavia, Tyrnaviensis - sa začala dôslednejšie 
používať až v 14. stor., kým v 13. stor. sa používala maďarská forma Szombat, Szom-
bathely,-1 ktorá súvisela s formovaním sídla okolo pôvodne kupeckej osady - Soboty. 
Avšak, nielen doba vzniku najstaršieho trnavského znaku je heraldicky príťažlivá, ale 
i ďalšie súvislosti jeho pôvodu, na ktoré možno usudzovať z celkovej štylizácie pečat-
ného obrazu. 

Život každého ikonografického obrazu (ktorým je i trnavský znak), teda jeho 
autentická podstata, sa vždy rozvíja akoby na priesečníku "dvojakého vedomia". Vy
jadruje istý vzťah medzi videným - zobrazeným a dívajúcim sa, čo sa potom odráža 
i v samotnom výraze znaku. Pri interpretácii tak dochádza k nejednému problému, 
pretože zložité prepojenie "vnútorného" obsahu a "vonkajšieho" výrazu, ktoré oba sú 
produktom ducha, spôsobuje, že nie sme schopní poznať súvislosti a príčinnú pre-
viazanosť spôsobom exaktného poznávania, ale že môžeme iba dosiahnuť isté adekvátne 
porozumenie. Symbolizmus práve pre svoj duchovný náboj je čímsi veľmi citlivým, čo 
i pri opatrnosti chirurga možno vymedziť len všeobecne. Predsa však, práve za tejto 
situácie a v onom priesečníku "dvojakého vedomia", sa nám v trnavskom mestskom 

Strieborné lypárium 
z roku 1347. Trnavy. 

Najstaršia pečať Trnavy 
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znaku vynárajú zo šera času akoby tri kultúrne úrovne, extrahované zo symbolickej 
jednoty znaku. Každá zo svojho osobitého výrazu vytvára z trnavského znaku mimo
riadny a unikátny útvar. 

Prvá z kultúrnych úrovní odkazuje pozorovateľa až k antike (resp. jej dedičstvu 
opatrovanému stredovekom), k bohyni Šťastene. Vyjadruje ju nielen koleso v znaku, 
jej atribút, ale i priama zmienka v kruhopise - "cum rota Fortune" (s kolesom Šťasteny).1* 
Druhú úroveň možno pozorovať v takmer rýdzo byzantskej kompozícií Krista ako 
Pantokratora - Vládcu sveta. Posledná kultúrna úroveň je v znaku zakódovaná 
v celkovej stredovekej adorácii, cirkevnej adorácii celého obrazu, ako znázornenej 
dogmy v prístupnej forme. Takáto štylizácia najstaršieho pečatného trnavského znaku 
je nepochybne dielom autora mimoriadne vzdelaného (a to nielen teologicky), ktorý 
tak efektne skĺbil všetky tri kultúrne úrovne, ktoré museli byť komunite nejakým 
spôsobom vlastné, s dominantou christologickej dogmatiky. 

Z uvedeného vyplýva i otázka pôvodu takto koncipovaného znaku. Istú, aspoň 
potenciálnu možnosť odpovede nám núka už samotná geopolitická pozícia Uhorska 
v 13. stor., keď práve tento priestor bol určitou spojnicou medzi Východom a Zápa
dom.-"'Keď v roku 1204 padol Konštantinopol,-'1 množstvo artefaktov byzantského 
pôvodu zaplavilo takmer celú západnú Európu. Šíriteľmi týchto artefaktov (popri 
byzantských kupcoch) boli iste mnohé križiacke rytierske rády, obzvlášť rád templárov 
a rád sv. Jána Jeruzalemského (tzv. johaniti). 

Zdá sa, že práve johaniti zohrali v počiatkoch mesta Trnavy (v 1. štvrtine 13. 
stor.)27 významnú úlohu pri stabilizovaní sídla nielen ako významnej obchodnej 

Mestský znak Trnavy 
z nádvoria radnice z roku 1544. 
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križovatky, ale i cirkevného centra blízkeho okolia. S johanitmi možno azda spájať 
i niektoré z najstarších patrocínií sústredených v bývalej trhovej osade Sobote (Žum-
bothcl), ktorá predchádzala vlastnej Trnave a ktorá i neskôr tvorila jej obchodné 
centrum. Boli to popri patrocíniu sv. Mikuláša - patróna kupcov-'" hlavne patrocínium 
sv. Juraja,'2'-' sv. Michala, sv. Jána Krstiteľa, ktoré sú typické pre johanitov. Rovnako 
môžeme s pôsobením johanitov v Trnave spájať i názvy blízkych ulíc - Jeruzalemskej 
a Jerichovej, ako i starú špitálnickú tradíciu, neskôr sústredenú okolo kostola sv. 
Heleny.'"'Avšak vzhľadom na nedostatočné zázemie archeologického výskumu systema
ticky vedeného v priestoroch starého mesta,:" nemožno dosť dobre postihnúť význam 
a podiel johanitov na utváraní starej stredovekej Trnavy. Rovnako preto nemožno 
preukázať (ale ani vyvrátiť) možný súvis rytierskych reholí s tvorbou mestského znaku. 

Na záver treba ešte pripomenúť, že Trnava mala popri veľkej pečati i pečate 
menšie, používané mestskou kanceláriou už od začiatku 15. stor. Počet i tvar figúr 
v jednotlivých pečatných poliach sa redukoval na nutnú mieru, pričom dochádzalo 
i k zmenám niektorých základných figúr pečate.32 

Dnes Trnava používa tri erby - tzv. veľký, stredný a malý, čo z heraldického 
hľadiska možno pokladať za neobvyklé, ak nie nesprávne.88 I preto sa za záväzný 
pokladá iba tzv. malý erb - v modrom poli zlaté šesťspicové koleso.M 

Poznámky 

1 Za podnet a posúdenie príspevku ďakujem Doc. PhDr. Jozefovi Šimončičovi, CSc, za 
prečítanie tiež Prof. PhDr. Jozefovi Novákovi, DrSc. 
- K tomu GUREVIČ, A.: Nebe, peklo, svíl. Jinočany 1996, s. 22n. 
:; K tomu napr. SCHWARZENBERG, K.: Heraldika. Uherské Hradištč 1941 (reprint 
1992). 

4 K vývoju mestskej heraldiky pozri KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, I..: Erby 
a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991, úvodná štúdia (s. 9-20), všeobecne 
SCHWARZENBERG, K.: c. d., s. 138-144, KOLÁR, M. - SEDLÁČEK, A.: Českomoravská 
heraldika. Praha 1902 (reprint 1996), s. 17n, LOUDA.J.: Znaky európskych mesl. Praha 1995, 
s. 10-22. 
5 KREJČÍKOVÁ, J. - KREJČÍK, T.: Úvod do české sfragisliky. Ostrava 1989, s. 50. 
" KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: c. d., s. 270. 
7 Pečate i s popisom publikuje ŠIMONČIČ, J.: O najstaršom trnaxiskoni jiečalnom znaku. 
Slovenská archivistika, 2, 1975, s. 137. 
8 Všetkými doterajšími tézami o pôvode pečatného znaku (ako i jeho obsahu) sa zaoberá 
v cit. štúdii ŠIMONČIČ, J. 
!l KARl'OUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: c. d., s. 270. 
111 HORVÁTH, P.: Rozbor najstaršieho trnavského pečatného znaku s použitím malemalicko-
astrovomických princípov. In: Západné Slovensko. Bratislava 1973, s. 37-76. 
" Štátny okresný archív v Trnave, Fond Magistrát mesta Trnavy (ďalej len ŠOKAT-MG), 
listina č. 1. Všetky druhy zachovania listiny, edície, latinský text a kritický aparát uvádza 
MARSINA, R. (eď): Codex diplomatícus et epislolaris Slovaciae 2. Bratislava 1987, s. 30-31, 
č. 44. 
''-' ŠIMONČIČ, J. - WATZKA, J. (zost.): Dejiny Trnavy. Trnava 1989, s. 39. 
1:1 Takúto tézu by mohli potvrdiť iba ďalšie odtlačky pečatí, dokladajúcich kontinuitu 
vývoja znaku. Tie však chýbajú. 
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" ČOROÁŠOVA, S.: Vývoj spísomňovania v Trnave do roku 1526. Slovenská archivistika, 
1, 1975, s. 105-106. 
15 SPIRITZA, J.: Nielen epitafy sú epigraj'mi. Slovenská archivistika, 2, 1996, s. 78. 
10 Porovnaj KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: c. d., s. 1 1. 
17 HUDÁK, J.: Palrocínui na Slovensku. Bratislava 1984, s. 77, pozn. 8. 
I s V staršej literatúre bola hlava v 7naku interpretovaná ako hlava sv. Jána Krstiteľa, 
dokonca na mise, čo uviedol už BEL, M.: Nolitia llungariae noxtae ... 2. Wien 1736, s. 93 
a čo bolo nekriticky preberané i ďalšími autormi (najnovšie HUDÁK, J.: c. d., s. 77, pozn. 
8). No už samotný text legendy obtáčajúcej hlavu (el Deus in rola - a Boh v kolese) bez 
pochýb vysvetľuje, komu hlava patrí. 
1!1 Por. KUČERA, M.: Genéza miest na Slovensku. Archeológia historica, 3, 1978, s. 147-
164. 

2 0 Z viacerých príkladov uvedieme aspoň dva. Najstaršia pečať banskoštiavnických mešťanov 
s rovnakou skladbou legendy je bezpečne datovaná už k r. 1275 (Slovensko 1 - Dejiny. 
Bratislava 1971, s. 260). Podobne je interpretovaná i najstaršia pečať Žiliny, zachovaná 
síce až na odtlačku z r. 1379, no pochádza už z 13. stor. (MARSINA, R.: Žilina v období 
včasného a vrcholného feudalizmu. In: Žilina, dejiny a prítomnosť. Martin 1975, s. 38-39). 
21 "Cives de Tyrna el hospiles ad eandeni civilalem perlinetiies" ŠOKAT-MG, listina 
č. 5. 
— VARSIK, B.: Vznik Trnavy a rozvoj niesla v stredoveku. In: Kontinuita medzi veľkomoravskými 
Slovanmi a stredovekými severouhorskými Slovienmi (Slovákmi). Bratislava 1994, s. 174. 
-'' Tamže, s. 165. 
21 K pojmu "ľortuna" vo význame osudu, predurčenia pozri aj WOLFRAM, H.: ľortuna 
in niitlelalterlichen Slaniniesgeschichlen. Mitteilungcn des Instituts fur Ósterreischische Ge-
schichtsľorchung, 72, 1964, s. 1-33. 
-' K tomu LETZ, R.: Náčrt dejín Uhorska a Maďarska. Bratislava 1995, s. 25n. 
2 0 K tomu bližšie ZÁSTÉROVÁ, B. a kol.: Dejiny Byzance. Praha 1994, s. 274-278. 
27 RUTľKAY, A. - SLIVKA, M.: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom 
vývoji Slovenska v stredoveku. Archeológia historica, 10, 1985, s. 351. 
28Patrocínium sa pripomína už r. 1211. MARSINA, R.: Najstaršie mestá na Slovensku na 
základe historických dokladov. Archeológia historica, 10, 1985, s. 87-88. 
-'Toto patrocínium patrí medzi najstaršie v Uhorsku (na Slovensku). HUDÁK, J.: c. d., 
s. 57. 
5 0 ŠIMONČIČ, J. - WATZKA, J.: c. d., s. 34, 42, 43. 
•''' Tu by boli obzvlášť zaujímavé výsledky archeologického výskumu v priestore dnešnej 
konkatedrály sv. Jána Krstiteľa, ako i blízkeho okolia. 
"'- Všetky popisuje v cit. štúdii ŠIMONČIČ, J., s. 134-136. Nepopisuje však typárium dnes 
uložené v Historickom múzeu v Maďarsku (Magyar Nemzeti Múzeum. Tôrteneti Múzeum.), 
ktoré popísal NOVÁK, J.: Pečatidla zo Slovenska v Budapešti. Zvláštni otisk ze Sborníku 
archivních prací, 9, 1959, č. 2, s. 13. Ide o poniklované železné pečatidlo z 19. stor. 
s mestským znakom (chybne interpretovaným ako hlava sv. Jána Krstiteľa) o priemere 
35 mm s legendou: "Waisencoinmission der kou. Freysladl Tyrnau". 
9 3 Vzhľadom na jednu zo základných funkcií každého erbu, na jeho signifikantnú je
dinečnosť iba pri hlavných či inak povýšených mestách možno popri hlavnom er
be pripustiť ešte i erb menší. No i tu je potrebný zdržanlivý, ak nie odmietavý prí
stup. 
•'' l a k je erb uvedený i v práci KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: c. ď, s. 270. 
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OSOBNOSTI 

MÓR WERTNER (1849-1921) - SPOLUZAKLADATEĽ 
MODERNEJ UHORSKEJ A MAĎARSKEJ GENEALÓGIE 

Lászlá Kiss 

Dňa 8. júna 1996 si Štúrovčania spomienkovým zasadnutím a odhalením 
pamätnej tabule uctili pamiatku znamenitého historika medicíny a genealóga Móra 
Wertnera, ktorý našiel svoj večný odpočinok na miestnom židovskom cintoríne. 

Mór (pôvodným menom Moses) Wertner sa narodil 26. júla 1849 v Spačinciach 
pri Trnave ako dieťa obchodníka Abraháma Wertnera a Debory Winklerovej. Slovenský 
biografický slovník, odvolávajúc sa na matriku, datuje jeho narodenie do roku 1850. 
Všetky dovtedajšie pramene (Magyar Életrajzi Lexikón, Szinnyei, nekrológy v dobových 
prameňoch) však uvádzajú rok 1849 a tento údaj potvrdzuje i Wertnerov náhrobný 
kameň, objavený v r. 1995 autorom tohto príspevku na židovskom cintoríne v Štúrove. 

O mladosti Wertnera máme len veľmi skromné údaje. Nevieme, prečo a ako 
sa jeho rodina presťahovala do dälekého Temešváru (dnes v Rumunsku), kde mladý 
Mór maturoval. Vysokoškolské štúdium absolvoval na viedenskej lekárskej fakulte, kde 
r. 1872 získal diplom lekára. Podlá Szinnyeiho svoju lekársku dráhu začal v Cičove, 
podľa iných v Dubniku - obe obce sa nachádzajú v bývalej Komárňanskej župe. V r. 
1874-90 pôsobil ako praktický lekár v Senci. V tomto veľmi dôležitom období svojho 
života si založil rodinu (manželka Nelly Kutiová) a začal sa zaujímať o históriu, spočiat
ku svojho vlastného povolania, teda medicíny a zdravotníctva. V osemdesiatych rokoch 
spolupracuje s budapeštianskym lekárskym časopisom Gyógyászat (Liečiteľstvo), na 
stránkach ktorého publikuje cenné práce o starovekých lekároch, zdravotných pome
roch, príčinách smrti a kúpeľníctve tohto historického obdobia. V Lipsku vychádza
júcom časopise Deutsches Archív fúr Geschichte der Medizin und Medizinische Geograpliie 
publikuje štúdiu o morovej epidémii v Uhorsku v r. 1708-11, ktorá je dodnes základným 
prameňom pre výskum dejín tejto nákazy aj na Slovensku. 

Ako praktický lekár denne zápasiaci s nedostatkami legislatívy začal Wertner 
publikovať aj svoje skúsenosti a návrhy z oblasti verejného zdravotníctva v prílohe 
Gyogyászatu, ktorá vychádzala pod názvom Allamorvos, resp. Allamoruostan (štátny 
lekár, resp. veda o štátnom lekárstve; dnešnou terminológiou sociálne lekárstvo). 
Možno aj tieto príspevky mu dopomohli k vymenovaniu za titulárneho hlavného lekára 
Bratislavskej župy v r. 1890-93. Po krátkom pôsobení v kraji svojej mladosti, v Cakove 
v Temešvárskej župe, sa r. 1894 presťahoval do Ostrihomskej župy, kde strávil 14 rokov 
ako obvodný lekár v Mužle. Od októbra 1908 pracoval ako okresný lekár v Štúrove, 
kde 8. júna 1921 skonal. Bol pochovaný v blízkosti svojho syna Gyulu (zomrel 
v mladom veku v r. 1897, počas pobytu Wertnerovcov v Mužle). 

Záujem o genealógiu sa u Wertnera prejavil pomerne skoro. Už r. 1882, teda 
ešte v období, keď stredobodom jeho pozornosti bola história medicíny, publikoval 
v časopise Gyógyászat seriál Eskidap a jeho potomci. V siedmej (poslednej) časti uvádza 
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Wertner tzv. asklepiádov, lekárov-potomkov starogréckeho boha lekárstva (Eskulap bol 
nazývaný i Asklepios). Za prelomový vo Wertnerovej genealogickej kariére možno 
považovať rok 1884, keď mladý, 35-ročný vidiecky lekár zažiaril na nebi genealógie 
štyrmi publikáciami v nemčine. Všetky vyšli vo Viedni, dve z nich mali skôr teoretický 
charakter {Historisch-genealogische Irrthumer - Historicko-genealogické omyly a Genealó
gie und Geschichle - Genealógia a dejiny) a ďalšie dve boli genealógiami panovníckych 
dynastií Arpádovcov a Karolingovcov. 

Jazyk a miesto ich vydania si Wertner určite nevybral náhodne. V nemecky 
hovoriacich krajinách bol v tom čase nesporne väčší, alebo aspoň organizovanej ši 
záujem o genealógiu, ako v samotnom Uhorsku. Viedeň bola sídlom rakúskej heral
dickej a genealogickej spoločnosti, založenej v r. 1870, Berlín dokonca staršieho 
podobného spolku Herold a Wertner už predtým publikoval v ich časopisoch (Adler, 
Herold). Uhorská heraldická a genealogická spoločnosť, založená rok pred jeho knižnými 
debutmi (1883), prekonávala v tom čase ešte "detské choroby", hoci aj ona už vydávala 
svoj odborný časopis Turul. Od tretieho ročníka začal Wertner publikovať aj v ňom, 
pričom najmä v deväťdesiatych rokoch sa jeho spolupráca s redakciou Turula mimo
riadne prehĺbila. 

Smer ďalšieho vývoja Wertnerových genealogických štúdií ovplyvnil "spoločenský 
dopyt", súvisiaci s tisícim výročím príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny (1896). Pod 
vplyvom blížiaceho sa milénia vzrástol záujem uhorských genealógov o dynastiu Ar
pádovcov, resp. o staré uhorské rody. Maďarská akadémia vied vypísala súbeh 

o najlepšiu genealogickú prácu, do ktorého 
sa prihlásil aj Wertner. Súbeh síce nevyhral, 
ale jeho dvojzväzkové dielo A magyar nemzet-
ségek a XIV. század kozepeig (Maďarské rody 
do polovice 14. storočia, 1891-92) zožalo 
zaslúžený úspech a dodnes je jedným zo 
základných východísk štúdia príbuzenských 
vzťahov prvých storočí uhorského štátu. 
S podobným úspechom sa stretla i Wertne-
rova práca Az Arpádok családi tôrténete (Dejiny 
rodu Arpádovcov). Obe diela vyšli v edícii 
Tôrtčnelmi Nép- és Foldrajzi Kónyvtár, ktorej 
zakladateľom bol zrenjaninský katolícky farár 
Ferenc Szabó (1843-1905). O k r e m ' n e h o 
vedecké úsilia M. Wertnera podporoval aj 
ostrihomský kanonik Antal Pór (1834-1911), 
autor monografie o Matúšovi Cákovi, člen 
Maďarskej akadémie vied. Hoci Wertnera 
nikdy nezvolili za člena tejto vrcholnej ve
deckej inštitúcie súdobého Uhorska, akadé
mia uznala jeho vedecké kvality tým, že ho 
prizvala k tvorbe reprezentačného veľdiela 
Arpád és az Arpádok (Arpád a Arpáďovci, 1903); 
Wertner spracoval jej genealogickú časť (z 18 
spoluautorov knihy len 4 neboli členmi MAV). 

H 

£*PF 

••: \ - . : - ' . . ' . . - . : • • : - ' •' 

• • . • • . • • • : • - • • : 

M B B 

3 41 J *•.-"íi 

DrWERTMER 

* JnH 

, 

• ' : ' 

Náhrobný kameň Móra Wertnera 
na židovskom cintoríne v Štúrove 
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Popri dejinách Arpádovcov a starých uhorských rodov sa Wertner veľmi aktívne 
zaujímal aj o genealogické otázky iných národov. Rodinno-historické príspevky 
pravidelne publikoval na stránkach záhrebského časopisu Vjesnik Arkiva. V spomínanej 
edícii F. Szabóa - popri už uvedených prácach - vydal aj dielo A kozépkori déhzláv 
uralkodók genealógia! torténete (Genealogické dejiny južnoslovanských panovníkov 
v stredoveku, 1891). V tom istom roku uverejnil vo viedenskom Adleri štúdiu o grófoch 
zo Svätého Jura a Pczinka (Die Grafen von Si. Georgen und Bosing). Bol autorom 
príspevkov o uhorsko-ruských, uhorsko-poľských a uhorsko-západoeurópskych 
dynastických vzťahoch. 

Spntit, fS49.juHltS 26-PárkúmU92t.iÚltUlS 8. 
o m i s - fôrŕenész, íjeneotôcjus 

ffs*Á?affij>rdu//Ju?/<rs/)ui/'dsB.Í90&~i§2\ l^äxäít vdmsmiljhctn ét 
ésmáfj&efätt. mintme^hecsiiM (á/ňsi ttssHahms és täbb 

ípiťňlé tvrtéimti rnúnfyt saemSm, 
" Étdemei máUiaíatlattok. 

t/ýsmamný tnnhcprelomustoročia, tľmfyfdf 1908-1921 žil 
apôsaiä irtictšom meste alp okresný lekár a mttor mtwfpjclj 

wvácttycji /(isforíc^c^ štúdií. 
, ällittatta n Párfyntty és Itdéfe Xídlurá/is ttlaphvánij 

és Pártymy tmmsit 199ft~&wt. 

Pamälnň tabuľa M. Werlnerovi na Hlavnej ul. č. 13 v Štúrove, 
odhalená 8. júna 1996. 

Dielo Móra Wertnera, o ktoré sa dnešná genealogická veda začína len teraz 
vážnejšie zaujímať, stále čaká na svoje moderné vedecké zhodnotenie. Kým k nemu 
dôjde, pripomeňme si tohto skvelého vedca aspoň slovami jeho súčasníkov (podľa 
nekrológu z časopisu Századok, 1922): "Málo bolo takých, ktorí sa obracali v našich 
historických listinných zbierkach toľko ako on, snáď nik nebol lak doma v stredovekej uhorskej 
genealógii, ako tento skromný dedinský lekár, ktoiý uprostred starostí všedného života, napriek 
odtrhiiitlosli od vedných centier dokázal vyvinúť vo svojom odbore ojedinelú činnosť'. 

Dielo (výber z genealogických prác): monografie a samostatné štúdie: Historisch-genealo-
gischc Irrthilmcr. Viedeň 1884,- Genealógie und Gcschichtc. Tamže 1884; Zur Genealógie 
der Karolinger. Tamže 1886; Glossen zur Genealógie in Ungarn scit 1883. Berlín 1886; 
Beiträge zur Gcschichtc der Genealógie. Tamže 1886; Glossen zur Genealógie der Arpáden. 
Tamže 1887; Genealógie in Ungarn. Tamže 1887; Gcncalogischc Studien: 1. Dic Grafen von 
Champagne. 2. Dic lct/.tcn Arpáden. Viedeň 1888; Dic Grafen von Maltersdorff-Forchlen-
stcin. Tamže 1889; Glossen zur ciner Kaiscrkundc. Berlín 1889 (separát z Dcutscher llcrold); 
Boris und Rastislav. Beilrag zur Gcschichtc der riissisch-polnisch-nngarischen Bc/.ichungcn. 
Tamže 1889; Gcncalogischc Rätscl. Tamže 1890 (separát z Dcutscher llcrold); Glossen zur 

28 



Bosnischcn Genealógie. Viedeň 1890; A kozčpkori délszláv uralkodók gcncalógiai tôľténclc. 
Temešvár 1891; A magyar ncm/clségck a XIV. század kózcpéig 1-2. Tamže 1891-1892; Dic 
Grafcn von St. Georgen unci Bôsing. Viedeň 1891; Az Arpádok családi tôľténclc. Zrenjanin 
1892; Nagycdik Bela király tôľténclc. ľcmcšvár 1893; Arpád ncmzctségc. In: Csánki, D.: 
Arpád čs az Arpádok. Budapešť 1903; Az cmber gcncalógiája. Tamže 1900; Az Ärpádkori 
mcgyci tisztvisclôk. Tamže 1897 (separát z Tôrténelmi Tár); A Hunyadiak. Deva 1900; Der 
erste nngarischc Adcls-Schcmatismus. Berlín b.r.; Dic Allianz.cn der Arpádcn. Politisch-
gcncalogiscbc Studic. Tamže b.r.; Schlesisch-ungarischc Allianzcn. B.m. b.r.; Glosscn znr 
ľränkischcn Kaiscrgcncalogic. B.m. b.r.; časopisecké príspevky: Turul (Budapešť): Az Arpádok 
a régibb kúlľôldi gcncalógiakban, 1885; Az Arpádok házassági ósszckôltclčsciról, 1885; 
Glosszák az Arpádok gcncalógiáboz, 1887; Rixa, I. Bela neje, 1887; Berla, Szcnt l.ászló 
állítólagos leánya, 1887; Az Anjouk gcncalógiája, kiilônôs tekintettel a magyarországi ágra, 
1888; Szcnt l.ászló királynak orosz veje, Jaroslav, 1890; Az ál-F.ndrčk, 1890; Bouch bán, 1890; 
Smaragd vajda čs utódai, 1897; Családlôrténcti adalékok, 1897; Az Ärpádkori nádorok 
gcncalógiája, 1898; A Buzád-IIaból ncmzctség, 1898; Az Ärpádkori ndvarbírók, 1901; 
A Margit-lcgcnda gcncalógiai és íóldrajzi adatai, 1902; Szazadok (Budapešť): III- Bela király 
egy ismcrctlcn lcányáról, 1889; l.ászló crdčlyi vajda ncmzctségc, 1890; Moys (Majs) nádor, 
IV. Bela állítólagos veje čs családja, 1891; Lambcrt ispán, I. Bela veje, 1891; Morosini Albert 
pccsétjc (ábrával), 1891; Kcmény Ha, I.órincz nádor 12G7-09 és utódai, 1892; A Gúzzingick, 
1895; Az Arpádok čs a Piastok, 1890; Ótodik Dčncs nádor és ncmzctségc, 1897; A Blagay-
család tórténctčhcz, 1898; A Corzan-ncmzctsčg, 1899; Kicscdi Albert bán, 1900; Az clsô 
havasalľóldi vajdák 1200-1300, 1901; Margit császárnô fiai (III. Bčla unokái), 1903, Rosz.tizló 
(Russos Uros) galieziai berezcg, IV. Bčla veje, 1903; Tôrténelmi Tár (Budapešť): Az. Ärpádbazi 
nádorok sorozata, 1894; Ärpádkori vármcgyci kčpvisclók, 1897; Az Ärpádkori mcgyci tisz
tvisclôk 1-3, 1897-1898; Kčt Ärpádkori országnagy családja, 1898; Az Ärpádkori udvari 
tisztvisclôk sorozata, 1899; Ujabb adalékok az Ärpádkori mcgyci tisztvisclôk ismcrclébcz, 
1905; Herold (Berlín): Glosscn zur Genealógie der Arpádcn, 1887; Dic deutsehe Adelheid, 
Gemahlin des b. I.adislaus. Eine Ricbtungstcllung, 1888; Boris und Rostislav, 1889; Dic heil. 
Elisabeth, Landgräfin von Thuringcn, 1891; Adler (Viedeň): Dic Grafcn von Si. Gcorgcn und 
Bósing, 1891. 
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PRAMENE 

PRAMENE K ŠTÚDIU SLOVENSKÝCH SRBOV V MAĎARSKU 
Bojmi Radovanovič 

Na území Slovenska sa od nepamäti usídľovali aj príslušníci srbského etnika, 
ktorých dodnes živými centrami ostali Komárno a Trnava. Pramene k ich štúdiu sa 
nachádzajú nielen u nás, ale aj v zahraničných, najmä maďarských a srbských archívoch. 
Jedným z nich je i kniinka-archív Srbskej pravoslávnej eparchie budínskej v madarskom meste 
Szentendre. 

Szentendrejská knižnica-archív je po archíve a knižnici srbského kláštora Chilan-
dar na Svätej hore Athos (v známom pravoslávnom "štáte" na severovýchode Grécka) 
svojou veľkosťou a významom druhou najväčšou srbskou knižnicou nachádzajúcou sa 
mimo Srbska. Spolu s archívom a múzeom (ktoré prezentuje umelecko-historickč pa
miatky srbskej pravoslávnej cirkvi v Maďarsku) tvorí súčasť Srbskej cirkevno-umeleckej 
a vedeckej zbierky budínskeho pravoslávneho biskupstva. 

Komplex sa nachádza v letnej rezidencii srbských budínskych episkopov. Tvoria 
ho 4 väčšie a niekoľko menších zbierok, ktoré sú od r. 1979 systematicky sprístupňo
vané. Vo fondoch szcntendrejskej knižnice-archívu je podľa súpisov a inventárnych 
zoznamov okolo 30-tisíc zväzkov kníh a periodík. Najcennejšiu časť zbierok predstavujú 
staré rukopisy a tlače, tzv. "senlandrejski archeograjski fond". Podľa miesta a obdobia vzniku, 
objemu a stupňa zachovalosti tvorí tento fond významné východisko pre štú
dium duchovnej i hmotnej kultúry srbského etnika na území dnešného Maďarska 
i Slovenska. 

Fondy szentendrejskej knižnice-archívu dokumentujú existenciu srbských 
cirkevných obcí na Slovensku (Komárno, Trnava), ktoré od svojho vzniku až po obdobie 
po 2. svetovej vojne spadali pod jurisdikciu srbského pravoslávneho biskupstva v Budíne. 
Pramene v nich ponúkajú pohľad na cirkevno-školskú organizáciu srbskej pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku pred i po r. 1918, podávajú zaujímavé svedectvá o srbskej duchovnej 
službe v uhorských (horno-uhorských) väzniciach, dokladajú proces úprav)' vojenských 
cintorínov v Podunajsku (ich popis v 20-tych rokoch nášho storočia robili srbskí duchovní) 
i proces formovania pravoslávnych duchovných správ ruských emigrantov v 1. ČSR. 

Z genealogického hľadiska cennou a nenahraditeľnou je kompletná zbierka cirkevných 
matrík zo všetkých srbských cirkevných obcí v Maďarsku a sčasti i na Slovensku. Najstaršiu 
komárňanskú matričnú knihu (spolu krstení od r. 1725, sobášení, zomrelí 
i popis domov do r. 1777) uchovávali v Štátnom okresnom archíve v Sali (dnes sa už. 
azda nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Nitre). V Szentendre sú deponované jej 
pokračovania: matriky krstených (1778-1860, 1861-1896), sobášených (1778-1857, 1862-
1896), zomrelých (1778-1860, 1861-1895), spoločná kniha krstených, sobášených 
a pochovaných (1897-1943); teda dovedna 7 kníh z. obdobia 1778-1943. Nájdeme tu 
i viaceré matričné knihy z Trnavy z obdobia od konca 18. storočia do r. 1910. 

Podrobnejší rozbor, popis a analýza fondov cirkevného archívu v Szentendre so 
vzťahom k Slovensku presahuje rámec tejto správy, v ktorej sme chceli čitateľom Genea-
logicko-heraldického hlasu poskytnúť iba základné informácie. K uvedenej problematike 
sa ešte vrátime vo zvláštnej štúdii. 
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KURIOZITY - NÁZORY 

KTORÉ KRSTNE M E N O 
BOLO U NAŠEJ ŠĽACHTY NAJOBĽÚBENEJŠIE? 

Táto otázka by mala zaujímať každého genealóga. Slovensko bolo odjakživa 
križovatkou národov, ich kultúr a náboženstiev. Každý národ si sem priniesol i svoje mená 
a keď aj neskôr j e h o vplyv na tomto území zoslabol, najpoužívanejšie z mien tu ostali 
a pretrvávajú až do dnešných čias. Dnes už nie j e ľahké určiť, ktoré z týchto mien boli 
v tom-ktorom období najčastejšie používané. Matriky pokrstených, z ktorých by sa to dalo 
zistiť, sa súvislejšie zachovali až. od 18. storočia. Pre staršie obdobie sme fakticky odkázaní 
len na dobové písomné dokumenty. V tých sa však spomínajú skoro výlučne len príslušníci 
privilegovaných vrstiev. N i e j e to však obmedzujúce, pretože medzi pomenúvaním ze
manov a pomenúvaním ostatných vrstiev vtedajšej spoločnosti nebol podstatnejší rozdiel. 

Ako z týchto písomností vidieť, v 11.-13. storočí prevládali medzi šľachtou ešte 
nekresťanské (pohanské) mená. Medzi potomkami veľkomoravských rodov i prvými 
predkami drobných zemanov nachádzame slovanské mená (Vojslav, Presláv, Bohumil, 
Lodomŕr) a popri nich staromadarskč mená (Aladár, Munka) v pôvodom maďarských 
rodoch. V 2. pol. 13. storočia dochádza k veľkému zlomu. Na popularite naberajú 
kresťanské mená a zatláčajú pôvodné do zabudnutia. Ich z.novuoživenie j e fakticky 
záležitosťou až. 2. pol. 19. storočia, dôsledkom n á r o d n é h o obrodenia všetkých etnických 
skupín v Uhorsku. Z kresťanských mien prevládajú hlavne mená novozákonných svätých 
ako Ján (J&iios, Joliami) alebo Pavol (Pól, Paul), ku ktorým pribúdajú mená neskorších 
svätých (František, Ferenc, ľranz). V 16. storočí v dôsledku reformácie naberajú na obľúbenosti 
i mená niektorých starozákonných postáv (Adam, Eliáš, Abrahám), no i napriek rozšírenosti 
nového náboženstva medzi našou šľachtou ich používanie ostalo, ako to ukazuje i náš 
malý prieskum, len okrajovou záležitosťou. 

Keď som zostavoval vlastnú zbierku erbov z rodových pečatí, uvedomil som si, 
že sa dá využiť nielen v heraldike, ale napríklad aj pri štúdiu frekvencie používania 
krstných mien. Zbierka obsahuje 1755 krstných mien mužských vlastníkov pečatí, pôso
biacich v 16. až. 19. storočí, najmä v stoliciach Bratislava, Nitra, Trenčín, Turice a Liptov, 
menej Komárno, Tekov, Mont, Gemer, Orava, Spiš ai. - teda v oblastiach dnešného 
západného a stredného Slovenska. V zbierke nachádzame okrem bežnejších (Ján, Juraj, 
Michal) i niektoré veľmi málo používané mená (Kornel, August, Ezechiel, Ilieronym). 
V pomenúvaní členov maďarských a slovenských rodov nenachádzame podstatnejšie 
rozdiely. Naproti tomu u Nemcov sa objavujú ich osobitné mená ako Erík, Joachim, 
Goltfried, Wilhehn veľmi často. Po spracovaní mien v zbierke sme získali nasledujúce údaje: 

16. storočie: 17. storočie: 
X.Ján - 15,4 % 1. Ján - 19,1 % 
2. Juraj - 12,2 % 2. Štefan - 9,3 % 
3. Štefan - 9,6 % 'A.Juraj - 9,0 % 
4. František - 7,0 % 4. František - 8,4 % 
5. Mikuláš, Peter - 5,7 % 5. Michal - 6,9 % 
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Vidíme, že meno Ján bolo suverénne najpopulárnejšie. V 17. storočí ním bol 
pomenovaný každý šiesly šľachtic. Oblúbenost' mena Štefan nie je tiež, vzhľadom na 
svätoštefanskú tradíciu v Uhorsku, žiadnym prekvapením. V ďalších storočiach bol vývoj 
takýto: 

18. storočie: 19. storočie: 
1. Ján - 17,0 % 1. Ján - 16,3 % 
2. FrantíSek - 9,5 % 2.Jozef- 11,3 % 
3. Štefan - 8,3 % 3. Anton - 6,3 % 
4. Juraj - 7,7 % 4. &e/ô»i - 5,9 % 
5. Michal - 5,6 % 5. Ignác, František - 5,0 % 

Meno fán si aj naďalej zachováva svoju oblúbenost. Zaujímavé je však postupné 
upadanie mena Juraj. Kým okolo roku 1550 bolo skoro rovnako populárne ako meno 
Ján, v 19. storočí ním bolo pomenovaných už iba 2,3 % šľachticov. Pozoruhodný je nárast 
populárnosti mien Jozef a Anton, ktorý začal v 2. pol. 18. storočia. Tieto mená sa v 16. 
storočí takmer nepoužívali. Nakoniec prehľad 12 najpoužívanejších mien za 4 storočia 
dohromady: 

1. Ján - 308 (17,5 %) V. Mikuláš, Andrej - 69 (3,9 %) 
2.'Štefan - 149 (8,5 %) S.Jozef- 66 (3,7 %) 
3. František - 146 (8,3 %) 9. Udistov - 61 (3,5 %) 
4. /ŕí/vy - 139 (7,9 %) 10. /«tr*A - 48 (2,7 %) 
5.'Michal - 103 (5,8 %) H- Grtš/;<7r - 37 (2,1 %) 
6. /-Vroo/ - 78 (4,4 %) 12. Malej - 35 (2,0 %) 

ľrederik Federmayer 

CHCELI ICH VYGUMOVAT 
Z HISTORIK 

Nebolo ich veľa, nanajvýš niekoľko tuctov rodín slovenských podnikateľov, čo 
v niekoľkých mestách Horného Uhorska vytvorili na sklonku 18., ale najmä v 19. storočí 
hospodárske a kultúrne podhubie, na ktorom vzklíčilo a rozvinulo sa národné pove
domie (najmladšieho štátotvorného etnika Európy) - Slovákov. V Levoči a v Banskej 
Štiavnici, v Kežmarku, v Modre i Pezinku, rozvíjali sa Slováci v pomerne tolerantnom 
záhrení nemeckej meštianskej kultúry. No v Martine, ale predovšetkým v Mikuláši 
(Liptovskom Svalom), stali sa hybnou silou rozvoja týchto multikultúrnych miest najmä 
mešťania slovenskí. Remeselníci, obchodníci a podnikatelia, ktorých nikto nemusel 
presviedčať, že sú Slovákmi. Cítili sa Slovákmi odjakživa. Boli to najmä garbiari, Pál-
kovci, Hubkovci, Stodolovci, Lackovci, Zullovci a niekoľko ďalších rodín, ktoré v Liptove 
utvárali základy moderného Slovenska. 
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Po februári 1948 zaradili komunisti mikulášsku garbiarsku elitu medzi 
vykorisťovateľov a nepriateľov ľudu. Chceli ich vygumovať z národnej histórie. Dostali sa 
do postavenia nerovnoprávnych občanov, časť vysťahovali do okolitých dedín, po znárod
není si ťažko hľadali obživu. Ich deti, ba i detnč deti neprijímali napriek výbornému 
prospechu na vysoké školy, mali problémy dostať sa aj do gymnázia. Väčšina mladej 
generácie preto z. Liptova odišla a hľadala anonymitu vo vzdialených väčších mestách, 
najmä v Bratislave. Komunisti podnikateľskú kontinuitu týchto rodín rozbili do tej 
mien', že po nežnej revolúcii sa viacerí z. nich nepodujali znárodnené fabriky v plnej 
miere reštituovať. Táto kapitola sa skončila. Tradícia meštianskej kultúry sa však na 
vlastnom podhubí opäť zviecha. V Liptovskom Mikuláši i v iných slovenských mestách. 

(7. rozliovoni Eugena Gindla s elnograjkoit Sofiou Kovačcvičovou ti časopise OS - ľóruín 
občianskej spoločnosti, I, 1997, nulté číslo, s. 5-9) 

TVÁRE ZEMIANSKYCH POTOMKOV 

Tí gazdovia! Napospol ušľachtilé tváre zemianskych potomkov, pochádzajúcich 
vari ešte od jobbagionov: to boli tí, ktorým za preukázané zásluhy - vernosť alebo 
chrabrosť v boji - darúvali uhorskí králi Ondrej II. a Belo IV. v 13. storočí "poplužia 
zeme". Bôcovský rod na Doline sa chválil, že to Belo IV. robil pri mädokýši, čo vyvieral 
na ich zemi. 

Tí gazdovia, akí obdivuhodní to boli ľudia! Vychodili len "polgárku", neskoršiu 
meštianku, iba daktorí mali roľnícke školy - ale všetci vládli prirodzenou, vrodenou, čiže 
zdedenou inteligenciou! Ako pedantne obrábali zdedenú pôdu, aby ani snop, ani košík 
zemiakov nevyšiel navnivoč. Cítili sa článkom v zástupe svojho rodu tak, že dedovizeň 
znamenala pre nich zodpovednosť. Pre niektorých bol majetok iste aj samoúčelným 
mamonom, s ktorým lakomo aj neľudsky manipulovali, ale pre väčšinu zdedeným 
a poničeným mravným záväzkom: toto sme ti odovzdali, vraveli súčasníkovi predkovia, 
ty v tom pokračuj a pre svojich potomkov zveľaďuj! 

Tie komunizmom umučené tváre dražkovských gazdov vidím akoby včera: na 
brvnách oproti nám pri Gáborc, na podsteniach, na schodoch do Gáborč sypanie: 
Krasnecovci, Ilgovci, Brnč, Lehotskí, Matuľa, Jesenský, Jelšík, Záhorský, Haliene ateľ. 
Kdeže sú, Bože, tie tváre? Väčšina už hnije pod zemou, ich črty ako nové živé výhonky 
rozpoznávam na ich synoch, dcérach alebo ich vnukoch. Niektorí, tí najstarší, ešte 
dožívajú - a vedia, nosia v sebe aj opatrujú to, čo nevie, čomu neverí, o čom nechce 
vedieť pomaly už nik. Koľkí, v celom Turci - ba po celom Slovensku - zaplatili za svoju 
schopnosť, za pôdu a majetok, čiže za to, čo dávali spoločnosti, dnes už. neuveriteľným 
šikanovaním: vyháňaním z. vlastných domov aj dedín, bezprávnym väznením s pod-
lomenosťou zdravia, vylučovaním svojich detí aj príbuzných zo štúdia a normálneho 
uplatnenia. 

V duchu si domýšľajme, čo sa dnes po dedinách s pôdou a majetkami gazdov 
deje - hoci sa im údajne zákonom 42/92 vrátilo vlastníctvo pôdy. Že by ich to naprosto, 
úplne nemrzelo? Že by načisto a naveky znecitliveli? Neverím. 

(Zo seriálu Júliusa Vanoviča Martin mojej mladosti, Nový '/.'mol Turca, 6 (37), 1997, 
č. 14, s. 10). 
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NEVEUS, Clara - IIF.IM, Sieglried - WESTLING KARLSSON, Léna: MEDEL-
TIDA SMAKONST. SIGILL I RIKSARKIVET. Vydal Riksarkivet tlačou v Gummerus 
Printinr, Jyväskylä, Fínsko 1997. 71 strán, 82 obrázkov. 

Traja autori rozsahom neveľkej, no výtvarne mimoriadne pôsobivej celofarebnej 
publikácie si zrejme zaumienili ohúriť nielen švédsku, ale aj zahraničnú verejnosť pôsobivým 
prezentovaním stredovekých pečatí, uložených v Národnom archíve v Štokholme. 

V krátkom úvode podávajú aj úplnému laikovi pochopiteľné "ilustrované de-
linície" jednotlivých typov pečatí, pečatidiel a spôsobov ich upevnenia (privesené, zavese
né, pritlačené, pretlačené, zaclonené...), a to všetko vo vývoji a v rámci švédskeho 
historického kontextu. 

Jadro práce však spočíva predovšetkým v systematickom predstavení jednotlivých 
sigilogralických kategórií, členených podľa ich pôvodcov - osôb a inštitúcií. Prekrásne 
farebné vyobrazenia pečatí - sčasti reštaurovaných originálov, sčasti však osobitne 
pozoruhodných sadrových odliatkov farebne patinovaných v odtieni zhodnom s originá
lom - uvádzajú čitateľa (aj len "diváka") do svojrázneho sveta sigilografickčho umenia. 

Prvé dve kapitoly sú venované cirkevným pečatiam, najskôr pečatiam cirkevných 
hodnostárov, potom pečatiam cirkevných inštitúcií - kapitúl, kláštorov... Najstaršia pečať 
pochádza z r. 1160 a jej vlastníkom bol arcibiskup Uppsaly - Štefan. Pečať je dvojrohá, 
v strede s postavou biskupa s archaickou mitrou, ktorý drží v pravici berlu a vo vystretej 
ľavici knihu. V r. 1990 našla svoje znovuoživenie v tzv. štelanskej medaile - najvyššom 
cirkevnom ocenení, udeľovanom najviac trom hodnostárom ročne. Nasledujú viaceré 
ukážky arcibiskupských a biskupských pečatí (sčasti erbových), ako aj pečate ľarárov. 

Kapitolu o pečatiach cirkevných inštitúcií uvádza pečať kapituly v Uppsale z r. 
1278 s postavou sv. Vavrinca (st. Lars) v kontrasigille s portrétom sv. Erika, kráľa 
a martýra. Hagiografickč neheraldické motívy sú i v ostatných pečatiach kapitúl, 
s výnimkou kontrasigilla kapituly v Lingkopingu, kde vidno v osemoblúkovom poli berlu, 
preloženú skríženými kľúčmi. 

Tretia kapitola sústreďuje našu pozornosť na pečate miest a mešťanov. Zaujme 
najmä najstaršia pečať Štokholmu - nad morom dvojvežovč opevnenie. Nasledujú pečate 
dvoch provincií - Gotlandu (1280) s motívom Baránka Božieho a Jämtlandu (1280) 
s nórskym kráľovským erbom, kedže od 12. stor. spadal pod nórsku korunu. 

Pečate dynastie z Folkung zo storočia okolo r. 1300, za vlády ktorej sa stal 
Štokholm hlavným mestom, patria azda k tomu najkrajšiemu, čo švédska sigilogralia 
ponúka. V panovníckych pečatiach tohto obdobia sa objavuje erb dynastie z Folkungu 
- na drobnými srdiečkami(?) posiatom, vľavo šikmo pruhovanom štíte lev. 

Známe švédske "tre kronor" (tri koruny) sa po prvý raz. objavujú v pečati kráľa 
Alberta z Mecklenburgu z. r. 1365. Štít je naklonený, na jeho ľavom rohu spočíva 
vedierková prilba s veľmi jednoduchými prikrývadlami a zdobenými býčími rohmi 
v klenote. Lev a tri koruny sa spojili v štvrtenom štíte kráľa Gustáva Eriksona Vašu v r. 
1523, ktorý do jeho stredu pridal srdcový erb s hovoriacim symbolom - ľaliou podobnou 
váze. 

Posledná kapitola je venovaná postupu prác pri záchrane pečatí v Ateliéri pre 
konzervovanie a reštaurovanie Švédskeho národného archívu. Na niekoľkých ilustrovaných 

34 



stranách sa môže čitateľ oboznámiť nielen s názorným postupom pri snímaní odtlačkov, 
metódami rekonštruovania poškodených pečatí, ale aj vývojom aktivít národného archívu 
v tejto oblasti od r. 1915. Práca predstavuje na záložke aj autorov - archivárku Claru 
Nevéus a jej dvoch spolupracovníkov, reštaurátorov pečatí národného archívu: Lénu 
Westling Karlssonovú a Siegľrieda Heima. Nedá nám nepripomenúť, že Dr. Clara Nevéus, 
je nielen hlavnou archivárkou národného archívu (od r. 1967) ale od r. 1983 je i jedinou 
dámou na kontinente, ktorá oficiálne zastáva lunkciu "štátneho herolda". Prácu uzatvára 
súpis publikovaných pečatí s uvedením vlastníka, signatúry, prepisu legendy, a rozmerov 
pečate, ako aj menný a miestu)' register. 

Knižka švédskej sigilograľickej trojice uchváti svojou neodolateľnou nádherou 
každého, kto ju otvorí. 

Ladislav Vr/eľ 

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA .SLOVENSKEJ GENEALOGICKEJ PRODUKCIE 
/.A ROKY 1996 (DOPLNKY) A 1997 

Zdenko Ďuriška: Paulinyovci a trenčiansky regió)i (ISBN 80-967536-5-7). Obecný 
úrad Zemianske Podhradie 1996, 10 s. 

Pôvod Paulinvovcov siaha do Sedmohradska - jeden z členov tejto pôvodne 
brašovskej meštianskej rodiny sa údajne ako evanjelický kňaz usadil v 2. polovici 16. 
storočia v Hornom Uhorsku. Jeho potomkovia pôsobili ako evanjelickí učitelia a kňazi 
v oblasti Trenčína, neskôr aj na iných miestach Slovenska a medzi Slovákmi na Dolnej 
zemi. Už v 18. ale najmä v 19. a 20. storočí sa výraznejšie zapojili do národného 
kultúrneho, neskôr i politického diania (autor uvádza prehľadné údaje o pôsobení 
viacerých členov rodiny). Najvýznamnejší predstaviteľ - spisovateľ, novinár, redaktor, 
politik a kultúrno-osvetový pracovník Viliam Pauliny-Tóth (1826-1877) - žil s rodinou 
koncom 19. storočia v centre národného života - v Martine. Jeho vnuk Ján odišiel 
z politických dôvodov v r. 1948 do emigrácie a jeho pravnuci dnes žijú v Anglicku, 
Nemecku a v Taliansku. 

Jozef Kľučka: Ktoré rody patria k pôvodným usadlíkom v Devínskej Novej Vsi. In: 
Chorváti na Slovensku. Zostavil Ján Botík. Bratislava, Slovenské národné múzeum 
1996 (ISBN 80-85753-79-0), s. 30-32. 

Vychádzajúc z prameňov k štúdiu genealógie rodín v Devínskej Novej Vsi 
(matriky, daňové súpisy, desiatkové súpisy) autor vypisuje mená rodín chorvátskeho 
pôvodu. Medzi dnešným počtom priezvisk Chorvátov v tejto obci - dnes časti Bratislavy 
- a počtom tých, ktoré sa vyskytujú v najstarších známych prameňoch, je minimálny 
rozdiel. Niektoré z pôvodne írečitých chorvátskych priezvisk (v 16. stor. Besedič, 
Zemanič, Honovič, Belešič, Kranič ai.) boli však neskôr poslovenčené (Beseda, Zeman, 
Honek, Beleš, Granec atd.). 

Juraj Spiritza: Zvoiwlejárí Iiallazár a Ricliard Ileroldovci. Pamiatky a múzeá 1/1997, 
s. 44-45. 

Autor prehľadne sleduje vývoj (rodokmeň) pôvodne norimberského rodu, ktorého 
členovia sa v niekoľkých generáciách venovali zvonolejárstvu, dclolejárstvu, resp. príbuz
ným remeselníckym odvetviam. Zakladateľ rodu - medikováč Juraj Herl - si v 1. pol. 17. 
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stor. zmenil meno na Herold. Jeho synovia (šiesti zo siedmich sa venovali rodinnému 
remeslu) postupne prevzali viaceré z najvýznamnejších európskych lejární - v Nemecku, 
Rakúsku, Poľsku a inde a vyrábali aj pre zákazníkov z územia dnešného Slovenska. 
Zvonolejárstvo ako rodinné remeslo najdlhšie zachovala vetva Heroldovcov v Chomutove 
na severozápade Čiech. Slovensko sa najmä po r. 1918 stalo významným odbytiskom 
tamojšej fabriky, ktorá sa sem v r. 1947, po zoštátnení, mala presťahovať. Ostalo však 
iba pri zámere. Jej poslední súkromní majitelia - Richard Herold a jeho dvaja synovia 
ešte pred odsunom Nemcov z českého pohraničia 8. mája 1945 spáchali samovraždu. 
Ich príbuzní žijú v Nemecku dodnes. 

Viera Sándorová-Dohnányová: Genealógia rodiny Dolmányovcov. In:JUDr. Ľudovít 
Dohnaný. Zborník materiálov zo spomienkovej slávnosti... Trenčín (1997, ISBN 80-
967699-8-7), s. 11-22. 

Rozrod Dohnányovcov z. Dohnian (dnes okr. Považská Bystrica) začína prvým 
známym členom tejto zemianskej rodiny -Jurajom (1668-1749). Priženil sa do Sobotišťa, 
kde mal kuriu a hospodárstvo. Jeho potomkovia (v 6. generácii) sa, podobne ako členovia 
iných slovenských zemianskych rodín, významne angažovali v slovenskom národnom 
hnutí. Bratia Mikuláš (1824-1852) a Ľudovít (1830-1896) patrili k popredným štúrovcom. 
Prvý z. nich skončil evanjelickú teológiu a neskôr pracoval ako redaktor Hurbanových 
Slovenských pohľadov. Druhý bol advokátom v Trenčíne. Medzi ich príbuznými a potom
kami v 19. storočí nachádzame viac právnikov, ekonóma, vojenského lekára, technikov, 
železničného úradníka, v našom storočí tiež hudobníkov a výtvarníkov: k najvýznamnejším 
z posledných generácií patrí Oliver Dohnányi (1955), šéfdirigent opery Slovenského 
národného divadla v Bratislave, teraz opery českého Národného divadla v Prahe. V mi
nulom storočí sa niektorí Dohnányovci prostredníctvom sobášov dostali do príbuzenstva 
s inými národne orientovanými (nezemianskymi) rodinami - s Wagnerovcami z Trenčína, 
Križanovcami, Galandovcami, Zochovcami. Súčasťou príspevku sú prehľadné genealo
gické tabuľky. 

Milan Sišmiš (st.): Z osudmi rakúskej exulantskej rodiny Knoglerovcov na Slovensku 
v 17.-18. storočí. In: Mčšťanč, šiechta a duchovenstvo v residenčních mčstech raného 
novoveku (16.-18. století). Prostčjov 1997, s. 270-275. 

Po nástupe rekatolizácie v Rakúsku na konci 16. storočia sa mnohí rakúski 
protestanti vysťahovali najmä do Nemecka a Uhorska. Jednou z. takýchto rodín boli 
i Knoglerovci, pochádzajúci z Pirachu. Pred r. 1630 sa dvaja bratia Eliáš a Maximilián 
usadili na Slovensku. Prvý pôsobil ako nemecký ev. farár v Modre, druhý ako lekárnik 
v Trenčíne. Autor si podrobnejšie všíma najmä osudy a príbuzenské väzby trenčianskeho 
Knoglera, jeho detí a vnúčat. Táto rodina sa pomerne rýchlo včlenila do miestnej 
komunity, pričom v nej - aj vďaka svojim príbuzenským väzbám a spoločenským kon
taktom - zohrávala pomerne významnú úlohu. 

Martin Trančík: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov 
v Bratislave. Bratislava, Vydavateľstvo PT 1997 (ISBN 80-967026-9-6, vyšlo tiež v nem
čine pod názvom Zwischen Alt- und Neuland. Die Geschichte der Buchhändleríämilie 
Steiner in Pressburg v Bratislave v r. 1996), 256 s. 

Monografia o bratislavskej židovskej kníhkupeckej rodine. Jej predok Sigmund 
Steiner pochádzal z Kojetína na Morave a do Bratisláv)' sa prisťahoval v 1. polovici 19. 
storočia. Jeho manželka (pochádzajúca z Bratisláv)) si v r. 1847 otvorila v meste požičovňu 
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kníh a antikvariát, neskôr pretvorené na riadne kníhkupectvo. Svoje osudy s ním spojili 
i ďalšie generácie členov tejto rodiny (dovedna 4). Autor ich sleduje na pozadí dobových 
udalostí, ktoré najvýraznejšie poznačili život tejto rodiny počas 2. svetovej vojny. Kníhku
pectvo r. 1942 arizoval spisovateľ Ludo Mistrík-Ondrejov. Z 9 Stcinerovcov 3. generácie 
prežil holokaust len jeden, zo 16 členov dalšej generácie jedenásti. Tí dnes zväčša žijú 
v Izraeli. V Bratislave zostali sestry I.ida a Šelma, ktorá v r. 1991 rodinné kníhkupectvo 
na Ventúrskej ulici znovu oživila. Dielo je výsledkom precízneho štúdia v našich, izraelských 
i viacerých súkromných archívoch. 

Spravodaj Rodosiromu Gnnaiiovcov 2, 1996. Vydalo vydavateľstvo PaRPRESS, s.r.o. 
Bratislava. 

Ďalšie číslo rodinného periodika Rodostromu Grmanovcov uverejňuje zápisnicu 
z bratislavského stretnutia - valného zhromaždenia tejto organizácie z januára 1996, 
príhovor jej predsedu, životopisy členov predsedníctva, ohlasy na predchádzajúce číslo 
Spravodaja, základné rady ako postupovať pri genealogickom výskume, podrobné údaje 
o ďalších vetvách rodu najmä z oblasti Kuzmĺc, kde sa uskutočnilo ďalšie stretnutie 
Grmanovcov. 

Milan Šišmiš 

Czeizel Endre: Családfa - Honnan jôvunk, mik vagyutik, hová megyunk? (Rodokmeň 
- odkiaľ prichádzame, čo sme, kam smerujeme?). Budapest, Kossuth Kônyvkiadó 1992, 207 s. 

Ide o prácu popredného maďarského lekárskeho genetika, meno ktorého nieje 
neznáme ani na Slovensku. Jeho kniha "Hodnota je v nás" vydaná vo vydavateľstve Smena 
r. 1990 oboznamovala so základmi genetiky, s podstatou dedičnosti. Genetický smer 
genealógie je moderným trendom, ktorý študuje dedičnosť chorôb, resp.TTŕčitých vlast
ností na základe štúdia rodokmeňov (u nás patrí k priekopníkom v tejto oblasti lekár 
a vysokoškolský pedagóg Proľ. MUDr. Ján Matulay, DrSc. - poz.n. red.). Po úvode, 
v ktorom nám radí, ako zostavovať rodokmeň, Gzeizcl dokladá dedičnosť umeleckých 
vlôh - hodnôt v nás - na rodokmeňoch géniov literatúry (J. W. Goethe, W. Shakespeare, 
A. S. Puškiu), hudby (J- S. Bach) a maliarstva (P. Brueghel). Pravdepodobne iným 
spôsobom sa dedia vlohy pre vedeckú činnosť, čo autor demonštruje na rodokmeni 
nositeľa Nobelovej ceny za objav vitamínu C Alberta Szent-Gyôrgyiho. Vidno z neho, že 
korene z matkinej strany mal v Bratislave (v osobách F. Linoschegga a M. Zollingerovej). 
Na rodokmeňoch olympijských víťazov Aladára Gerevicha (šerm) a Lászlóa Pappa (box) 
sa Dr. Gzeizel venuje aj doteraz málo preskúmanej oblasti dedičnosti nadania k športu. 
Kniha je koncipovaná ako príručka, jej štýl je zábavný a zrozumiteľný. Bolo by prospešné, 
keby sa aj toto Gzeizelovo dielo sprístupnilo slovenským čitateľom. 

Uszló Kiss 

Leon Sokolovský: Podoby a osudy erbu Kokmry nad Rimavicou (ISBN 80-967582-1-7). 
Obecný úrad Kokava nad Rimavicou 1996, 48 s. 

Podrobná a dobre dokumentovaná štúdia o vývoji obecných symbolov Kokavy nad 
Rimavicou. Najstaršia pečať obce, známa z r. 1596, sa používala do konca 17. alebo do 
začiatku 18. stor. Neskôr (1769, 1785) ju vystriedala pečať s podobným obsahom -
gátrovými pílami. V r. 1850 si obec dala vyhotoviť pečatidlo s novotvarom, ktorý sa 
používal aj na neskorších pečiatkach (1906-19, 1923-27, 1928-38, 1939-45). K obnoveniu 
erbu a pečate s pôvodným obsahom (3 zvislé gátrovč píly) došlo zásluhou autora v r. 1995, 
odkedy obec používa aj vlastnú zástavu. -gh-
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X. MEDZINÁRODNÉ HERALDICKÉ KOLOKVIUM 

Desiate medzinárodné heraldické kolokvium, ktoré usporiadala Académie Inter
nationale d, héraldique, konalo sa v dňoch 22. až 27.9.1997 v severobavorskom meste 
Rothenburg ob der Tauber. Na náš návrh, prezentovaný na zasadnutí prezídia Akadémie 
v Ottawe v auguste 1996, bola za tému kolokvia určená náboženská (cirkevná) heraldi
ka. Počet účastníkov (72, nerátajúc v to sprevádzajúce osoby) prekročil obvyklý záujem 
zainteresovaných odborníkov na podujatiach tohto typu, konaných v dvojročných 
intervaloch. Prevažovali účastníci z hostiteľskej krajiny (18), nasledovaní Francúzmi 
a Belgičanmi (po 8). Kolokvia sa zúčastnili heraldici z vyše 20 ďalších krajín; zo zámoria 
prišli 3 Kanaďania, po jednom Mexičanovi, Brazílčanovi a Japoncovi. 

Zameranie prednesených príspevkov možno zaradiť do dvoch skupín. Prvá 
mala všeobecnú povahu, druhú charakterizovali prednášky orientované na jednotlivé 
národné problematiky. 

O súvislostiach medzi náboženskou mentalitou a príslušnými symbolickými 
znameniami hovoril Scheibeheiter (A), o mariánskej symbolike Humpfiery-Smtih (GB). 
S pôvodom a rozšírením pentagramu a hexagramu sa zaoberal Mattern (CH), s heraldikou 
Nemeckého rytierskeho rádu Hye (A). Na pozornosť venovanú cirkevnej heraldike 
v heraldickom písomníctve v 14. až 16. storočí upozornila Boudreauová (CND), Pas-
tureau (F) sa zameral na účasť klerikov na tvorbe heraldickej terminológie počínajúc 
12. storočím, čo sa len okrajovo dotýkalo témy kolokvia. De Boos (F) upozornil na 
francúzske heraldické kalendáre obsahujúce atribúty svätcov, Ĺefevbre (F) predniesol 
projekt súpisu cirkevných erbov. Nestor cirkevnej heraldiky Heim (CH) sa sústredil na 
všeobecné tendencie v cirkevnej heraldickej tvorbe 20. storočia. Käldeho (S) náčrt 
autobiografie, pokiaľ ide o jeho aktivity v tejto oblasti heraldiky, zavŕšil túto skupinu 
všeobecne zameraných príspevkov. 

Wekner (D) aktívny expert a výtvarník v tejto oblasti, nešetril kritikou nad 
súčasným úpadkom katolíckej heraldiky v Nemecku, Rätzel (D) sa zaoberal problema
tikou heraldických a iných symbolov v jednotlivých nemeckých cirkvách, Gobl (A) 
venoval pozornosť náboženským motívom v rodových erboch udelených v Rakúsku 
v 19. storočí. Blízkej problematike v Portugalsku sa venoval Borges (P). Z troch ruských 
príspevkov treba najprv spomenúť prácu ViUnbachova o rozšírení maltézskeho kríža 
v Rusku za panovania cára Pavla I. (1796-1801), ktorý bol jeho veľmajstrom. Tento 
symbol pretrvával v rozličných funkciách až do r. 1917, hoci Rusko už od začiatku 19. 
storočia prišlo o väzby na Maltézsky rád. Duniin sa zaoberal erbami pravoslávnych 
cirkevných hodnostárov v Rusku, Ukrajine a Bielorusku, ktoré svedčia o poľských 
vplyvoch. Medvedev sa sústredil na erb moskovského patriarchu v 17. storočí. O pra
voslávnej heraldike v rumunských krajinách 17. až 19. storočia informoval Cernovo-
deanit (RO). Kuczyňski (PL) prispel úvodom do poľskej cirkevnej heraldiky, Pudlowski 
(PL) podal informácie o erboch poľských kapitúl. Alexy (SK) sa venoval popisu vývoja 
erbu olomouckej diecézy a metropolitnej kapituly, aby pokračoval popisom a ilustro-
vaním erbov 3 archipresbyteriátov, 34 dekanátov a početných farností arcidiecézy, 
ktoré sám vytvoril v 70-tych rokoch. 

Do francúzskej problematiky uviedol Aliquot (F) úvahou o vzniku prvých erbov 
prelátov koncom 12. storočia. Regionálnymi francúzskymi témami sa zaoberali Bruyé 
a Thiébaud - išlo o stredoveké erby scverofrancúzskych biskupov, resp. cirkevnú heraldiku 
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v Burgundskú. Nevéus (S) sa venovala náboženským symbolom v rodových erboch 
potomkov švédskych protestantských biskupov, ako aj vyobrazeniam svctcov v tamojšej 
komunálnej heraldike. Baríholdy (DK) popísal pôvod kríža v dánskej vlajke a v kráľovskom 
erbe, Ormelingen (B) sa venoval heraldike belgických dominikánov v 17. a 18. storočí. 
Kanadský hlavný herolcl Watt načrtol vývoj anglikánskej a katolíckej cirkevnej heraldiky 
v Kanade s dôrazom na novoudelené erby (od svojho vzniku v r. 1988 udelil kanadský 
heraldický úrad 32 erbov cirkevným ustanovizniam a prelátom). 

Úlohy zabezpečiť priebeh kolokvia sa úspešne zhostil Claus D. Bleisteiiier, predse
da v Mníchove sídliacej heraldickej spoločnosti Der Wappen-LSwe. Zborník s príspev
kami bude k dispozícii v knižnici SGIIS MS. 

Z. G. Alexy 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 
v snahe podporiť rozvoj genealogického výskumu 

na Slovensku a oceniť jeho najlepšie výsledky 

vypisuje 

2. ročník súťaže 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 

Podmienky 

• súťaž je verejná 
• práce musia byť pôvodné, tematicky zamerané na rody a rodiny so 

slovenskými vzťahmi 
• súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SCHS MS - prvé 

tri najlepšie práce budú ocenené 
' práce alebo ich časti vhodné na uverejnenie budú v rámci možností SCHS 

MS publikované 
' všetky prihlásené práce zostanú po skončení' súťaže súčasťou zbierok 

SCHS MS, kde budú k dispozícii ďalším bádateľom 
• vyhodnotenie súťaže sa uskutočni 5. septembra 1998 v Martine 
• práce označené menom a adresou autora treba v jednom exemplári spolu 

s prihláškou doručiť do 31. júna 1998 na adresu: 

SCHS MS, Novomeského 32, 036 52 Martin 
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KRONIKA 

17.MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES. Ve dnech 10. až 15. srpna 1997 se 
uskutečnil v Kapskcm Mčstčjiž 17. vexilologický kongres. 62 delegátú z 19 zemí vyslechlo 
v sále moderního pavilónu BMW 29 pŕednášek. Vzhledem k místu konaní kongresu 
(poprvé na africkom kontinentu) prevládala témata jihoaľrických vlajek a kupodivu 
i austrálskych. Účastníci si navíc mohli prohlčdnout výstavu historických vlajek Jižní 
Aľriky v námoŕním múzeu a výstavku návrhu j ihoaľrickc statní vlajky z r. 1994 ve státním 
archívu. Vítaným zpestŕením kongresového programu se stal seminár o využití počítaču 
ve vexilologii. Bčhem kongresu tradičné probčhlo zasedání Mezinárodní lederace 
vexilologickýh společností. To jednak zvolilo nový výbor (prezidentem se stal profesor 
Michel Lupant z Belgie), jednak prijalo nove členy (nemecká, bretaňská a maltská 
společnost se stala plným členem, nakladatelství Mauritius Buch Verlag získalo členství 
pridružené). Prestížni cena Vexillon udčlovaná od r. 1989 putovala tentokrát do Evropy. 
HAV ocenila aktivitu Vexilologického klubu v Praze a udelila ji redaktoru klubovního 
zpravodaje ing. Aleši Brožkovi. -ab-

STRETNUTIE PETRECHOVCOV - detí umeleckého kováča Jána a Anny Petrechovej 
z Bošáce a ich rodinných príslušníkov sa uskutočnilo koncom augusta v Novej Bošáci. 
Počas priateľských rozhovorov 53 účastníkov tohto podujatia viala v ich rodičovskom 
dome rodinná zástava. Do erbu na ňu si vybrali svoju niekdajšiu živitefku - kozu. Ďalšou 
rodinnou relikviou je ruža, ktorú v r. 1912 ukul Ján Petrech (1886-1976) pre dramatika 
Jána Hollého pri príležitosti uvedenia jeho hry v Novom Meste nad Váhom. Dnes ju 
opatruje režisér Martin Hollý. Stretnutia Petrechovcov zo Slovenska i českých zemí sa 
konajú každý rok. 

PROGRAM LETNEJ ŠKOLY PRAKTICKEJ GENEALÓGIE, ktorá sa konala 4. a 5. 
septembra 1997 striedavo v priestoroch Matice slovenskej v Martine, Štátneho oblastného 
archívu v Bytči a Štátneho okresného archívu v Martine, prilákal okolo 120 záujemcov 
o hľadanie vlastných predkov. Prednášky spestrili viaceré exkurzie (archív)', reštauračno-
konzervačnč oddelenie MS), prehliadka hradu Strečno, výstavky i predaj odbornej lite
ratúr)'. Skutočný záujem účastníkov (väčšina z nich napriek nabitému a náročnému 
programu vydržala až do konca), dobrá atmosféra, pozitívne ohlasy i veľa podnetov nás 
inšpirovali k tomu, aby sme usporiadali aj ďalší ročník tohto podujatia. Uskutoční sa 3.-
4. septembra 1997 v Martine. Príspevky z. oboch ročníkov vydáme v jednom zborníku. 

V SOBOTU 6. septembra 1997 časť účastníkov Letnej školy spolu s niektorými ďalšími 
členmi (dovedna 43) zotrvala aj na valnom zhromaždení našej spoločnosti. Program sa 
nevymykal z bežného rámca predchádzajúcich zhromaždení - po správach o činnosti 
(publikujeme ju samostatne), hospodárení a správe dozorného výboru boli upravené 
stanov)' SGHS MS (tiež uverejnené na inom mieste). Diskutovalo sa o.i. o vlajke spoločnos
ti, tento problém sa však odložil na doriešenie výboru. Za čestného člena spoločnosti bol 
tentokrát vymenovaný p. Dávid H. Scholes z Ottawy, bývalý medzinárodný korešpondent 
Kanadskej heraldickej spoločnosti a náš dlhoročný priaznivec a spolupracovník (prispel 
k prezentácii SGHS MS a našej heraldickej výstav)' v Kanade, podieľal sa na úprave 
anglických textov v niektorých našich publikáciách). Podujatie sa skončilo vyhlásením 
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výsledkov volieb do orgánov SGHS MS, ktoré priniesli niektoré zmeny a potvrdili vo 
lúnkcii predsedu p. Proľ. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. 

NA VÝROČNOM ZASADNUTÍ Académie internationale ďhéraldique dňa 25. septem
bra 1997 v Rothenburgu ob der Tauber bol Ladislav Vrtel', člen výboru našej spoločnosti 
a tajomník Heraldickej komisie MV SR, zvolený za člena tejto medzinárodnej organizácie. 
Členmi AIH zo Slovenska sú v súčasnou aj J. Novák, Z. Alexy (akademici) a P. Púspóki-
Nagy. 

PO DVOCH ROKOCH (1.-4. októbra 1997) ďalšia Československá genealogicko-kultúr-
na konferencia (tentokrát bez. našej účasti, no s vystúpeniami iných autorov o slovenskej 
problematike) sa uskutočnila v Bloomingtone v americkom štáte Minnesota, blízko sídla 
organizujúcej Czechoslovak Genealogical Society (St. Paul). Bohatý program spestrili 
početné exkurzie v rôznych organizáciách tejto oblasti (Minnesota Genealogical Society, 
Minnesota Historical Society, Immigration History Research Center ai.). Všetky z nich 
disponujú bohatými zbierkami, týkajúcimi sa aj dejín amerických Slovákov. 

RUŠNÉ BÁDATEĽSKÉ LETO i jeseň prežil člen výboru našej spoločnosti - genealóg 
Zdenko Duriška. Spracúval genealogické príspevky, ktoré odzneli na odborných semi
nároch o Jánovi Páričkovi (16.9.1997 Košťany nad Turcom), o národno-buditeľskej 
rodine Šteíanovičovcov (25.9.1997 Martin), o humanistickom vzdelancovi Tobiášovi 
Masníkovi (9.10.1997 v Martine) a o Ferdinandovi Skyčakovi (6.11.1997 Klin na Orave). 
Seminár Steľanovičovci v slovenskej kultúre spoluorganizovala aj naša spoločnosť. Príspev
ky výjdu v zborníkoch Kniha a Biografické štúdie. 

POD DLHÝM NÁZVOM "Od archívnych dokumentov k súčasnej symbolike miest a obcí 
okresu" bola 9. októbra 1997 sprístupnená príťažlivá výstava v Topoľčanoch. Štátny 
okresný archív, Krúžok historikov SHS pri SAV a Tríbečské múzeum ju zrealizovali 
v priestoroch Galérie na námestí v Topoľčanoch. Po podobných výstavách v iných 
regiónoch Slovenska je to další príspevok našich archivárov k mapovaniu bielych miest 
slovenskej komunálnej heraldiky a sigilogralie. 

PRVÉ DNI ARCHIVÁROV Slovenskej republiky sa uskutočnili v dňoch 15.-17. októbra 
1997 v Poprade. Zorganizoval ich Štátny okresný archív v Poprade spolu s ďalšími 
organizáciami a zúčastnilo sa ich aj viac členov našej spoločnosti. Slovenská archivárska 
obec, združená do niekoľkých organizácií, každoročne usporadúva svoje sympózia (dve 
sme spoluorganizovali), vydáva odborný časopis Slovenská archivistika a bulletin Fórum 
archivárov. Podujatie hodnotilo stav a perspektívy archivárskej práce na Slovensku. 
Okrajovo sa venovala pozornosť aj genealogickému výskumu. 

HODNOTENIE PLNENIA dohody o začlenení SGHS MS do Matice slovenskej bolo 
predmetom pracovného stretnutia členov výboru našej spoločnosti (J. Novák, Z. Alexy, 
L. Sokolovský, M. Šišmiš) s predsedom Matice slovenskej. Uskutočnilo sa 4. novembra 
1997 v Bratislave. Reprezentanti SGHS MS predložili prehľad aktivít i aktuálnych 
požiadaviek spoločnosti voči MS. Predseda MS Ing. Jozef Markuš, DrSc. prisľúbil pos
tupné riešenie niektorých otázok, ktoré bránia úspešnému rozvoju SGHS MS v lone 
Matice slovenskej (spoločnosť nemá primerané vlastné priestor)', potrebuje ďalšiu pra
covnú silu a počítače). -gh-
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PRÍLOHA 

SLOVENSKÁ GĽNEALOGICKO-HERALDICKÁ S P O L O Č N O S Ť 
PRI MATICI SLOVENSKEJ 1995-1997 

(Správa o činnosti prednesená no valnom zhromaždení 6.9.1997 v Maríme) 

Posledné valné zhromaždenie SGLIS MS sa zišlo d ň a 11. novembra 1995 
v Máriine. Od lolilo dňa jej výbor pôsobil v zložení: Pľof. PbDr. Jozef Novák, DrSc. 
(predseda), PliDľ. Ladislav Vrleľ a Ing. Zdenko Alexy (podpredsedovia), Milan Šišmiš 
(tajomník), Zdenko Duriška (hospodár), Ladislav Čisárik ml., Ing. Miroslav Gecovič, CSc, 
PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc, PhDr. Jozef Karlík, PhDr. Jana Kurucárová, Prof. PhDr. 
Richard Marsina, DrSc. a Doc. PhDr. Leou Sokolovský, CSc. (členovia). Dozorný výbor 
pracoval v zoslave: p. Tatiana Belláková (predseda), p. Vojtech Pomothy a p. Pavlína 
Valková (členovia). Oba výbory sa stretávali podľa potreby, striedavo v Bratislave (4-krát), 
v Máriine (3) a v Trenčíne (1) - dovedna to bolo 8-krát. Na icll rokovania bol na základe 
rozhodnutia výboru pravidelne prizývaný aj Vladimír Rábik, poslucháč histórie na Trnavskej 
univerzite. 

Členská základňa. V čase posledného valného zhromaždenia mala naša spoločnosť 
343 členov (289 individuálnych a 54 kolektívnych). V r. 199G sme z evidencie vyradili 18 
(16 + 2) a v r. 1997 43 (34 + 9) dlhodobo neplaliacich členov. Ďalší 4 členovia sa členstva 
vzdali a 2 zomreli. Do spoločnosti sa súčasne prihlásilo 53 jednotlivcov a 1 inštitúcia, leda 
dovedna 54 nových členov. V súčasnosti evidujeme 330 (28G + 44) členov. Spoločnosť 
tradične tvoria prevažne členovia zo Slovenska, 15 členov žije v Českej republike a po 1 
členovi v Brazílii, Juhoslávii a v Maďarsku. Slovenskí členovia pochádzajú zo 107 miesl a 
obcí. Najviac ich pôsobí v mestách Bratislava 01 (58 + 3), Martin 35 (34+1), Košice 14 
(13 + 1), väčšie skupiny stí tiež v mestách Trenčín 11 (10 + 1), Nitra 11 (7+4), Žilina 7 
(0+1), Zvolen, Piešťany, Trnava, Banská Bystrica - po G (5+1) a Prešov G (4 + 2). Z ge-
nealogicko-heraldických klubov, ktoré vznikli po r. 1989, je aktívny klub pri Miestnom 
odbore MS v Máriine. Od r. 1990 pracuje tiež obnovený klub pri Dome MS v Banskej 
Bystrici. Zloženie členskej základne sa výraznejšie nezmenilo. Tvoria ju odborní i laickí 
záujemcovia o genealógiu, heraldiku, vexilológiu a ďalšie vedné disciplíny a typy výskumov. 
Prevažuje zajem o .štúdium pôvodu vlastných predkov. V spoločnosti sú zastúpení muži 
i ženy, všetky vekové kategórie. Priemerný vek členov sa pohybuje medzi 40-50 rokmi. 

Popri členoch v rámci spoločnosti pôsobí i 30-členná skupina izv. priaznivcov. Tílo 
jednotlivci a inštitúcie pôsobia (mimo Slovenska) prevažne v USA, ďalej v Kanade, Aus
trálii, Veľkej Británii, Lrancú/.sku, Holandsku, Švajčiarsku, Taliansku, Rakúsku, v Srbsku, 
Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Českej republike. 

Styky s inými organizáciami. V zozname tradičných partnerov našej spoločnosti na 
prvom mieste f iguruje Matica s lovenská. Po m n o h o r o č n o m úsilí sa d o h o d o u 
z 23.10.1990 podarilo upraviť naše vzájomné vzťahy. SGHS MS sa stala vedeckým od
borom a tajomník spoločnosti zamestnancom MS. Dohoda vymedzuje oblasti vzájomnej 
spolupráce medzi SGIIS MS a MS a naším úsilím v nasledujúcom období bude dosiahnuť 
plnú realizáciu jej obsahu v praxi. Spomedzi vnútromaličných pracovísk pokračovala spo
lupráca s Biografu kým ústavom MS, v priestoroch ktorého naša spoločnosť sídli. Od konca 
minulého roka sme začali intenzívnejšie spolupracovať tiež. s Vydavateľstvom MS 
a Databázovým strediskom MS (v súvislosti s vydávaním nášho časopisu a ďalšími edičnými 
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aktivitami). Spomedzi iných foriem spolupráce oceňujeme podporu gramovej komisie MS 
(finančný príspevok na vydanie práce Sága rodu Izákovcov) a nadácie Prebudená pieseň 
(príspevky na tvorbu plagátu-mapy Slovensko v symbolike miest a na organizáciu Letnej 
školy praktickej genealógie). 

Z ďalších slovenských inštitúcií aktivity SGHS MS výraznejšie podporili Minister
stvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo kultúry SR a naše veľvyslanectvá v Slovinsku, 
Kanade a USA (prezentácia putovnej heraldickej výstavy), Heraldická komisia MV SR 
(tvorba plagátu Slovensko v symbolike miest), Trenčianske múzeum v Trenčíne (stála 
expozícia slovenskej heraldiky na Trenčianskom hrade), Výskumný ústav lesnícky 
a drevársky vo Zvolene (prezentácia SGHS MS na Internete prostredníctvom listserveru 
Slovak-World), firma Signum Bratislava (spolupráca pri tvorbe publikácií a informačných 
materiálov), spoločnosť Joga v dennom živote Martin (spolupráca pri tvorbe časopisu 
a informačných materiálov). 

V uplynulom období sa rozvíjali naše kontakty aj so zahraničnými a medzinárodnými 
o r g a n i z á c i a m i . P o p r i č lenstve vo F e d e r á c i i r o d i n n o - h i s t o r i c k ý c h s p o l o č n o s t í 
z Veľkej Británie (od r. 1992) a americkej Federácii východoeurópskych rodinno-historic
kých spoločností so sídlom v St. Paul (od r. 1995) sa SGHS MS v r. 1996 stala tiež členom 
Medzinárodne j genealogickej a hera ldicke j konfederác ie , vrcholnej organizácie 
genealogických a heraldických organizácií z celého sveta. Prostredníctvom 2 svojich čle
nov má spoločnosť svoje zastúpenie tiež v Medzinárodnej heraldickej akadémii, podobnej 
organizácii združujúcej 75 popredných heraldikov sveta. Styky s partnerskými spoločnosťami 
(cca 60) z asi 40 krajín pokračovali formou výmeny periodík a informácií, na jar 1997 bola 
s Vexilologickým klubom v Prahe uzatvorená tiež. dohoda o spolupráci. Niektoré spoločnosti 
a inštitúcie prispeli k prezentácii našej putovnej heraldickej výstavy (slovinskí heraldici, 
pobočka Kanadskej heraldickej spoločnosti v Ottawe, kanadský heraldicky úrad) a SGHS 
MS v zahraničí (americká Federácia východoeurópskych rodinno-historických spoločností, 
Czechoslovak Genealogical Sociely International v St. Paul). 

Edičná činnosť. Popri periodiku Genealogicko-heraldický hlas (v sledovanom obdo
bí vyšli 3 čísla, ďalšie v súčasnosti pripravujeme), SGFIS MS výrazne rozšírila škálu vlastných 
publikácií. V r. 1996 sme vydali propagačno-informačnú skladačku Po stopách vlastných 
predkov (5000 ks), cudzojazyčné katalógy k putovnej heraldickej výstave (anglické, 
francúzske, vyšli nákladom MZV SR) a plagát-mapu Slovensko v symbolike miest (v 2 
formátoch po 5000 ks). V r. 1997 spoločnosť založila 2 edície - Bibliotheca genealogica 
Slovaca a Bibliotheca heraldica Slovaca, v rámci kloiých vyšli diela Sága rodu Izákovcov 
od J. Lehotského (víťaz súťaže Najlepšie genealogické práce) a Heraldika na Slovensku 
(zborník z. rovnomenného sympózia). V máji tohto roku bol redakcii Vydavateľstva MS 
postúpený rukopis monografie L. Vrtela Osem storočí slovenskej heraldiky. Dielo, ktorého 
vydanie sme plánovali v r. 1996, by malo vyjsť v nasledujúcom roku. Uvažujeme tiež. 
o j eho anglickej CD-veiz.ii. Do tlače v súčasnosti pripravujeme zborník Paulinyovci 
v slovenskej kultúre. Zamýšľame vydať tiež. ďalšie genealogické a heraldické tituly. 

Knižnicu a zbierky spoločnosti sa aj v uplynulom období pozvoľna rozrastali. Stiesnené 
a nestabilné priestory spoločnosti boli a sú vážnou prekážkou ich spracúvania. Fondy 
a zbierky sú dnes využiteľné len v obmedzenom rozsahu. Ich systematické budovanie, 
spracúvanie a sprístupňovanie považujeme za j e d n u z dôležitých úloh blízkej budúcnosti. 

Výskumné projekty. V r. 1992 začala naša spoločnosť realizovať projekt Prepis 
náhrobných nápisov. K údajom, ktoré sme v rámci tejto akcie získali, pribudli od r. 1995 
nové súbory. V súčasnosti SGHS MS disponuje záznamami zo 48 cintorínov, pričom väčšia 
ich časť pochádza z. Turca. V uplynulom období sa na ich získavaní a spracúvaní podieľali 
p. Milada Nováková z. Martina (Abramová, Blážovce, Bodovice, Laclavá, Ležiachov, 
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Kaľamenová, Kláštor pod Znievom - stanica), Mgr. Táňa Duchajová z. Máriina (Blatnica, 
Sebeslavce), Vladimír Hančin z Bralislavy (dokončenie cintorína v Petržalke, časť cintorína 
v Slávičom údolí), Mgr. Ľuboš Kačírek z Bralislavy (stará časť cintorína v Prievidzi) a p. 
Branislav Kohút z Dražkoviec (spracoval starší zoznam miestneho cintorína). V najbližšom 
období uvažujeme o postupnom prepise týchto údajov do formy počítačovej databázy. 

Podujatia. V uplynulom období spoločnosť ako hlavný organizátor pripravila dve 
väčšie podujatia - svoje v poradí druhé vedecké sympózium Heraldika na Slovensku (5.-
7.9.1990 v Trenčíne) a seminár Letná škola praktickej genealógie (4.-5.9.1997).Ďalšie dve 
spoluorganizovala, resp. spoluorganizuje - semináre Paulinyovci v slovenskej kultúre 
(5.6.1997 v Zemianskom Podhradí) a Štefanovičovci v slovenskej kultúre (25.9.1997, s BiÚ 
MS). Prvé dve podujatia sa tešili i zahraničnej pozornosti. S pozoruhodným záujmom sa 
stretla i súťaž. Najlepšie genealogické práce v r. 1996. Jej ďalší ročník vyhodnotíme v r. 
1998. Štafeta úspešných prezentácií výstavy Súčasné slovenské heraldické umenie (pôvodne 
Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby), ktorá sa začala v r. 1991, pokračovala aj 
v uplynulom období - koncom r. 1995 v Slovinsku (Ijubljana), v r. 1996 v Kanade (Otlawa) 
a v r. 1997 v USA (Pittsburgh, Cleveland). Nevyšiel nám zámer predstaviť výstavu aj v 
Chorvátsku (Záhreb) a počas pobytu v zámorí tiež v Toronte, Washingtone a v St. Paul. 
V súčasnosti výstava putuje do vlasti, po návrate ju čaká rekonštrukcia. Jej všeobecný ohlas 
inšpiroval vytvorenie stálej expozície súčasného slovenského heraldického umenia na 
Trenčianskom hrade, ktorú sme sprístupnili v septembri 1996 (za výrazného vkladu 
Trenčianskeho múzea a MK SR). 

Viacerí členovia reprezentovali našu spoločnosť na zahraničných a medzinárodných 
podujatiach: v r. 1996 na medzinárodnej genealogickej konferencii v Minneapolis, USA 
(M. Sišmiš) a na 22. m e d z i n á r o d n o m g e n e a l o g i c k o m a h e r a l d i c k o m kongrese 
v Ottawe, Kanada (Z. Alexy, I.. Vrteľ), v r. 1997 na 7. ukrajinskej heraldickej konferencii 
v Lvove (V. Rábik). Niektorí členovia sa individuálne zúčastnili aj 1. českého národného 
vexilologického kongresu v Hradci Králové. 

KtmzultaHvna a poradenská činnosť. Tradične sa jej dožadovali krajania (najmä 
z USA), no v rozsiahlejšej miere aj domáci záujemcovia o hľadanie vlastných predkov. 
Zvýšil sa počet ich osobných návštev v sídle spoločnosti. Viacerým zahraničným žiadateľom 
sme zaobstarali kópie odborných príspevkov, resp. výtlačky dostupnej odbornej literatúry. 

Ak by som mal stručne zhrnúť pôsobenie SGHS MS v uplynulom období, povedal 
by som, že ho sprevádzala stabilizácia počtu členov (343 v r. 1995, 330 dnes) pri pomerne 
vysokej, no súčasne vyrovnanej výmene starých (67) a nových členov (54). Spoločnosť 
rovnako intenzívne ako pred r. 1995 rozvíjala svoje tradičné činnosti, výraznejšie sa začala 
presadzovať v edičnej oblasti. Jej aktivity sa vo všeobecnosti stretávali s priaznivými ohlas
mi doma i v zahraničí. Hoci podmienky činnosti SGHS MS neboli zďaleka ideálne, uza
vretím dohody s Maticou slovenskou sa vytvoril určitý predpoklad na ich postupné dot
vorenie. V nasledujúcom období sa chceme sústrediť na získanie primeraných priestorov 
a na materiálno-technické dovybavenie SGHS MS (uvažujeme o nákupe počítača), ktoré 
by umožnilo skvalitnenie našej práce, prehĺbenie a rozšírenie služieb SGHS MS pre všetkých 
členov a záujemcov o genealógiu, heraldiku a ďalšie disciplíny. 

Naša spoločnosť dnes prežíva obdobie rozkvetu, uznania nielen v zahraničí, ale 
prevapujúco aj doma. Som presvedčený, že je to výsledok práce jej dobre fungujúceho 
výboru a dozorného výboru, ale tiež záujmu všetkých členov a priaznivcov, ktorí SGHS MS 
považujú za svoju spoločnosť. Dovoľte mi prelo, aby som sa všetkým spomenutým - všetkým 
Vám poďakoval za doterajšiu priazeň, dôveru a dnes i za pozornosť. 

Milan Sišmiš 
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STANOVY SI.OVF.NSKE[ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 
'PRI MATICI SLOVENSKEJ 

1 Základné ustanovenia 

1. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (ďalej len Spoločnosť) 
je dobrovoľným združením záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny. 
2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou - vedeckým odborom Malice slovenskej. 
3. Spoločnosť má sídlo v Malici slovenskej v Máriine. 

2 Úlohy Spoločnosti 

L Spoločnosť sleduje tieto ciele: 
- podporovať rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, osobitne výskum pôvodu 
a príbuzenstva slovacikálnych osobností a rodín, 
- napomáhať stretávanie sa svojich členov a priaznivcov a výmenu informácií medzi nimi, 
- poskytovať metodickú pomoc členom, priaznivcom a inštitúciám. 
2. Tieto ciele Spoločnosť uskutočňuje: 
- organizovaním výskumných a dokumentačných projektov, 
- vydávaním vlastného periodika, odborných a popularizačných publikácií, 
- organizovaním stretnutí svojich členov a podujali genealogicko-heraldickčho zamerania, 
- organizovaním stykov s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
- budovaním a sprístupňovaním vlastnej knižnice a archívu. 

3 Členstvo 

L Spoločnosť tvoria: 
- riadni členovia, 
- čestní členovia. 
2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť jednotlivec alebo organizácia. Členstvo vzniká 
po zaevidovaní riadne vyplnenej prihlášky a zaplatení ročného členského príspevku. Člen 
Spoločnosti dostane od výboru Spoločnosti členskú legitimáciu. V odôvodnených prípa
doch môže výbor Spoločnosti rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom oslobodení člena od 
platenia členského príspevku. 
3. Čestným členom (členom, predsedom) Spoločnosti sa môže siať osoba, ktorá sa osobitne 
zaslúžila o rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín. O udelení čestného člen
stva rozhoduje valné zhromaždenie. 

4 Práva členov 

L Členovia Spoločnosti majú právo: 
- zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a ďalších podujatiach Spoločnosti, 
- voliť a byť volení do orgánov Spoločnosti, 
- podávať návrhy orgánom Spoločnosti, 
- odoberať publikácie Spoločnosti, 
- používať knižnicu a archív Spoločnosti. 
2. Každý člen má nárok na informácie o činnosti Spoločnosti. 
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5 Členské príspevky 

1. Riadni členovia sú povinní platiť ročné členské príspevky. Výšku príspevkov určuje 
valné zhromaždenie. 
2. Cestní členovia sú od platenia členských príspevkov oslobodení. 
3. Členské sa platí raz ročne, vždy do 31. decembra na nasledujúci kalendárny rok. 
Členovia, ktorí nadobudli členstvo v priebehu roka, hradia príspevok za celý lento rok, 
pričom majú nárok na všetky materiály, ktoré počas príslušného roka Spoločnosť pre nich 
vydala. 
4. Členovia môžu uhradiť svoj príspevok aj na niekoľko rokov dopredu. Počas týchto rokov 
sa ich netýka prípadné zvýšenie členského. 

G Zánik a pozastavenie 
členstva 

1. Členstvo v Spoločnosti zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím, alebo zánikom kolek
tívneho člena. 
2. Vystúpenie zo Spoločnosti je člen povinný písomne oznámiť výboru. 
3. Pri poškodzovaní záujmov Spoločnosti, porušovaní jej stanov a v ďalších odôvodnených 
prípadoch môže výbor rozhodnúť o vylúčení člena trojpätinovou väčšinou. Proti vylúčeniu 
sa člen môže odvolať valnému zhromaždeniu. 
4. Pri nezaplatení členského príspevku v určenom termíne môže výbor rozhodnúť 
o pozastavení členstva. 

7 Orgány Spoločnosti 

1. Orgánmi Spoločnosti sú: 
- valné zhromaždenie, 
- výbor, 
- dozorný výbor. 

8 Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie j e najvyšším orgánom Spoločnosti. Tvoria ho riadni členovia 
Spoločnosti (jednotlivci a delegáti organizácií). Schádza sa raz za dva roky, mimoriadne 
podľa potreby alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Zvoláva ho výbor, vedie 
predseda. 
2. Valné zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, 
rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, volí výbor a dozorný 
výbor priamym a tajným hlasovaním, potvrdzuje vo funkciách tajomníka a hospodára 
a rozhoduje o iných dôležitých otázkach, týkajúcich sa Spoločnosti. 
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice riadnych 
členov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní členovia 
h l a s o v a n í m r o z h o d n ú o u z n á š a n i a s c b o p n o s l i v a l n é h o z h r o m a ž d e n i a a lebo 
o jeho preložení na iný termín. 
4. O pr iebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápisnicu 
a predloží ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému 
ďalšiemu členovi výboru. 
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9 Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi jej činnosť v období medzi valnými 
zhromaždeniami. Schádza sa najmenej dvakrát do roka, zvoláva a vedie ho predseda. 
2. Výbor tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár, zapisovateľ 
a piati členovia. Výbor volí svojich funkcionárov (okrem tajomníka a hospodára) tajným 
hlasovaním. Medzi dvoma voľbami môže výbor kooptovať maximálne troch členov. Koop-
tácin musí schváliť trojpätinová väčšina. 
3. Predseda, podpredsedovia a tajomník zastupujú Spoločnosť navonok, v jej mene rokujú 
a uplatňujú podpisové právo tak, že podpisujú vždy dvaja z oprávnených. Zastupovaním 
Spoločnosti môže výbor splnomocniť aj iné osoby. Na plnenie konkrétnych úloh môže 
výbor vytvárať osobitné komisie. 
4. Predseda vedie rokovania valného zhromaždenia, zvoláva a vedie rokovania výboru 
a dohliada na plnenie ich uznesení. V neprítomnosti ho zastupuje jeden z podpredsedov. 
5. Tajomník je stálym (nevoleným) členom výboru Spoločnosti. Vedie agendu Spoločnosti, 
spravuje jej knižnicu a archív, pripravuje materiály na rokovania valného zhromaždenia 
a výboru a vyhotovuje z. nich zápisnice, spolu s hospodárom zabezpečuje distribúciu pe
riodika a publikácií. 
6. Hospodár je stálym (nevoleným) funkcionárom, členom výboru Spoločnosti. Vedie 
hospodársku agendu Spoločnosti a spolu s tajomníkom zabezpečuje distribúciu periodika 
a publikácií. 
7. Tajomník a hospodár sú pracovníkmi Matice slovenskej, do svojich funkcií nastupujú 
na základe konkurzného konania bežného v tejto inštitúcii, pričom členom konkurznej 
komisie je aj predseda alebo výborom určený iný zástupca Spoločnosti s právom veta. 
Kandidátov, ktorých vybrala konkurzná komisia potvrdzuje s definitívnou platnosťou valné 
zhromaždenie Spoločnosti. 
8. Výbor je uznášaniaschopný za prítomosti najmenej polovice svojich členov. Za prijaté 
uznesenie sa považuje návrh, ktorý odhlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov 
rozhoduje hlas predsedajúceho. 
9. O pr iebehu a záveroch valného z h r o m a ž d e n i a vyhotovuje tajomník zápisnicu 
a predloží j u na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému 
ďalšiemu členovi výboru. 

10 Dozorný výbor 

1. Dozorný výbor je dozorným orgánom Spoločnosti. Volí ho valné zhromaždenie na 
obdobie dvoch rokov. Tvoria ho predseda a dvaja členovia. Dozorný výbor volí svojho 
predsedu tajným hlasovaním. Úlohou dozorného výboru je kontrolovať hospodárenie 
Spoločnosti, dodržiavanie platných predpisov a podávať o výsledkoch kontroly správu 
valnému zhromaždeniu. 
2. Bez. správy dozorného výboru nemožno odstupujúcemu výboru udeliť absolutórium. 

11 Hospodárenie Spoločnosti 

1. Finančné prostr iedky na činnosť získava Spoločnosť z členských príspevkov, 
z rozpočtu Matice slovenskej, z príjmov z. vlastnej činnosti, z poplatkov za publikovanie 
reklamných textov a inzerátov a z dobrovoľných finančných príspevkov od jednotlivcov 
a organizácií. 
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2. Za majetok Spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý jeho správou poveruje hospodára. 
Príjmy a platby Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti vo finančnom ústave. 
3. Do 15. januára predkladajú tajomník a hospodár výboru výročnú správu o činnosti 
a hospodárení za uplynulý rok, plán činnosti a finančný rozpočet na nasledujúci rok. 
Spoločnosť hospodári na základe plánu a rozpočtu schválených výborom na príslušný rok. 
Plán a rozpočet sa schvaľujú do 15. januára príslušného roka. 
4. V prípade zániku Spoločnosti rozhodne o jej majetku mimoriadne valné zhromaždenie. 

12 Pracovné skupiny, sekcie a kluby 

1. Výbor Spoločnosti môže poveriť jednotlivcov alebo skupiny bádateľov realizáciou svojich 
výskumných a dokumentačných projektov. 
2. Členovia môžu vytvárať kluby s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou a záujmové 
sekcie, ktoré plnia úlohy Spoločnosti. Kluby a sekcie sa riadia vlastnými stanovami, ktoré 
musia byť v súlade so stanovami Spoločnosti. 

13 Symboly a skratka 

1. Symbolmi spoločnosti sú erb a pečať. 
2. Erb Spoločnosti predstavuje na červenom štíte strieborný (biely) lipový strom vyrastajúci 
zo stredného, väčšieho vrchu modrého trojvršia. 
3. Na označenie svojho názvu môže Spoločnosť používať skratku SGHS MS. 

14 Záverečné ustanovenia 

1. Spoločnosť bola založená dňa 26. októbra 1991 v Martine. 
2. Toto znenie stanov Spoločnosti vzniklo zosúladením predchádzajúcich stanov s Dohodu 
o začlenení Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej do or
ganizačnej štruktúry Matice slovenskej z 23. októbra 1996 a so Stanovami Matice sloven
skej z. 31 . mája 1997. 3. Toto znenie Stanov nadobudlo platnosť dňom schválenia valným 
zhromaždením dňa 6. septembra 1997. 
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INHALT 

Zwischen deľ Bevôlkerung der Slowakei und des benachbarten Mährcns (heute 
der ôstliche Teil deľ Tschechischen Republík) war immer ein reger Verkehr. Eine ihrer 
Äuserungen war auch die Niedeilassiing des ungarischen Adcls in Mähren, die Milena 
Ostľolúcka vo m Regionalen Staatsaľchiv in Košice in ihrem Beitrag ven'olgt. 

Bis zu Ende des 15. Jahrhunderts gewannen die ungarischen Adeligen Giiter in 
Mähren als Entgeltung oder mit Gewalt, nur später durch Heirat oder als Erbe. Zum 
grôBten Zustrom der Ungarn in Mähren kam es in der Zeit der Kriege gegen die Turken 
- es kameň Fluchtlinge und aus religiôsen Griinden auch die ungarischen Katholiken. 
Eine kúrzere oder längere Zeit wirkten in diesem Land politisch ausgeprägte und 
einfluBreiche Persônlichkeiten. Ľinige von ihnen erwarben holič Funktionen in der 
Staats verwaltung (die Ludanickýs von Ludanicc, der Olmutzer Bischof Stanislav Thurzo, 
der Prokurátor Ján Maťašovský, Štefan Ilešházi, der Ľsztergomer Bischof Peter Pazmáň) 
und ihren ĽinfluB nútzten sie auBer anderem zur Einfuhrung der eťfektiveren Weisen 
des Wirtschaftens aus. Die wirkung einiger Ungarn in Mähren wurde jedoch zuweilen 
von Konflikten mit der Leibeigenen (die sie gegen die einheimischen Gewohnheiten von 
ihrem Boden vertrieben) und mit dem einheimischen Adel begleitet. 

Bis heute sind in Mähren die Wappenurkunden der ungarischen Adeligen er-
halten. Die in den Archiven Nordmährens und Bohmisch-Schlesiens deponierten 
Urkunden bcschreibt in seincm Beitrag Karel Múller, Direktor des Landesarchivs in 
Opava. 

Vladimír Rábik, Študent der Trnavaer Universität, verfolgt die Gcnese der Sym
bole der Stadt Trnava im 13.-14. Jahrhundert. Darauf ist ein Christuskopf auf einem 
Rad abgebildet. Da in der erwähnten Zeit in der Stadt die Johanniten wirkten, erwäng 
der Autor ihren môglichen ĽinfluB auf die Gestaltung des Stadtzeichens. Heute benutzt 
Trnava drei Wappen (groB, mittelgroB und klein), was in der Slowakei als eine Anomálie 
angesehen wird (die Städte benutzen gewôhnlich nur ein Wappen). Auch deswegcn 
benutzt man am häufigsten das kleine Wappen mit dem Rad (ohne den Christuskopf). 

László Kiss bcschreibt die Geschike und die Bibliographie von Mór Wertner 
(1849-1921), Bahnbrecher der modernen ungarischen und magyarischen Genealógie. 
Wertner wirkte ahnlich wie der Autor dieses Beitrags als Artzt und widmete sich besonders 
dem Štúdium des ungarischen Herrscherhauses der Árpáden, der alten ungarischen 
Geschlechter, aber auch der Genealógie der súclslawischen und westeuropäischen 
Henscherhäuser. Sein genealogisches Werkwartet bis heute auf ausfuhrliche Bewertung. 

Diese Nummcr bringt weiter den Jahresbericht der Slowakischen genealogisch-
heraldischen Gesellschaft ŕur die Jahre 1995-1997, die neugeregelten Statuten, die 
Namen von neuen Mitgliedern ihres Komitees, sowie die kurzgefaBte Information uber 
den Verlauf ihrer Wahlversammlung (am 6. September 1997). Auf dieser Versammlung 
wurde auBer anderen Dávid H. Scholes aus Ottawa, der einstige internationale Korre-
spondent der Kanadischen heraldischen Gesellschaft, zum Ľhrenmitglied der Gesell
schaft gewählt. Der Vizevorsitzende der SGHS MS, Mitglied der Académie internationale 
ďhéraldique Zdenko Alexy, erreichte im September 1997 das Alter von 75 Jahren und 
bei dieser Gelegenheit begliickwunschte ihn der Staatspräsident der Slowakischen Re
publík und andere fuhrende Repräsentanten aus der Slowakei und aus den Ausland. 

49 



SUMMARY 

Among tlie population of Slovakia and neighbouring Moravia (present Eas-
tern part of the Czech Republík) there had always been a busy move. One of its 
manifestations was the settling of Hungarian nobility in Moravia, followed in the 
article by Milena Ostrolúcka from the State Regional Archives in Košice. 

By the end of the 15th centtiry Hungarian nobles gained their lands in Moravia 
as a reward or by violence, later by marriages or heritage. Most Hungarians came to 
Moravia in the time of anti-Turkish wars - they came here as refugees or from 
religiotis reasons like Hungarian Catholics. For a certain periód of time some politi-
cally stable and influential personalities performed in this country. Some of them 
gained high positions in the administration (the Ludanickýs of Ludanice, Stanislav 
Thurzo the Bishop of Olomouc, Ján Maťašovský the procurator, Štefan Ilešházi, Peter 
Pazmáň the Archbishop of Esztergom), and they used their infiuence besides for 
introducing effective methods of farming. Performing of some Hungarians in Mora
via was, however, sometimes followed by conflicts with their subjects (who were driven 
out of their soil against the local custom) and with the native nobility as well. 

In Moravia patents of arms of some Hungarian nobles háve been still pre-
served. Those, preserved in the archives of North Moravia and Czech Silesia, are 
described in the article by Karel Miiller, director of the State Archives in Opava. 

Vladimír Rábik, študent of the Trnava University, follows the genesis of the 
symbols of Trnava in the 13th and the 14th centuries. They depict the head of Jesus 
Christ on a wheel. As the Johanites performed in the town in that periód, the author 
considers their possible inpact on the town symbol cieation. At present Trnava uses 
three versions of the arms (big, médium, small), wliich is considered uncommon in 
Slovakia (towns usually use just one arms). Therefore, the most frequently used is the 
small coat-of-arms with a wheel (without the head of Christ). 

László Kiss outlines a life story and bibliography of Mór Wertner (1949-1921), 
a pioneer in modeni Hungarian and Magyar genealogy. Wertner, like the author of 
the article, performed as a medical doctor and devoted himself to the study of the 
Hungarian dynasty of the Árpáds, ancient Hungarian families as well as the genealo
gy of South Slavonic and West European royal families. His genealogical work is still 
waiting for thorough evaluation. 

The issue further brings a report on the Slovák Genealogical-Heraldic Socie-
ty's activities for the years 1995-1997, the re-arranged statutes of the Society, names 
of the new committee members and brief information from its generál assembly 
meeting held on September 6, 1997. The meeting elected Mr. Dávid H. Scholes from 
Ottawa, international ex-correspondent of the Canadian Heraldry Society, a hono-
rary member of the Society. 

Tire vicepresident of the SGHS MS Mr. Zdenko G. Alexy, member of the 
Académie internationale ďhéraldique, celebrated his 75th anniversary in September 
1997. He was congratulated by the President of the Slovák Republic as well as by 
other outstanding reprcsentatives from Slovakia and from abroad. 
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