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Ď A K U J E M E VÁM ZA 

PRE SLOVENSKÚ GENEALOGICKO-HERALDICKU SPOLOČNOSŤ 
zástupcu Slovenska 

v Medzinárodnej konfederácii genealogických a heraldických spoločností 

PODPORUJEME 
Váš záujem o výskum predkov, erbov, dejín 

SPRÍSTUPŇUJEME 
informácie o podmienkach tohto výskumu u nás i vo svete 

VYDÁVAME 
odborné publikácie a príručky 

ORGANIZUJEME 
vzdelávacie semináre, vedecké konferencie, výstavy 

SPOLUPRACUJEME 
s našimi a zahraničnými archívmi, vedeckými a krajanskými organizáciami 

S V O J I M I 2 % 
PODPORÍTE 

rozvoj vzdelávania v oblasti dejín našich rodín 

PRISPEJETE 
k skvalitneniu podmienok ich štúdia na Slovensku 

ÚDAJE NA FORMULÁR 
11 Obchodné meno alebo názov: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
12 Sídlo: Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 
13 Identifikačné číslo organizácie (IČO): 14 2 2 5 8 7 5 
14 Právna forma: Obč. združenie podľa Zák. č. 83/1990 Zb. 
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Š T Ú D I E - ČLÁNKY 

K VÝVOJU GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU NA SPIŠI 

František Žifčák 

Veľký znalec spišskej historiografie Vendelín Jankovič už v roku 1971 naznačil jej 
vyše 400 ročnú existenciu. Z chronologického hľadiska ju skúmal v 4 časových úse
koch: 1. od začiatku 16. storočia do polovice 19. storočia; 2. od polovice 19. storo
čia do roku 1918; 3. od roku 1919 do roku 1945; 4. po roku 1945.' Samotná spišská 
genealogická historiografia, ako jej integrálna súčasť, je však oveľa mladšia a možno 
v nej pozorovať isté vlastné vývojové trendy. Pokúsime sa ich aspoň stručne priblí
žiť. Nebudeme si pritom špeciálne všímať genealogické práce celouhorskeho charak
teru, ktoré sú širokej verejnosti predsa len známejšie. 

Začiatky - Karol Wagner 
Počiatky seriózneho genealogického výsku

mu na Spiši možno registrovať v poslednej 
štvrtine 18. storočia u Karola Wagnera, autora 
známych spišských a šarišských pramenných 
edícií. Spišské vyšli v 4 zväzkoch pod názvom 
Analecta Scepusii sacri et profani. Posledný 
zväzok (vydaný roku 1776) bol venovaný ge
nealógiám štyroch rodov, ktoré dovtedy vý
znamne ovplyvňovali históriu Spiša. Išlo o Zá-
poľských, Turzovcov, Tokóliovcov a Varkočov-
cov.2 Wagner, popri komentári k jednotlivým 
príslušníkom rodov a genealogických tabuľ
kách (chýbajú iba pri Varkočovcoch) vo vtedy 
modernom bollandisticko-mabillonovskom 
duchu pripojil aj transkripcie aktuálnych lis
tín, príležitostných básní i epitafov. Z fakto
grafického hľadiska je práca dodnes málo do
ceneným dobrým základom pre dejiny týchto 
rodov. Sme presvedčení, že aj pri kritickom 
zhodnotení a konfrontovaní Wagnerových po
znatkov s genealogickými prácami, ktoré vzni
kali o storočie neskôr, by obstál veľmi čestne. 

1 JANKOVIČ, V.: Spišská historiografia. In: Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 159. 
2 JANKOVIČ, V.: c. d., s. 162. WEBER, S.: Szepesvármegye tórténelmi irodalmának bibiiographi-
ája. In: „A Szepesmegyei tórténelmi társulat" milleniumi kiadványai I. Levoča 1895, s. 152. 

A N A L E C T A 
S C E P U S I I 

S A C I U E T P R O F A N I 
; : F> m R S IV. 

C O M P L E C T E N S 

S^HŽ N E A L O G I A M 
r l t^LUSTRIUM FAMILIARUM, 

Q U X 

OLIM IN SCIÍPUSIO FLORUEIÍUNT. 
C O I. L E G 1 T 

I T N O T U I L L B l T R Í V I T 

C A R O L U S T F A G N E R 
SS. TllfiOLOOLE IN UNIVERSÍTATE TÍRNAVIENSI DOCTOR. 

'pOSONU ET CASSOrt A S, 
SicMftisv* JOANNfS MICHAEEJSVLAIÍDEREH, 

Štvrtý zväzok Wagnerových Analecta 
Scepusii (1776). 
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K tomu už len poznamenávame, že tento zborovský rodák, doktor teológie na Tr
navskej univerzite a exjezuita, historik a archivár, bol koncom 70. rokov 18. storočia 
aj učiteľom pomocných vied historických na Budínskej univerzite. Z jeho pera vyšla 
v Budíne roku 1778 i širšie koncipovaná práca zaoberajúca sa genealógiou slávnych 
šľachtických rodov v celouhorskom rámci (Collectanea genealogico-historica illus-
trium Hungariae familiarum...)} 

COMPENDIUM HISTORLE 
F A M I L I M 

M Á R I Á S S Y 
t i M A E I U S P A L V A 

EX M A N U S C R I P T O 
SUfl DECUHSU 

REGESTRATIONIS ARCHIVI EJUSDEM 
U D A MANU CONCINNATO 

EXCERPTUM 
P E I t E G R K G I U M 

M I C H A E L E M K A Y S E R 
JURATVM UTRIUSQUE FORI ADVOCATBM. 

A N N O 1803. 

I 8 0 4 . 

Stručné dejiny Mariášiovcov 
od Michala Kaysera. 

Práce z prvej polovice 19. storočia 
Po Wagnerovi sa genealogické práce o spiš

ských rodinách do konca 18. storočia už neobja
vili. Až roku 1803 vydal v Bratislave právnik Mi
chal Kayser neveľké genealogické dielo (44 s.) 
pod názvom Compendium historiae familiae Má-
riássy de Markusfalva.4 Vzniklo v súvislosti 
s usporadúvaním rodového archívu Mariášiov
cov. Kayser pri koncipovaní práce postupoval 
podobne ako Wagner. To znamená, že textovú 
časť doplnil transkripciami listín a epitafov. Chý
bajú mu však prehľadné genealogické tabuľky. 

Potom do polovice 19. storočia vyšlo už iba 
jedno dielo, ktoré môžeme čiastočne považovať 
aj za genealogické. Jedná sa o prácu popradské
ho rodáka a evanjelického farára v Lomnické Ja-
kuba Meltzera Biographien beruhmter Zipser, 
ktoré vyšlo roku 1832 v Košiciach.5 Približovalo 
verejnosti 89 osobností Spiša od 16. do 18. sto
ročia, väčšinou z oblasti politického a kultúrne
ho života. Hlbších genealogických informácií tý
kajúcich sa rodových väzieb tu však nájdeme len 
poskromne, keďže práca bola svojím charakte
rom skôr encyklopedicko-biografická. 

Treba ešte pripomenúť, že v nemeckom ruko
pise ostala staršia práca Jána Scholtza, v rokoch 
1786 - 1825 evanjelického farára v Matejovciach, 
obsahujúca životopisy evanjelických farárov Fra-
ternity 24 kráľovských farárov na Spiši od 16. sto
ročia.6 

1 Slovenský biografický slovník 6. Martin 1994, s. 334. Tu o ňom aj ďalšia literatúra. Tiež 
WEBER, S.: c. d., s. 1 5 0 - 152. 
4 Upozornil na to LUBY, §.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946, s. 302. 
5 JANKOVIČ, V.: c. d., s. 163. 
G Tamtiež, s. 162. 
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V dobe spolkov 
Meltzerovo dielo bolo prekonané až začiatkom 20. storočia, keď roku 1901 vydal 

v Spišskej Novej Vsi, opäť v nemčine, plodný spišský historik Samuei Weber biogra
fickú prácu venovanú 141 slávnym Spišiakom žijúcim v 19. storočí (Ehrenhalle 
verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts).7 Popri osobnostiach politického a kul
túrneho života sa v nej objavili aj podnikatelia, najmä v baníctve a hutníctve, ktorí 
preslávili región v období jeho spriemyselňovania a prechodu od feudalizmu ku ka
pitalizmu. 

Toto dielo však vyšlo už v druhom ob
dobí vývoja spišskej historiografie (podľa 
Jankoviča ohraničenom rokmi 1850 až 
1918), ktoré je bezpochyby najplodnejším 
v celej jej histórii. Významným medzní
kom sa pritom stal rok 1883, kedy vznikol 
Spišský dejepisný spolok (zhodou okolnos
tí to bolo v tom istom roku, ako založili 
Uhorskú genealogickú a heraldickú spo
ločnosť). 

Spolok vyvíjal aj obdivuhodnú publi
kačnú činnosť. Do svojho zrušenia v roku 
1945 vydal 40 zväzkov odborných histo
rických prác,8 z ktorých väčšina mala sluš
nú odbornú úroveň a využíva sa do súčas
nosti.9 Je len prirodzené, že sa medzi nimi 
našli aj práce genealogické. 

Na stránkach spišských 
historických ročeniek 
Od roku 1885 do začiatku 2. svetovej 

vojny vyšlo 13 zväzkov ročeniek spolku 
(A Szepesmegyei Tortenelmi Tarsulat Évko-
nyvei).10 Hneď v 1. čísle publikoval Ladis
lav Babura biografiu Karola Wagnera," 
ktorou sa spolok vlastne prihlásil k nemu 
a k jeho dielu. 

Samuei Weber (1835 - 1908) okolo roku 1895. 
V tom čase bol nemeckým evanjelickým farárom 
v Spišskej Belej. 

7 Tamtiež, s. 163. 
8 Tamtiež. 
9 CHALUPECKÝ, L: Spišský dejepisný spolok v Levoči. In: Spiš. Vlastivedný zborník 2. Košice 
1968, s. 363. 
10 CHALUPECKÝ, L: c. d., s. 360 - 362; JANKOVlC, V.: c. d., s. 163. 
11 BABURA, L.: Wagner Károly. In: A „Szepesmegyei Tortenelmi Tarsulat" Évkônye (ďalej len 
SzTTÉ) 1, Levoča 1885, s. 39 - 48. 
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„SZEPESMBGYBI TORTBNBLMI TARSULAT" 

ÉVKONYVE. 

A VAI-ASZTMÁNV MEGBÍZASÁBÔL SZF.RKESZTETTR 

DB. D E M K Ô K Á L M A N , 

ELSÔ EVFOLYAM. 

LÔCSE. 
IVOMATOTT RE1SS J T KONVVNVOMDAJABAN 

1880 

Titulná strana prvej ročenky Spišského 
dejepisného spolku (1885). 

Už v 2. čísle vyšiel genealogický príspevok 
Dionýza Medňanského o hornouhorskej vetve 
rodiny baróna Giovanelliho (Joanelliho)12 aj 
s prehľadnou tabuľkou rozrodu rodu, ktorého 
jedna vetva žila v 17. - 18. storočí na Spiši. 

V 3. čísle ročenky sa informatívnym člán
kom o spišskej šľachte najskôr prezentoval 
Fridrich Šváby l 3 a potom životopisným prí
spevkom o kaločskom biskupovi a spišskom 
prepoštovi Martinovi Pe.the.rn Ladislav Babu-
ra.H Baburov príspevok mal už riadny po
známkový aparát. 

Ani 4. ročník neostal bez genealógie. Po
staral sa o to Maximilián Kray v štúdii o de
lostreleckom generálovi, barónovi Pavlovi 
Krayovi, ktorého predkovia od 17. storočia ži
li v Kežmarku.15 Okrem textovej časti s množ
stvom genealogických informácií príspevok 
obsahuje aj prepisy troch epitafov členov ro
du Kray. 

Ďalšie ročenky už boli zamerané monote
matický na dejiny Spiša a rovnako tak 6 zväz
kov milenárnych vydaní ročenky z rokov 1895 
- 1901.16 Vyslovene genealogické príspevky sa 
tu nenachádzajú. Spišský dejepisný spolok 
však genealógii urobil zadosť iným spôsobom. 

Čo priniesli Správy z minulosti Spišskej župy 
Od roku 1909 začal spočiatku štvrťročne vychádzať v maďarčine časopis „Správy 

z minulosti Spišskej župy"(Käzlemények Szepes Vármegye múltjából).17 V medzivoj
novom období vychádzal sporadickejšie a bol už trojjazyčný (slovenský, nemecký 
a maďarský). Okrem štúdií a článkov k dejinám Spiša mal aj samostatnú rubriku „His
tória rodiny" (Családtôrténet), ktorá prinášala príspevky zaoberajúce sa predovšet-

12 MEDNYÁNSZKY, D.: A telvanai báró Giovanelli család felsômagyarországi ága. In: SzTTÉ 2, 
Levoča 1886, s. 47 - 56. 
13 ŠVÁBY, F.: Szepesvármegye nemessége. In: SzTTÉ 3, Levoča 1887, s. 69 - 83. 
14 BABURA, L.: Adatok Hetesi Pethe Márlon kalocsai érsek, szepesi prepošt (1587 - 1605) életé-
hez. Tamtiež, s. 84 - 96. 
15 KRAY, M.: Krajovai és topolyai Baró Kray Pál tábor szernagy. In: SzTTÉ 4, Levoča 1888, 
s. 2 0 0 - 212. 
16 CHALUPECKÝ, L: c. d., s. 362; JANKOVlC, V.: c. d., s. 163. 
17 CHALUPECKÝ, L: c. d., s. 363; JANKOVlC, V.: c. d., s. 163. 
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kým genealógiou a dejinami spišskej šľachty. 
Do roku 1926 ich vyšlo vyše 20 a boli v pod
state dvojaké. Jednu časť tvorili publikované 
archívne pramene genealogického charakte
ru, druhú vlastné genealogické príspevky 
o určitých spišských rodoch alebo osobnos
tiach. 

Z publikovaných prameňov ako najcen
nejšie môžeme uviesť súpisy šľachtických ro
dín na Spiši z rokov 1591 - 1595, 1754 -
1755 a z roku 1835, súpis magnátov na Spiši 
z roku 1751, súpis spišskej šľachty usadenej 
v iných stoliciach z roku 1809, súpis armále-
sov z archívu Spišskej župy, ako aj súpis ar-
málesov publikovaných v Spišskej župe v ro
koch 1557 - 1711, všetky od Eugena Fôrste-
ra,18 archivára Spišskej župy a tajomníka 
Spišského dejepisného spolku. Renomovaný 
historik Bela Iványi uverejnil súpisy šľachtic
kých statkárov na Spiši v rokoch 1526 - Titulná strana jednej z posledných Správ 
159019 a spišskej šľachty ku koncu povstania z minulosti Spišskej župy (1923). 
Františka II. Rákociho v júli roku 1710.20 Do 
dnešných dní všetky tieto príspevky slúžia 
ako cenné pramene nielen pre genealogické 
účely, ale aj pre dejiny Spiša vôbec. 

Genealogické štúdie zo začiatku 20. storočia 
Pokiaľ ide o druhú skupinu príspevkov - genealógie, tie začali byť uverejňované 

od 3. ročníka (1911) úvodným príspevkom Belu Iványiho, ktorý bol venovaný spiš
skému rodu Toke.21 V ročníkoch 1912 - 1913 uverejnil Forster na pokračovanie a abe
cedne podľa rodov celkovo 5 príspevkov o sporoch, týkajúcich sa dokazovania šľach-

18 FORSTER, J.: Szepes vármegye nemes családjainak ósszeirásai. In: Kôzleményk Szepes 
Vármegye múltjából (ďalej len KSzVm) 1, Levoča 1909, s. 4 3 - 4 7 , 105 - 112, 170 - 175, 
237 - 242; Szepes vármegyei mágnások osszeirása 1751-ból. In: KSzVm 3, Levoča 1911, 
s. 236 - 238; Szepesi nemesek más vármegyékben (1809). In: KSzVm 6, Levoča 1914, 
s. 83 - 85; Cimeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárban. In: KSzVm 2, Levoča 1910, 
s. 38 - 49; Szepes vármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1557- 1711). In: KSzVm 8, 
Levoča 1916, s. 98 - 105. 
15 IVÁNYI, B.: Szepes vármegye birtokos nemesei 1526 után 1590-ig. In: KSzVm 3, Levoča 
1911, s. 53 - 57; 
2 0 Tenže: Szepes vármegye nemességének osszeirása a Rákoczyszabadságharc után. Tamtiež, 
s. 174 - 179. 
2 1 Tenže: A csépanfalvi Thoke csaláá a XVI- XVII. százaában. In: KSzVm 3, Levoča 1911, 
s. 103 - 116. 
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KÓZLEMÉNYEK 
SZEPESVÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL. 

A SZEPESMEGYEI TORTÉNELMI TÁRSULAT KOZLONYE. 
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tictva pred Spišskou stolicou koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia. Okrem zá
kladných informácií o spore a pôvode zainteresovaných rodov publikoval temer ku 
každému aj genealogickú tabuľku.22 

Potom v roku 1913 boli v ročenke publikované dve samostatné genealogické štú
die opatrené riadnym poznámkovým aparátom i genealogickými tabuľkami. Prvá je 
o pôvode rodu Wieland a pochádza od Kolomana Hellebrontha,23 druhá od Štefana 
Kraya ml. a týka sa dejín a pôvodu Krayovcov z Kežmarku.24 

V roku 1917 publikoval v ročenke spolku Bela Iványi inventár archívu rodu Ma
riáši z Markušoviec a Batizoviec. Predchádzala mu úvodná štúdia Máriášiovci a Spiš 
s množstvom genealogických informácií o tomto významnom spišskom rode.2 5 O rok 
neskôr v ročenke vyšla od toho istého autora historicko-genealogická štúdia k deji
nám rodu Horvát-Stančič zo Strážok aj s transkripciou niektorých významnejších do
kumentov.26 

Monografie a situácia po vzniku ČSR 
Treba ešte poznamenať, že koncom 19. a začiatkom 20. storočia v Kežmarku vy

šli dve publikácie genealogického charakteru. Samuel Weber bol roku 1896 autorom 
monografie o rode Horvát-Stančičovcov27 a Ján Csizmadia tu vydal roku 1905 publi
káciu o mimospišských rodinách Bartakovič, Just, Rudnai a Rudňanský.2* Potom ešte 
roku 1908 v Spišskej Novej Vsi publikoval Albert Gôrgey genealogickú prácu o Gor-
geiovcoch, resp. Hrhovských.29 

Obdobie I. ČSR už pochopiteľne nebolo natoľko priaznivé genealógii.30 Popri 
niekoľkých drobných článkoch v ročenke spolku k spišským rodom (Turzovci, Hr-
hovskí, Topercerovci),^ s ťažiskom na edovaní a transkripcii prameňov, parametre 
genealogickej štúdie spľňa príspevok Ivana Hajnóczyho z roku 1926 o Hajnóciov-
coch.32 

22 FORSTER, J.: Nemességigazoló perek Szepes vármegye levéltárban. In: KSzVm 4, Levoča 
1912, s. 41 - 50, 107 - 113, 2 0 9 - 222; In: KSzVm 5, Levoča 1913, s. 37 - 46, 156 - 161. 
23 HELLEBRONTH, K., ml.: A Wieland család leszármazása. In: KSzVm 5, Levoča 1913, 
s. 153 - 155. 
24 KRAY, L, ml.: A Kray család tôrténete és leszármazása. Tamtiež, s. 234 - 249. 
» IVÁNYI, B.: A Máriássyak és a Szepesség. In: KSzVm 9, Levoča 1917, s. VIII - LV. 
26 TENŽE: A Grádeczi Horváth-Stansith család tôrténetéhez. In: KSzVm 10, Levoča 1918, 
s. 102 - 143. 
27 WEBER, S.: Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja. Kežmarok 1896. 
28 CSIZMADIA, J.: A Bartakovich, Just, Rudnay és Rudnyánszky családok és részben azok 
rokonsága. Kežmarok 1905. 
29 GÔRGEY, A.: A topporci és gôrgói Gorgey nemzetség tôrténetéból. Spišská Nová Ves 1908, 
144 s. 
30 CHALUPECKÝ, L: Genealógia. In: Pomocné vedy historické - súčasný stav a perspektívy. 
Dolný Kubín 1986, s. 84. 
31 Bez autora: Toperczer Sámuel 1772- 1823. In: KSzVm 11, Levoča 1919, s. 2 7 - 4 1 ; 
GÔRGEY, A.: Gorgey János 1639- 1714. In: KSzVm 12, Levoča 1921, s. 63 - 73; KÓSZEGHY, 
E.: A legrégibb Thurzo-sírkä. In: KSzVm 16, Levoča 1934, s. 1 3 - 1 6 (vyšiel tu aj v nemčine). 
32 HAJNÚCZY, L: A Hajnócyak. In: KSzVm 14, Levoča 1926, s. 41 - 54. 
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Mimospišské práce o spišských rodoch 
Pravda, viaceré genealogické diela týkajúce spišských rodov vyšli aj mimo Spiša, 

najmä pred rokom 1918. K najstarším patrí práca Daniela Szontagha o pôvode a de
jinách Sontagovcov, ktorá vyšla už roku 1864 v Pešti.33 Z mladších je potrebné spo
menúť napr. dielo Fridricha Svábyho o genealógii Čákyovcov, vydané roku 1891 v Bu
dapešti,34 a prácu Ľudovíta Čákyho o pôvode a dejinách jeho rodu od roku 1703 do 
roku 1898.35 

Príspevky k dejinám spišských rodov sa objavili aj v Századoku, Turule, Letopise 
Matice slovenskej a iných periodikách. Chceme tu upozorniť najmä na štúdiu o pô
vode Turzovcov z Betlanoviec od Fekete Nagya, publikovanú v Turule,36 a na Hýrošov 
Rodopis Zápoľských v Letopise Matice slovenskej.37 

V posledných desaťročiach 
V povojnovom období, ako je známe, genealógia u nás stagnovala.38 Až začiatkom 

80. rokov konštatoval J. Novák oživenie záujmu verejnosti o ňu i o heraldiku.38 Platí 
to viac-menej aj pre Spiš, kde do konca storočia bolo publikovaných iba niekoľko štú
dií genealogického charakteru. Pozornosť si zaslúžia dva príspevky Ivana Chalupec-
kého k biografii Majstra Pavla z Levoče uverejnené v zborníku Spiš39 a v Biografic
kých štúdiách4 0 a ďalší o najstaršej spišskej šľachte v zborníku Najstaršie rody na Slo
vensku.1" 

Stručné genealogické údaje o rode krajinského sudcu Jakuba zo Spiša priniesol vo 
svojej štúdii Ivan Bertényi.42 K počiatkom Turzovcov publikoval Marián Skladaný 
v Nových obzoroch.43 Genealogicko-heraldický charakter mala aj štúdia Nory Barát-
hovej o kežmarských šľachtických rodoch.44 Tá istá autorka napísala krátky genealo-

33 SZONTÁGH, D.: Iglól és zabari Szontagh nemzetség származási torténete. Pest 1864. 
34 ŠVÁBY, F.: A kórósszégi adorján gr. Csáky család genealógiája. Budapest 1891. 
" CSÁKY, L.: A Csáky család leszármazása és torténete 1703-tól 1898-ig. Marosvásárhely b. r. 
36 FEKETE NAGY, A.: A Bethlenfalvi Thurzó-család eredete. In: Turul, 48, Budapest 1934, 
s. 1 - 15. 
37 HÝROŠ, Š.: Rodopis a rodostrom Zápoľských. In: Letopis Matice slovenskej, 11/2, Martin 
1874, s. 19- 33. 
38 CHALUPECKÝ, L: Genealógia, s. 84 - 85. 
38 NOVÁK, J.: Súčasné smery výskumu genealógie a rodovej heraldiky. In: Sborník príspevku 
II. setkání genealógii a heraldiku. Ostrava 1983, s. 73. 
39 CHALUPECKÝ, L: Príspevok k biografii Majstra Pavla z Levoče. In: Spiš. Vlastivedný zbor
ník 1. Spišská Nová Ves 1967, s. 181 - 187. 
40 Tenže: Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina. In: Biografické štúdie 7, Martin 
1978, s. 109- 130. 
41 Tenže: Najstaršia šľachta na Spiši. In: Najstaršie rody na Slovensku. (Martin) 1994, 
s. 109- 130. 
42 BERTÉNYI, L: Krajinský sudca Jakiib zo Spiša. In: Slovenská archivistika 5, 1966, 
s. 259 - 274. 
43 SKLADANÝ, M.: K počiatkom levočských Thurzovcov. In: Nové obzory 19, Košice 1997, 
s. 153 - 170. 
44 BARÁTHOVÁ, N.: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19, 1988, 
s. 227 - 259. 
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gický článok o kežmarskom rode Kray, pôvodom z Moravy.45 Nedávno Frederik Fe-
dermayer uverejnil drobný príspevok týkajúci sa Henkelovcov a Turzovcov.46 

V posledných rokoch sa zintenzívnili aktivity levočských archivárov na poli ge
nealógie. K otvoreniu výstavy levočských maliarov Jozefa Czauczika a Jána Jakuba 
Múllera v septembri 2001 vydali zborník, resp. katalóg s troma genealogickými štú
diami venovanými obom maliarom a ich mecénom Probstnerovcom.47 O rok neskôr 
napísala A. Kredatusová o Probstnerovcoch aj samostatnú monografiu.'18 Nedávno, 
v roku 2003, sa štúdiou o kopijníckej rodine zo zaniknutej dediny Zalužany na Spiši 
prezentoval F. Žifčák.49 

S biografickými a genealogickými údajmi o významných rodákoch a činovníkoch 
sa možno stretnúť aj v monografiách niektorých miest a obcí na Spiši. Ako príklad 
môže poslúžiť práca kolektívu pracovníčok bývalého Štátneho okresného archívu 
v Poprade venovaná dejinám mestečka Veľká (dnes súčasť Popradu), ktorá obsahu
je genealógiu Krompecherovcov vychádzajúcu zo staršej monografie rodu.50 

Na záver už len dodávame, že súčasný genealogický výskum na Spiši má na čom 
budovať. Predpoklady sú dané aj po odbornej stránke. Pravda, záujem by nemal sme
rovať len či hlavne k nobilitovaným rodom, ako tomu bolo do roku 1945. Na Spiši ži
lo aj množstvo iných osobností a rodín, ktoré si zaslúžia pozornosť. Bolo by pro
spešné, keby i Spišský dejepisný spolok (obnovený v roku 1992) vytvoril vo svojej 
ročenke „Z minulosti Spiša" podobný priestor na publikovanie genealogických prí
spevkov ako jeho slávny predchodca. 

45 Táže: Rod Kray. In: Heraldika, 12, Praha 1979, s. 134 - 136. 
46 FEDERMAYER, F.: Henkelovci zo Spišského Štvrtka a erb Thurzovcov. In: Genealogicko-he-
raldický hlas, 9, 1999, č. 1, s. 25 - 29. 
47 Katalóg pod názvom Jozef Czauczik, Ján Jakub Muller a Probstnerovci vydalo Spišské 
múzeum v Levoči v roku 2001 (zost. M. Novotná). Obsahuje nasledovné genealogické štú
die: ŽIFCÁK, F. - KRAVAR, Z.: Jozef Czauczik, jeho rodina a predkovia, s. 13 - 22; LIPTÁKO-
VÁ, H.: Maliar Ján Jakub Muller (genealogický výskum rodu), s. 37 - 43; KREDATUSOVÁ, A.: 
Probstnerovci a Levoča, s. 51 - 60. 
48 KREDATUSOVÁ, A.: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. Martin 2002, 91 s. 
49 ŽIFČÁK, F.: K identifikácii najstarších kopijníckych rodín. In: K stredovekým dejinám Spiša 
(zost. M. Stevik). Stará Ľubovňa 2003, s. 41 - 52. 
50JAVORSKÁ, D. a kol.: Veľká 1268- 1998. Poprad 1998, s. 76- 79. Pozri tiež KROMPECHER, 
0.: A Krompecher család tôrténete. Budapest 1926. 
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KAMPEROVCI ZO SCHARFFENECKU 
Príspevok k dejinám prešporského Zuckermandlu 

Frederik Federmayer 

V 60-tych rokoch minulého storočia sa do starobylých štvrtí Bratislavy zahryzli 
buldozéry. Výsledkom činnosti vtedajších budovateľov bola nenahraditeľná a trvalá 
strata viacerých urbanistických celkov historického jadra mesta. Arogancia socialis
tických plánovačov, ale aj ľahostajnosť veľkej väčšiny nových obyvateľov mesta k je
ho dejinám a pamiatkam, pripravila naše hlavné mesto o mnohé historicky, ale naj
mä turisticky zaujímavé zákutia. Snáď najciteľnejší bol prakticky úplný zánik histo
rickej zástavby pod hradom a na nábreží - zánik Rybného námestia, Schlossbergu, 
Zámockej ulice, Vydrice a Zuckermandlu.1 

O Zuckermandli 
Počiatky historického Zuckermandlu, ktorý ležal medzi južným svahom hradné

ho vrchu a Dunajom a z východu susedil so staršou Vydricou, sa dajú vystopovať do 
druhej polovice 16. storočia.2 Na rozdiel od stredovekej Vydrice, osady presporskych 
rybárov, ktorá od konca 14. storočia patrila mestu, ostal až do roku 1848 (1851) 
v držbe Bratislavského hradného panstva. Jeho základom boli spočiatku obydlia za
mestnancov a poddaných hradu, medzi ktorými sa vynímali slobodné opevnené ku
rie šľachticov. Tí ich dostali do daru, alebo si ich zakúpili od majiteľov hradu. Popri 
kúriach sa začali usadzovať a stavať si príbytky drobní remeselníci, rybári, či slu
žobníci šľachty. Koncom 16. storočia tu už stálo vyše 20 domov. 

Najväčší rozkvet zaznamenal Zuckermandel v 18. storočí, kedy spoločne s ďalší
mi časťami Podhradia získal veľké trhové privilégium (1713). Vznikli tu viaceré ce
chy, vynikali najmä miestni pivovarníci, mäsiari, rybári a lodníci, chýrne boli tunaj
šie hostince a krčmy. Počas vlády kráľovnej Márie Terézie došlo v štvrti k výraznému 
prílevu nového obyvateľstva, takže na začiatku 19. storočia mal Zuckermandel už 
niekoľko tisíc obyvateľov (celé Podhradie vyše 7000) a začali ho nazývať novým me
nom - Theresienstadt.i 

Z pôvodnej zástavby štvrte sa pred búraním (v 60-tych rokoch minulého storočia) 
podarilo zachrániť, akoby zázrakom, niektoré historicky cenné stavby: barokový kos
tolík Najsvätejšej Trojice a zopár domov v jeho okolí. Najcennejšou stavbou zostala 
nepochybne opevnená renesančná kúria Kamperovcov, dnes sídlo archeologických 

1 Historicky správnejší je pravdepodobne názov Zuckermantel. V texte nášho článku však 
používame tvar Zuckermandel, pretože sa od 19. storočia v písomných prameňoch 
vyskytuje častejšie. Naviac bol zaužívaný v hovorovej reči starých Prešpurákov a v tejto 
podobe ho používajú aj súčasní Bratislavčania. 
2 HORVÁTH, R: Bratislavský topografický lexikón. Bratislava 1990, s. 226 - 227. 
3 HORVÁTH, P. - LEHOTSKÁ, D. - PLEVA, J. (zost.): Dejiny Bratislavy. Bratislava 1982, 
s. 360-364. 
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Pohľad na Scharffeneck, kuriu Kamperovcov - dnes šidlo archeologických expozícií 
Slovenského národného múzea na Žižkovej ul. v Bratislave. Foto: Archív SNM. 

expozícií SNM. Hoci táto kúria sa spomína prakticky v každej práci o dejinách, prí
padne pamiatkach Bratislavy, samotný rod Kamperovcov zatiaľ v slovensky písanej 
odbornej literatúre nikto bližšie nepredstavil.4 V tomto článku sa preto pokúsime 
o stručné priblíženie jeho genealógie. 

K počiatkom Kamperovcov v Uhorsku 
Kamperovci boli pomerne starým šľachtickým rodom pôsobiacim v stredoveku 

najmä v Dolnom Rakúsku a Štajerskú.5 Uhorskú vetvu rodu založil v polovici 16. sto
ročia František Kamper, ktorý vstúpil do služieb Habsburgovcov. Patril k skupine ra
kúskych šľachticov, ktorí boli povolaní do dôležitých funkcií v uhorských úradoch. 
Po nástupe Ferdinanda I. na uhorský trón totiž veľká časť uhorskej šľachty podporo
vala jeho protikráľa Jána Zápoľského. 

4 Našim bádateľom preto jediné dostupné informácie poskytuje známa súborná práca NAGY 
Ivan: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 6. Pest 1859, s. 59, 
avšak heslo o Kamperovcoch v nej obsahuje veľmi veľa vecných chýb. Chybná je aj ním 
publikovaná genealogická tabuľka. 
5 Meno rodu je odvodené azda od dolnorakúskej obce Kamp pri hrade Arbesbach. V roku 
1476 sa v Dolnom Rakúsku spomína Ulrich von Kamper, neskôr (1537) na viedenskej 
univerzite študujúci šľachtic Felix Cecilianus de Kamper Styrus. In: GALL, F.: Die Matrikel der 
Universität Wien 3. Wien 1959, s. 58. 

« 1 2 



Okruh domácich šľachticov, ktorým by nový habsburský panovník mohol zveriť 
dôležité funkcie - najmä vo vojenstve a správe významných úradov, bol výrazne ob
medzený. Preto bolo pochopiteľné, že na niektoré posty v Uhorsku boli menovaní ra
kúski šľachtici z rodov, ktoré nový panovník dobre poznal zo svojej vlasti. Táto prax 
sa panovníckemu dvoru osvedčila a bola praktizovaná, napriek odporu domácej 
uhorskej šľachty, aj nasledujúcimi habsburskými panovníkmi. 

Dôležitým novým úradom založeným v roku 1528 Habsburgovcami bola Uhorská 
kráľovská komora. Keďže spravovala hospodárske a finančné záležitosti Uhorska, jej 
význam rýchlo stúpal. Vzhľadom na vtedajšiu slabú vzdelanostnú úroveň uhorskej 
šľachty a zemianstva boli do vedenia komory i medzi jej stredné a nižšie úradníctvo 
často menovaní rakúski šľachtici, prípadne príslušníci nemecky hovoriacich uhor
ských rodov, zväčša nobilitovaní patricijovia slobodných kráľovských miest.6 Uhor
ská komora totiž nebola stavovským, ale v prvom rade štátnym úradom, v ktorom sa 
vyžadovala dostatočná odborná a vzdelanostná úroveň zamestnancov. Navyše bola 
podriadená rakúskym dvorským úradom, takže znalosť nemčiny u jej úradníctva bo
la na mnohých postoch nevyhnutnosťou. 

František Kamper 
Rakúsky šľachtic František Kamper bol teda jedným z tých, ktorí prišli do Uhor

ska a svoj život zasvätili úradníckej práci v službách habsburskej dynastie. Priamych 
genealogických informácií k jeho osobe máme dosť málo. 

Vieme, že sa mohol narodiť okolo rokov 1520 - 1530, mená rodičov, ani miesto 
narodenia však nepoznáme. Do Uhorska prišiel niekedy okolo roku 1560, teda ešte 
za vlády kráľa Ferdinanda I. Stal sa zamestnancom uhorskej komory, jeho presné za
radenie však nepoznáme. V roku 1563 mal spoločne s hlavným uhorským poštmaj-
strom Petrom Paarom v prenájme výber daní (desiatku) v obciach Bratislavskej stoli
ce. Neskôr (v roku 1574) ich vyberal v Turčianskej a Zvolenskej stolici.7 

Prvú konkrétnu zmienku o jeho funkcii máme z roku 1568, kedy sa spomína ako 
cisársky správca soľnej komory (soľného úradu) v Presporku (S. C. R. M. Camerarium 
Salium Posoniensis).6 Úrad sídlil v Podhradí, pri Dunaji, neďaleko Vodnej veže. Krát
ko nato, niekedy pred rokom 1571, vymenovali Františka Kampera na významný post 
predsedu prešporského tridsiatkového úradu (Tricesima Posoniensis Praefectus). Ne
musel sa ani ďaleko sťahovať, veď tridsiatková stanica sídlila v komplexe budov Vod
nej veže na nábreží. Išlo o dôležitý a dobre platený úrad, prostredníctvom ktorého 
sa vyberali tridsiatky (colné poplatky) od všetkých obchodníkov smerujúcich fre
kventovanou cestou cez dunajský prešporský brod do Viedne a ďalej do rakúskych 
a nemeckých krajín. 

6 EMBER, G.: Az újkori magyar kózigazgatás torténete. Budapest 1946, s. 119, 131 - 134. 
7 Archivum primatiale Esztergom, Acta protocollaria, num. 4, s. 127, 130. 
8 ŠA v Bytči, Archív Trenčianskej stolice, Familiae, fasc. Prandorffer. Nevylučujeme, že 
práve menovanie do tejto funkcie ho priviedlo k usadeniu sa v Uhorsku. 
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Vrchol svojej kariéry dosiahol František v roku 1572, kedy. bol menovaný za rad
cu Uhorskej kráľovskej komory. Komorským radcom a prešporským hlavným trid
siatnikom ostal až do svojej smrti. Zomrel medzi rokmi 1590 - 1591.9 

V službách komory 
Keď sledujeme životopisy komorských úradníkov zo 16. a 17. storočia, zisťujeme, 

že väčšina z nich zasvätila úradníčeniu podstatnú časť svojho života. Práca v komo
re totiž poskytovala mnoho výhod. Zabezpečovala trvalý finančný príjem, istotu za
mestnania a v neposlednom rade náležité spoločenské postavenie. Komora svojich 
významných zamestnancov často obdarúvala darmi, rôznymi prémiami či odchod
ným, prípadne vyplácala vdove a dedičom pozostalým po úradníkovi jednorazové 
dôchodky.10 Cieľom bolo isto pomocou týchto „sociálnych" vymožeností vybudovať 
kvalitný, vzdelaný, personálne stabilný a voči inštitúcii lojálny úradnícky aparát. 

Dnes už nevieme, s akými ambíciami do Uhorska prichádzal František Kamper. Či 
svoj nástup do služieb komory považoval len za prechodnú epizódu, alebo tu plá
noval pôsobiť dlhodobejšie. Jeho životné osudy ho však nakoniec trvalo zviazali 
s Uhorskom a jeho potomkovia tu ostali pôsobiť ešte ďalších vyše 100 rokov. 

Kde bývať? 
František v Uhorsku nevlastnil žiadny majetok, takže jednou z jeho prvých úloh 

po nástupe do komorských služieb bolo zabezpečiť si slušné bývanie. Komora trvalé 
ubytovanie svojim zamestnancom neposkytovala, úradníci si zväčša kupovali domy 
v Prešporku od tamojších mešťanov. Ponuka však bola výrazne obmedzená. 

Mesto bolo v 16. storočí malé, vnútri stálo v tomto období len čosi vyše 200 meš
tianskych domov a o ich kúpu mali záujem nielen komorskí zamestnanci, ale aj iní 
šľachtici (napr. krajinskí hodnostári, ich úradníci) alebo utečenci z juhu Uhorska. Na
vyše mestská rada nebola týmto vývojom nadšená a bránila výraznejšiemu vykupo
vaniu domov šľachtickými osobami." Mnohým komorským úradníkom tak neostáva
lo nič iné, len zakúpiť si dom na vidieku. Neraz to bolo rýchlejšie, bezkonfliktnejšie 
a isto aj lacnejšie riešenie, keďže obvykle išlo o transakciu medzi dvoma šľachticmi. 

Toto riešenie zvolil aj František Kamper, keď mu roku 1573 založili Puchaimovci 
svoju kuriu v mestečku Svätý Jur.12 Tá sa v nasledujúcich rokoch stala jeho sídlom.13 

9 SNA, Archív hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly, Autentický protokol (ďalej Ap.) 
č. 18, s. 22, 32; č. 23, s. 32, 233; č. 24, s. 54, 144; EMBER, G.: c. d. , s. 132. 
10 FALLENBUCHL, Z.: A Magyar kamara tisztviselói a XVII. században. In: Levéltári 
kôzlemények, 38, č. 2, Budapest 1968, 249 - 250. 
11 Šľachtici totiž z titulu svojich privilégií odmietali platiť za tieto meštianske domy dane, 
čo viedlo neskôr k mnohým nepríjemným sporom. 
12 SNA, c. p., Ap. č. 18, s. 22, 32. 
13 Vo Svätom Jure nebýval sám. Už v roku 1554 tu získala kuriu rodina Armprusterovcov, 
z ktorej v druhej polovici 16. storočia pochádzalo viacero komorských úradníkov 
a s ktorou František udržoval blízke priateľské a neskôr aj rodinné vzťahy. Kol.: Šľachta 
Bratislavskej stolice. Bratislava 2004, s. 33. 
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Vo vlastnej kúrii 
Náročná a zodpovedná práca prešporského tridsiatnika a komorského radcu si 

však vyžadovala každodenné úradovanie v Prešporku. Trvalé ubytovanie v meste sa 
pre Františka napokon stalo nevyhnutnosťou. Situáciu vyriešil kúpou kurie v pre-
šporskom Podhradí - Zuckermandli. Išlo o (už spomínanú) tzv. Kamperovskú kuriu, 
ktorá sa zachovala dodnes (obr. 1). 

Jej počiatky nie sú doposiaľ presne objasnené. Predpokladáme, že ju ako oporný 
bod pod hradom vybudovali počas vlády Salmovských županov (ktorí sídlili na Brati
slavskom hrade). Tí ju potom dávali do užívania vojenským veliteľom hradu, prípadne 
zamestnancom panstva. J. Holák upozorňuje na tabuľu na nádvorí kurie s nápisom Li
tera curia Scarfenek vocat Francisci Khamperi a chronogramom 1565.M Nápis je na ná
dvorí dodnes, rovnako aj sekundárne umiestnený kamperovský erb. 

Kamperovský erb na nádvorí kurie. 
Foto: F. Federmayer. 

Nezdá sa nám však pravdepodobné, že by František Kamper kuriu vlastnil už v ro
ku 1565. Z roku 1581 totiž máme zachovaný hodnoverný odpis listiny, ktorou sa Mar
tin Maxendl vzdáva svojich práv na túto kuriu (domus lapideis) zvanú Scharffeneck 
v prospech Františka Kampera.15 Z textu je zrejmé, že pred rokom 1581 ju užíval Mar
tin Maxendl (t 1597). Tento šľachtic sa v roku 1573 spomína ako služobník grófa Ec-

14 HOLÁK, J.: Slobodné kurie, meštianske domy a výsadné hostince na Bratislavskom 
Podhradí. In: Bratislava, 6, 1970, s. 182. 
15 SNA, c. p., Ap. č. 20, s. 240. 
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ka Salma, pána Bratislavského hradu. Neskôr, po roku 1581, žil v meste, kde vlastnil 
časť domu v Radničnej uličke.16 František Kamper teda kuriu definitívne získal až 
po roku 1581. To však nevylučuje, že ju nemohol užívať už aj predtým, prípadne, že 
v nej nemal prenajatý byt.17 Rok 1565 mohol byť teda rokom postavenia kurie a do 
nápisu na kúrii sa mohol dostať až dodatočne. 

Nápis, ako aj listina z roku 1581 sú tiež zaujímavé z hľadiska genealógie Kampe-
rovcov. V oboch prameňoch sa totiž kúria spomína pod menom Scharfeneck. Takto sa 
nazýva aj v neskorších zmienkách (napr. v rokoch 1583, 1632 a 1645).18 Ide o názov 
lokality, ktorú rod používal vo svojom šľachtickom predikáte. Staršia literatúra uvá
dza Scharfeneck ako hrad pri Bádene (Dolné Rakúsko), ktorý cisár Maximilián 1. ude
lil Wolfgangovi Kamperovi v roku 1502.19 Nazval František Kamper svoju opevnenú 
kuriu na Zuckermandli po tomto starom rodovom majetku, alebo išlo len o náhodnú 
podobnosť názvov? Odpoveď by mohol priniesť nález dokumentov spomínajúcich ku
riu pred rokom 1580. 

Vidiecke majetky 
Po získaní určitých prostriedkov si František Kamper začal budovať vlastné uhor

ské šľachtické majetky nákupom vidieckych statkov. Sústredil sa najmä na neďaleké 
okolie. V Mošonskej stolici v rokoch 1584 a 1588 získal väčšie majetky v obciach Gat-
ha (dnes Gattendorf, Burgenland, Rakúsko) a Čunovo (dobovo Csún). V Bratislavskej 
stolici využíval záložné majetky v Slovenskom Grobe a Špačinciach a vinice v Rači.20 

Priateľské vzťahy 
Úradníci kráľovských úradov, ktorí sa po roku 1536 začali usadzovať v meste, bo

li v tamojšej meštianskej obchodnícko-remeselníckej komunite v podstate cudzoro
dým elementom. Niet sa teda čo čudovať, že sa uzatvárali do vlastnej komunity, kde 
pestovali blízke pracovné, priateľské a rodinné vzťahy. 

Na základe našich výskumov vieme, že v Prešporku boli Kamperovcom veľmi blíz
ke najmä rodiny Paarovcov a Armprusterovcov.21 Obe boli podobne ako Kamperovci 
cudzieho pôvodu a do mesta prišli v habsburských službách v polovici 16. storočia. 
Postupom času sa tieto tri rodiny príbuzensky previazali a - čo je podstatnejšie - de-

16 AMB, Magistrát mesta Bratislava, Magistrátny protokol, inv. č. 2a. 4, s. 103. 
17 V pozemkovej knihe Podhradia z roku 1584 je záznam, ktorý vypovedá o predaji a kúpe 
domu na Zuckermandli medzi Pavlom Feketem a Františkom Kamperom. Zo záznamu však 
nie je jasné, kedy sa predaj uskutočnil a či išlo o kuriu Scharffeneck. Pozri HOLÁK, J.: 
Topografia bratislavského Podhradia v 18. a 19. storočí. In: Bratislava, 3, 1969, s. 92. 
18 SNA, c. p., Ap. č. 32, s. 166, č. 38, s. 127. 
19 KIRNBAUER v. ERZSTÄTT, J. E.: J. Siebmachers grosses Wappenbuch. Niederôsterreichische 
Adel 1. (A- R). Nurnberg 1909, s. 217. 
20 SNA, c. p., Ap. č. 21, s. 500; č. 22, s. 431; č. 23, s. 32; č. 24, s. 144: č. 29, s. 523. Majetok 
v Špačinciach po jeho smrti zdedila dcéra Anna z prvého manželstva, väčšinu mošonských 
a prešporských majetkov vdova a deti z druhého manželstva. 
21 Genealógie oboch rodín z obdobia 1550 - 1650 sme publikovali v práci FEDERMAYER, F.: 
Rody starého Prešporka. Bratislava 2003, s. 284 - 285. 
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Tab. č. 1 Príbuzenské vzťahy Františka Kampera 

Krištof Armpruster 

t 1565 

komorský hl. pokladník 

1. manželka Anna 

I — 
Pavol 

t po 1603 

komorský 

hl. účtovník 

Ján — 

t po 1624 

bratislavský 

tridsiatnik 

František Kamper — 

t 1591 

správca soľného úradu 
bratislavský tridsiatnik 

komorský radca 

I 

Peter Paar 

t 1582 

hl. uhorský poštmajster 

I ' 1 

2. manželka Fiorapassa Pompeius 

t 1613 

správca soľného úradu 

hl. uhorský poštmajster 

Anna Kamperová 

dične si odovzdávali niektoré úradnícke posty. Bližšie tento vzťah zobrazuje genea
logická tabuľka (tab. č. 1). Zaujímavé je najmä to, že po odchode Františka Kampera 
z postu správcu prešporskej soľnej komory tento úrad prebral jeho neskorší švagor 
Pompeius Paar. Rovnako po smrti Františka Kampera okolo roku 1591 jeho post pre-
šporského hlavného tridsiatnika obsadil zať Ján Armpruster. 

Najbližšie príbuzenstvo Františka Kampera 
Čo sa týka rodinného života Františka Kampera, máme o ňom o čosi viac infor

mácií. Jeho prvou manželkou bola Anna Gienbergerová (Kienberger?). Predpokladá
me, že mohla byť jeho ženou už pred príchodom do Bratislavy. Z tohto zväzku sa do
spelého veku dožila dcéra Anna (* pred 1570, t po 1628). 

Keď okolo roku 1575 František ovdovel, novú partnerku si našiel už z okruhu svo
jich kolegov a priateľov. Oženil sa s Fiorapassou, mladučkou dcérou uhorského hlav
ného poštmajstra Petra Paara. Toto druhé manželstvo bolo veľmi plodné a úspešné. 
Dospelosti sa dožilo až 7 ich detí. Synovia Juraj (*okolo 1580, t 1641), František Pe
ter (* okolo 1582, t medzi 1602 - 1621) a dcéry Alžbeta (doložená 1591 - 1623), Žo
fia (doložená od 1591, t pred 1621), Fiorapassa (doložená od 1591, t 1641), Regina 
(doložená od 1591, t medzi 1647 - 1649) a Johanna (doložená od 1591, t 1601).u 

Pravdepodobne týmto manželstvom získal František Kamper aj dom v samotnom 
Prešporku. Dom stál na Ventúrskej ulici na mieste dnešného Erdódyho paláca. V ro
ku 1624 ho mal v držbe jeho syn Juraj Kamper a podľa súpisu obyvateľov v ňom bý
valo aj 5 pracovníkov prešporskej mincovne.23 

2 2 SNA, c. p., Ap. č. 24, s. 54, č. 29, s. 696, 1017; AMB, c. p. , 2a. 7, s. 226. Údaj 
o približnom roku narodenia najstaršieho syna Juraja máme z neskorších zmienok, kde sa 
spomína jeho vek. AMB, Magistrát mesta Bratislavy, Spisy, kr. 31, fasc. 5, kr. 91, fasc. A, kr. 
116, lad. 53. 

2 3 FEDERMAYER, F.: c. d. , s. 19, 57, 58. 
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O vdove Fiorapasse 
Františkova vdova Fiorapassa (t po 1621) bola veľmi zaujímavou osobou. Svojho 

manžela prežilo o viac ako 30 rokov. Približne do roku 1600 bola tútorkou svojich 
detí, avšak aj potom fakticky riadila celý kamperovský majetok. Syn Juraj totiž prak
ticky stále pobýval mimo Prešporka a druhý syn František Peter zomrel veľmi mladý, 
krátko po roku 1602. Fiorapassa s dcérami bývala v dome na Ventúrskej ulici. Zaují
mavé sú jej spory s mestom z rokov 1614 - 1619 ohľadne zdanenia tohto domu.24 

Nezanedbávala ani Scharffeneck na Zuckermandli. Keďže v krajine zúrila už de
siatym rokom vojna s Turkami, okolo roku 1601 ho nechala prestavať a opevniť pri
bližne do dnešnej podoby. Kúria mala tri krídla, dookola ju chránila priekopa s pa
dacím mostom a kľúčové strielne. Viaceré architektonické prvky naznačujú, že jej 
staviteľom bol taliansky majster - ten, ktorý sa podieľal aj na susednej opevnenej kú-
rii Pramerovcov.25 

Svoje nové uplatnenie našla táto opevnená kúria v roku 1606. Začiatkom 17. sto
ročia sa už väčšina prešporského obyvateľstva hlásila k protestantizmu, avšak všet
ky kostoly v meste mali obsadené katolíci. Keďže cisár Rudolf II. nechcel povoliť 
miestnym evanjelikom postaviť si v meste vlastný kostol, museli sa títo uspokojiť 
s provizórnymi riešeniami. Protestantmi boli v tomto období už aj Kamperovci. Na
koľko Františkova vdova v tomto období bývala v meste, poskytla Scharffeneck pre 
bohoslužby veriacim. V roku 1606 je doložené, že v kúrii kázal prešporský kazateľ 
Andrej Raiss (Reusz).26 Dodnes o tom informuje pamätná tabuľa na jej fasáde. 

Po Fiorapasse, vdove Františka Kampera, sa zachovala výnimočná sfragisticko-he-
raldická pamiatka - pečať so združenými erbami oboch manželov. Odtlačila ju už ako 
vdova, na dokumente z roku 1617.27 Hoci je už časom značne poškodená, predsa sa 
dá na jej ľavej strane rozoznať kamperovský a na pravej paarovský erb.28 

Synovia 
Synovia Františka Kampera už nedosiahli význam svojho otca. Prvá konkrétnejšia 

zmienka o nich pochádza z roku 1596, kedy obaja študovali na univerzite v Padove. 
Na štúdium ich tam vyslala matka, vtedy už vdova. Univerzitu isto odporučil jej star
ší brat Ján Paar, ktorý tam v mladosti (v roku 1576) študoval tiež.29 

Štúdium na talianskych univerzitách bolo veľmi nákladné. To, že naraz študovali 
obaja bratia, starší Juraj aj mladší František Peter, nepriamo poukazuje nielen na 
dobrú finančnú situáciu rodiny, ale aj (najmä) na záujem rodičov o vzdelanie potom
stva. Fiorapassa isto počítala s tým, že po návrate zo štúdií synovia získajú zamest
nanie v uhorskej komore alebo v úradoch jej podriadených. Ci sa tak aj naozaj stalo, 
nevieme, pramene o ďalších osudoch oboch synov veľa nehovoria. 

2 1 AMB, c. p., kr. 34, lad. 22/IV. 
25 HORVÁTH, P. - LEHOTSKÁ, D. - PLEVA, J. (zost.): c. d. , s. 123. 
2 6 HOLÁK, J.: c. d., 1970, s. 183. 
2 7 AMB, c. p., kr. 9, lad. 9/1 V. 
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Vieme len, že František Peter niekedy krátko po roku 1602 v mladom veku zom
rel. Juraj Kamper sa často zdržoval mimo otcovského domu. V druhom desaťročí 17. 
storočia sa často spomína v Novohradskej stolici, dokonca priamo v pevnosti Nó-
grád.30 Môžeme len predpokladať, že bol vojakom, alebo azda zamestnancom niekto
rého z tamojších úradov (napr. tridsiatkovej stanice na hranici s Osmanskou ríšou). 
Faktom aleje, že v Novohradskej stolici získal pomerne slušný statok v obci Tereske 
(Apácza Tereske). 

Tento majetok sa stal významným zdrojom finančných príjmov rodiny. Juraj 
Kamper a neskôr aj jeho deti ho totiž pravidelne dávali do zálohu. Napríklad v roku 
1640 Šimonovi Romhánimu, podkapitánovi hradu Palánk, neskôr (v rokoch 1647 
a 1651) aj novohradskému podkapitánovi Pavlovi Farkasovi.31 

Po roku 1630 sa Juraj Kamper trvalejšie zdržoval v Prešporku, kde pravdepodob
ne v roku 1641 skonal. Lehoczky publikoval informáciu, neskôr prevzatú aj Nagy Iva
nom, podľa ktorej bol Juraj Kamper prešporským tridsiatnikom.32 Tento údaj však 
nemôžeme potvrdiť. Nespomína sa v žiadnom dobovom archívnom prameni, ani pri 
záležitostiach týkajúcich sa Jurajovej pozostalosti.3 3 Navyše s istotou vieme, že v ro
koch 1622 - 1654 funkciu prešporského tridsiatnika zastával šľachtic Michal Szilva.34 

Pravdepodobne tu teda išlo o zámenu Juraja s jeho otcom Františkom Kamperom. 

Zmeny v národnostnej orientácii 
Začiatkom 17. storočia možno sledovať proces postupnej naturalizácie a asimilá

cie Kamperovcov. Sami sa už necítia rakúskymi, ale uhorskými šľachticmi. Svedčí 
o tom napríklad aj zápis z padovskej univerzity, kde v roku 1596 zaevidovali oboch 

28 Iniciály nad erbami P. K. V. P. možno rozviesť takto: Phiorapassa Kamperin von Paar. 
29 STULRAJTEROVÁ, K.: La Slovacchia e Ľuniversita de Padova. In: Quaderni per la storia 
delľuniversita di Padova, 30, Padova 1997, s. 203, 204. 
30 AMB, c. p., kr. 34, lad. 22/IV. 
31 SNA, c. p., Ap. č. 35, s. 33, č. 38, s. 373. 
32 NAGY, I.: c. d., s. 59 
33 SNA, c. p., Ap. č. 38, s. 127, č. 39, s. 415. 
34 FEDERMAYER, F.: c. d. , s. 145. 
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mladých Kamperovcov ako presporskych Panoncov (rozumej .Uhrov).35 Juraj Kamper 
počas svojho života bežne korešpondoval v maďarčine.36 

Aj pri hľadaní partnerov sa Kamperovci v druhej generácii (v 17. storočí) už po
stupne orientujú na uhorské prostredie. Najstaršie deti Františka Kampera Anna a Ju
raj si svojich životných partnerov našli v rodinách popredných nemecky hovoriacich 
komorských úradníkov. 

Manželom Anny sa stal Ján Armpruster, syn Krištofa Armprustera, pokladníka 
uhorskej komory. Ako sme už vyššie spomínali, Ján po smrti Františka Kampera zís
kal po svokrovi post prešporského tridsiatnika. 

Juraj Kamper sa oženil s dolnorakúskou šľachtičnou Alžbetou Walterskirchenovou 
z Wolfsthalu, ktorej rod však bol značne zviazaný s Uhorskom. Jeho majetky ležali 
na hraniciach kráľovstva, navyše menšie majetky mali aj v Mošonskej stolici. Alžbe
tin priamy predok Juraj Walterskirchen (f 1548) pôsobil v službách uhorskej komory 
ako tridsiatnik v Mosonmagyarovári.37 

Mladšie dcéry Františka Kampera z druhého manželstva sa už povydávali za po
predných uhorských šľachticov. Sobáše akiste zabezpečil starší brat Juraj, ktorý ich 
pravdepodobne aj sprostredkoval. Alžbeta sa vydala za vplyvného zadunajského 
šľachtica Gabriela Šibrika (Sibrik de Szarvaskend), syna Štefana Sibrika a barónky Ka
taríny Bánfiovej z Dolnej Lindavy, Regina za hontianskeho šľachtica Juraja Šemberi-
ho (Sembery de Sember et Derzsenye) a Fiorapassa za Andreja Kecera (Keczer de Ke-
czer Lipócz), neskoršieho šarišského podžupana.3 8 

Uvoľňovanie presporskych väzieb 
Juraj Kamper zomrel v roku 1641 pravdepodobne v Prešporku. Azda ešte stihol 

osláviť svadbu svojho staršieho syna Juraja s Annou Reginou Strutzovou, ktorá sa ko
nala 15. apríla 1641 v kúrii Scharffeneck. Veď na ňu osobitným listom pozval grófa 
Štefana Pálfiho, bratislavského župana a kapitána novozámockej pevnosti. So župa
nom ho spájala dlhoročná známosť, možno aj priateľstvo, keďže Pálfi bol krstným ot
com jeho syna.39 

Po roku 1641 dedičstvo preberá Juraj Kamper ml., ktorý sa stáva hlavou rodiny. 
Jeho zásluhou sa Kamperovci pomaly začínajú od Prešporka odpútavať. Jedným z je-

35 Georgius Khamper Posoniensis Pannonius, Franciscus Petrus Khamper Posoniensis 
Pannonius. 
36 Svedčia o tom jeho listy, napr. palatínovi Žigmundovi Forgáčovi (z roku 1619) alebo 
sedmohradskému kniežaťu Gabrielovi Betlenovi (z roku 1620). Zároveň svedčia aj 
o významnom postavení Juraja v rámci uhorskej šľachty. AMB, c. p., kr. 34, lad. 22/IV., 
kr. 74, lad. 1. 
37 KIRNBAUER v. ERZSTÄTT, J. E.: c. d., heslo Walterskirchen. 
38 Svadba Fiorapassy Kamperovej s Andrejom Kecerom sa konala v roku 1611 v Prešporku. 
O sobáši, ktorý vykonával miestny evanjelický farár, sa zachoval záznam v matrike 
sobášených ev. cirkvi a. v. 
39 FEDERMAYER, F.: Svadobné a úmrtné oznámenia z Pálfiovskej korešpondencie. In: 
Genealogicko-heraldický hlas, 13, 2003, č. 2, s. 45. 
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ho prvých krokov bol v roku 1649 predaj Kamperovského domu na Ventúrskej ulici 
(vtedy stál medzi domami Lorantovcov a obchodníka Krištofa Trickla) komorskému 
sekretárovi Jánovi Ignácovi Vestenicimu (Veszteniczy).40 

V nasledujúcich rokoch sa Juraj ml. a jeho brat Ján Jakub čoraz častejšie zdržujú 
v Rakúsku (manželky oboch bratov boli Rakúšanky) a na svojich mošonských majet
koch, ba prikupujú aj nové statky v tejto stolici. V roku 1650 im Pakaiovci (Pakay) da
li do zálohu majetok v Rusovciach, potom v roku 1653 získali od Listyovcov (Liszt-
hy) statky v Kittsee a Jarovciach {Kroatisch Jahrndorf) a nakoniec v roku 1668 im 
Armprusterovci predali statky v ďalších mošonských obciach Gols (Gallós) a Tetény.41 

Juraj Kamper mladší sa tak zaradil k bohatším mošonským šľachticom. V roku 
1663 bol prísažným prísediacim Mošonskej stolice. Zomrel v roku 1668."12 

Jeho sestry sa povydávali za rakúskych šľachticov. 

Štvrtá uhorská generácia 
Z príslušníkov štvrtej generácie uhorských Kamperovcov poznáme len tri deti Ju

raja Kampera ml. - Františka, Evu a Eleonóru. Informácií o nich je len veľmi po
skromne. František v mladosti študoval na prešporskom jezuitskom gymnáziu a to aj 
napriek tomu, že bol protestantom.43 Jeho neskoršie osudy nepoznáme, po roku 1665 
sa už nespomína. Jurajova dcéra Eva sa vydala za gemerského šľachtica Andreja Do-
bóciho z Dubovca (Dobóczy de Dobócz), druhá dcéra Eleonóra asi ostala slobodná. 

Andrej Dobóci sa stal dedičom časti kamperovského prešporského majetku; súpis 
šľachty Bratislavskej stolice ho v rokoch 1671 a 1673 zaznamenal medzi šľachticmi 
usadenými v meste.44 

Z posledných nami nájdených dokumentov o rode vyplýva, že vtedajší dediči 
kamperovských majetkov zle hospodárili. Viaceré majetky založili a už ich nedoká
zali vyplatiť. Tak sa niekedy pred rokom 1677 dostáva aj kúria Scharffeneck na Zuc-
kermandli do cudzích rúk. Získali ju vplyvní zadunajskí šľachtici Sapáriovci (Szápá-
ry).iS Tí sa ako jej majitelia spomínajú aj v 18. storočí. 

Koniec Kamperovcov v Prešporku 
Po roku 1677 sme už nenašli o šľachtických Kamperovcoch v Prešporku žiadnu 

pramennú zmienku. Začiatkom 18. storočia sa medzi prešporskými mešťanmi spo
mína mlynársky majster Šebastián Kamper, pravdepodobne len menovec, možno prí
slušník niektorej schudobnelej rakúskej vetvy rodu. 

4 0 AMB, c. p., Kniha majetkových prevodov, 4m. 3, s. 84, 85; SNA, c. p., Ap. č. 39, s. 415. 
4 1 SNA, c. p., Ap. č. 40, s. 206, č. 41, s. 372, č. 46, s. 391. 
4 2 SNA, c. p., Ap. č. 46, s. 391, 486. 
4 3 Arcibiskupská knižnica Esztergom, Batthyány gyiijtemény, Tit. I.-f, Matricula gymnasii 
Posoniensis 1650 - 1725, roky 1659 - 1663. V matrike je zapísaný takto: Franciscus Kamper 
nobilis ungarus lutheranus. 
44 SA V Bratislave, ŽB I, Taxálne súpisy šľachty z rokov 1671, 1673. 
4 5 SNA, c. p., Ap. č. 47, rok 1677, s. 57, 149. 
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J. Holák, ktorý vo svojej štúdii stručne popisuje neskoršie osudy kurie Scharffe-
necku na Zuckermandli v 18. a 19. storočí, spomína, že v prvej polovici 18. storočia 
bol medzi majiteľmi kurie aj istý Alexander Kamper. Žiadne genealogické informácie 
neuvádza, takže nevieme o čieho potomka vlastne išlo. Jeho smrťou 1743 pôsobenie 
Kamperovcov na Zuckermandli definitívne končí.46 

Publikujeme ich zjednodušenú genealogickú tabuľku, z priestorových dôvodov 
len s dospelými členmi rodu. 

Tab. 2 Kamperovci zo Scharffenecku (základné vzťahy) 

František Kamper von Scharffeneck 

dol. od 1563, t 1591 

1. Anna Gienbergerová 

2. Fiorapassa Paarová 

1 
1. Anna 

' cca 1570 

t po 1628 

Jan 

Armpruster 

1 
Juraj 

' 1607 

t 1668 

Anna Regina 

Strú 

Fran 

tzová 

tišek 

' 1642 

t po 1665 

1 
2. Juraj 

' cca 1580 

t 1641 

Alžbeta 

Walters-

kirchenová 

1 

Františ 

* cca 

1 
k Peter Alžbeta 

1582 s. 1591 

t po 1602 t po 1623 

Zuzana 

s. 1645- 1649 

t okolo 1664 

1 
Eví 

s. 1661 -

1 

1677 

Andrej Dobóci 

Gabriel 

Sibrik 

1 
Ján Jakub 

* 1619 

t po 1668 

Anna Rozina 

Feldtnerová 

1 
Eleonóra 

s. 1661-1677 

1 
Žofia 

s. 1591 

t pred 1621 

Rozina 
: 1621 

Viktor 

Reinbach 

1 
Fiorapassa 

s. 1591 

11641 

Andrej 

Kecer 

1 
Eufémia 

1 
Johann; 

s. 1591 

t 1601 

s. 1645-1654 

t po 1662 

1 
Regina 

s. 1591 

t po 1647 

Juraj 

Semberi 

1 
Eva Mária 

' 1626 

Ján Mikuláš 

Siegmair 

4 6 HOLÁK, J.: c. d., 1970, s. 182 - 183. 
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Šľachtický erb Kamperovcov zo Scharffenecku. 
Kresba: M. Cyrany. 

Ešte o rodovom erbe 
S kompletným erbom Kamperovcov zo Scharffenecku sme sa v odbornej literatú

re nestretli. Jeho podobu, zatiaľ bez farieb, sme našli na troch pečatiach členov rodu 
- Františka z roku 1588, Juraja st. z roku 1619 a Jána z roku 1661.47 Tvorí ho delený 
štít, v hornom poli doprava kráča dvojchvostý korunovaný lev. V dolnom poli je brv
no preložené z dolného okraja vyrastajúcim hrotom. Na hrote je položená priamo do
predu hľadiaca hlava leva. Nad štítom je turnajska prilba s korunkou a prikrývadla-
mi. Klenot tvorí medzi dvoma orlími krídlami od pása vyrastajúci doprava obrátený 
korunovaný dvojchvostý lev. 

4 7 AMB, c. p., kr. 22, kr. 34, lad. IV.; SA v Bratislave, pobočka Modra, Magistrát mesta Modry, 
Missiles, kr. 112. 
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N Á L E Z Y 

NEZNÁMA STREDOVEKÁ PEČAŤ ŽARNOVICE 

Radoslav Ragač 

Tematika mestskej a obecnej sigilografie je na Slovensku systematicky spracúva
ná už niekoľko desaťročí. J. Novák, vychádzajúc z rozsiahleho výskumu mestských 
a obecných pečatí a pečatidiel, v druhej polovici 60. rokov 20. storočia vypracoval 
dodnes platnú etapizáciu rozvoja slovenskej mestskej a obecnej sfragistiky.1 Na zá
klade obsahových analógií či mladších renovácií už vtedy v mnohých lokalitách 
správne predpokladal aj existenciu starších, dovtedy neznámych stredovekých peča
tidiel. Dodnes zaznamenávame ich postupné nálezy. K jednému z posledných patrí 
stredoveká pečať Žarnovice. Je o to zaujímavejší, že na rozdiel od mnohých iných 
existenciu tejto pečate odborná literatúra ani nepredpokladala.2 

Doterajšie poznatky 
Stredovekú listinnú produkciu v Žarnovici odborná literatúra doposiaľ nezazna

menala a doklady mladšej zatiaľ tiež neboli príliš preukazné. Literatúra priniesla len 
poznatky o mladšom, neheraldickom pečatidle so sv. Floriánom.3 1 to bolo príčinou 
problémov pri obnove symboliky mesta v druhej polovici 20. storočia. Od roku 1969 
až do roku 1982 používala Žarnovica nešťastne koncipovaný štvrtený štít.4 V roku 
1982 začala používať novotvar. Hovoriaci erb odvodený z názvu Žarnovice - v čer
venom poli zlatý mlynský kameň (žarnov) - vychádza z jedného poľa spomínaného 
štvrteného erbu z roku 1969.5 

K postaveniu Žarnovice v 15. a 16. storočí 
Výskum starších dejín mesta komplikuje skutočnosť, že sa do súčasnosti neza

choval jeho archívny fond. Nie sú tiež známe bližie údaje o mestských výsadách. V li
teratúre sa uvažuje len o výsadách, ktoré Žarnovici mohli udeliť Dóciovci. Tí ju však 

1 NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava 1967 (1. vyd.), úvod. 
2 Tamže, s. 235; KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej 
republike. Bratislava 1991, s. 300 - 301. 
3 KARTOUS, P. et al. (pozn. 2), s. 300 - 301; problematická je aj identifikácia figúry na tom
to už publikovanom pečatidle, nakoľko patrocínium sv. Floriána nie je v Žarnovici podľa li
teratúry vôbec doložené. Pozri: HUDÁK, J.: Patrociniá na Slovensku. Umenovedný ústav SAV 
(interná tlač), Bratislava 1984, s. 138 (sv. Ján Nepomucký - barokové patrocínium z 18. 
stor.), s. 258 (Peter a Pavol - pôvodné gotické patrocínium farského kostola z konca 14. 
stor.); Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava 1969, s. 484 - 485 (heslo Žarnovica). 
4 KARTOUS, P. et al. (pozn. 2), s. 300 - 301 (erb z roku 1969 má prvé pole päťkrát striebor-
no-modro delené, druhé zlaté so striebornou pílou a zeleným stromom, tretie červené so 
zlatým žarnovom, štvrté pole je päťkrát strieborno-zeleno delené). 
3 Tamže. Erb so zlatým žarnovom v červenom poli bol prijatý dňa 21. apríla 1982. 
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vlastnili až od roku 1490. Vtedy tam vzniklo aj ich opevnené sídlo, ktoré slúžilo na 
kontrolu komunikácie a mýta.6 

V dokumentoch zo začiatku 16. storočia Žarnovica vystupuje len ako mestečko -
oppidum.7 V rovnakom postavení - ako malé mestečko - vystupuje aj v roku 1535 
(29 port).8 Pokiaľ ide o diplomatickú činnosť a používanie symbolov v tomto období, 
do istej miery o nich vypovedá listina z roku 1519 adresovaná Banskej Štiavnici. Vy
dali ju richtár a rada Žarnovice a spečatili nie pečatidlom mestečka, ale súkromným 
typáriom, ktorého majiteľa presnejšie nepoznáme. V poli tohto prsteňového pečatid
la bol neskorogotický štít a v ňom figúra vtáka. Mohlo ísť o pečatidlo richtára alebo, 
vzhľadom na to, že svedkami vydania dokumentu boli miestny farár a kaplán, aj o pe
čatidlo jedného z nich.9 

Nález stredovekej pečate 
Vo fonde banskobystrického magistrátu sa nám nedávno podarilo nájsť ďalší do

klad o diplomatickej činnosti Žarnovice - list z roku 1598 (adresovaný Banskej Bys
trici) s odtlačkom evidentne stredovekého pečatidla.10 Uzatváracia pečať s papiero
vou clonou bola pritlačená na dorze listu. Použitý bol zelený vosk. List, žiaľ, nemá 
žiadnu koroboráciu. Okrúhla pečať s priemerom približne 33 milimetrov obsahuje 
gotický majuskulný kruhopis v tvare: t S(igillum). CIVIVM. DE. SCHIRNOWICZ. Nájde
ná pečať je výnimočná vzájomným prelínaním sa prvkov z viacerých storočí. 

Kruhopis pečate 
Pokiaľ ide o text kruhopisu, formulácie typu sigillum civium sú pomerne citlivým 

datovacím prostriedkom. Ich používanie je doložené pred polovicou 13. storočia (na 
najstarších pečatidlách Banskej Štiavnice a Bratislavy) a používali sa ešte aj začiat
kom 14. storočia - napr. na pečatidlách Trnavy a Hýbe." Neskôr, v priebehu 14. sto
ročia, sa však tento variant kruhopisu z pečatidiel úplne vytráca.12 Názov Žarnovice, 

6 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. Bratislava 1978, s. 372 - 373 (heslo Žarnovica); 
KR1ŽANOVÁ, E. - PUSKÁROVÁ, B.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. 
Bratislava 1990, s. 225 - 226 (heslo Žarnovica). 
7 Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár 104 460 (listina z roku 1523). 
8 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3 (pozn. 6). Z remeselníkov sa spomínajú len základ
né remeslá - 2 kováči a 1 krajčír. 
9 Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica, Magistrát mesta Banská Štiav
nica, sign. 707/868, krab. 5 - subtílne prsteňové pečatidlo je približne oválne s rozmermi 
cca 10x16 mm. 
10 Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica, Magistrát mesta Banská Bystri
ca, fasc. 328/44 - list pochádza z 3. decembra 1598. Za naskenovanie dokumentu ďakujeme 
PhDr. Igorovi Grausovi. 
11 NOVÁK, J. (pozn. 1), tab. II. (Bratislava - obe pečate) a tab. IV. (Trnava) s. 16-17, Hýbe- tab. I. 
12 Najnovšie sa zaradeniu a datovaniu skupiny pečatidiel s kruhopisom v tvare sigillum civi
um... na príklade prvého známeho pečatidla Žiliny z konca 13. storočia venoval RÁBIK, V: 
Vývoj pečate mesta Žiliny do roku 1848. In: MARS1NA, R. (zost.): Žilina v slovenských 
dejinách. Žilina 2002, s. 50 - 62. 
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tak ako je použitý na pečati - v tvare SCHIRNOWICZ, korešponduje s nemeckým va
riantom jej pomenovania (odvodeným od slovenského názvu), živým až do 20. sto
ročia (Scharnowitz).13 I v tomto bode možno nájsť zhodu s najstarším pečatidlom 
Banskej Štiavnice či Bratislavy. Archaický tvar textu kruhopisu by mal posúvať vznik 
pečatidla najneskôr do prvých desaťročí 14. storočia. Zároveň formulácia použitá 
v kruhopise jasne poukazuje na neznámu (pravdepodobne jazykovo nemeckú) mest
skú komunitu, ktorá v Žarnovici v stredoveku žila. S načrtnutým datovaním však ne
korešponduje v kruhopise použité písmo. Kruhopis žarnovického pečatidla vykazuje 
znaky charakteristické až pre písmo konca 14. storočia, prípadne ho možno posunúť 
aj do prvých desaťročí 15. storočia.14 

Obsah poľa pečate 
Najzaujímavejší a zároveň najproblematickejší je pravdepodobne obsah poľa pe

čate. V poli oddelenom od kruhopisu perlovcom je totiž vyryté poľnohospodárske ná
radie - kolmo postavené čerieslo a lemeš. Zobrazené je v prirodzenej polohe a obi
dva hroty smerujú nahor. Tvary náradia sú jasne čitateľné a viditeľné sú aj drobné 
detaily (zobrazená dierka v čepeli). 

Analógie k žarnovickému pečatidlu sa v horizonte 14. - 15. storočia aj v celoslo
venských reláciách hľadajú len veľmi ťažko. Zamestnanecké motívy z oblasti poľno
hospodárstva (najtypickejšími sú práve čerieslo a lemeš) sa na pečatiach slovenských 
mestečiek šírili hlavne v novoveku, v období od 16. storočia. Staršiu približnú ana
lógiu zamestaneckého motívu z oblasti poľnohospodárstva možno nájsť na pečatidle 
Vŕbového datovanom do 15. storočia, kde je v štíte vyrytý obilný klas.15 

Pečatidla okolitých banských miest väčšinou zobrazujú, okrem baníckych a mest
ských, kombinované motívy svätcov a štátnej symboliky. Banská Štiavnica má na pe-
čatidlách vyrytý motív opevnenia kombinovaný s baníckym náradím, Kremnica siah-

13 MAJTÁN, M.: Názvy obci Slovenskej republiky (vývin v rokoch 1773 - 1997). Bratislava 
1998, s. 348 - 349; LASSLOB, L: Deutsche Ortsnamen in der Slowakei mit den wichtigsten Ge-
birgs- und Flussnamen. Stuttgart 1974, s. 45. 
H Podľa všeobecne akceptovaných poznatkov sa u nás gotická majuskula v kruhopisoch pe
čatí používala takmer výlučne do konca 14. storočia, resp. do začiatku 15. storočia, kedy 
ju, i keď nie bez výnimiek, postupne začala nahrádzať gotická minuskula. Po polovici 15. 
storočia (aj keď už zvyčajne ovplyvnená humanistickým pismom) sa majuskula začala do 
kruhopisov vracať. V 13. storočí sú na najstarších pečatidlách jednotlivé litery zväčša ryté 
s väčšími rozostupmi a sú celé približne rovnakej hrúbky (porovnaj napríklad najstaršie pe
čatidlo Banskej Štiavnice). Pomerne často sa vyskytujú omyly rytcov a viaceré varianty tva
rov tej istej litery v kruhopise. Písmo niekedy pôsobí ťažko a nemotorne. Koncom 13. storo
čia postupne začína byť písmo vplyvom začínajúcej vrcholnej gotiky dynamickejšie, akoby 
úhľadnejšie, viac stlačené, jednotlivé časti litier sú nerovnako hrubé a ich rovné časti zvy
čajne pripomínajú nadol sa zužujúce klinovité útvary. Postupne pribúdajú nové, módnejšie 
tvary niektorých litier. Problematiku písma použitého v kruhopise sme konzultovali s PhDr. 
Vladimírom Rábikom z Trnavskej univerzity, za čo mu aj týmto spôsobom ďakujeme. 
1S NOVÁK, J. (pozn. 1), s. 53, 231, tab. XV (s. 160 - 161), pečatidlo môže byť podľa nás aj 
mladšie - zo zač. 16. storočia. 
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Pečať Žarnovice (okolo 1400). 
Foto: Igor Graus 

la po patrónke baníkov sv. Kataríne - patrónke miestneho kostola spolu so štátnym 
znakom, blízka Nová Baňa sa inšpirovala formou najstaršieho kremnického pečatid
la a siahla v 14. storočí po kombinácii motívu Panny Márie s Ježiškom a figúrou ze
mepána - uhorského kráľa Ľudovíta I., ktorý jej obetuje korunu. Na pečatidle Pukan
ca je sv. Elígius a baník dolujúci rudu.1 6 

Dôvodov pre voľbu úplne iného námetu mohlo byť niekoľko. Okrem poľnohospo-
dársko-remeselného charakteru Žarnovice nemožno podľa nás vylúčiť ani vplyv opro
ti okolitým banským mestám majoritného, domáceho obyvateľstva. 

Datovanie a okolnosti vzniku 
Prvé známe pečatidlo z tejto oblasti (pečatidlo Banskej Štiavnice) je datované asi 

do polovice 13. storočia. Potom chronologicky nasleduje prvé pečatidlo Kremnice, 
ktoré vzniklo v prvých desaťročiach 14. storočia (doložené 1331). Zdá sa, že svojím 
šesťhranným tvarom bolo inšpiráciou pre prvé pečatidlo Novej Bane (doložené 1348, 
vzniklo v rokoch 1342 - 1348). Pred rokom 1343 vzniklo aj pečatidlo Pukanca.17 

Vychádzajúc z písma použitého v kruhopise a zvoleného motívu je evidentné, že 
pečatidlo Žarnovice vzniklo až neskôr. Možno ho datovať, vzhľadom na vyššie uve-

16 Vyobrazenia pozri: HEGEDUS, A.: íljbánya város pecsétje. In: HEGEDUS, A. (zost.): Megpec-
séltelt tórtenélem. Kozépkori pecsétek Esztergomból. Esztergom 2000, s. 165 (Nová Baňa); 
HEGEDUS, A.: Bakabánya város pecsétje. Tamže, s. 163 (Pukanec); NOVÁK, J. (pozn.l), tab. 
III, s. 16-17 (Kremnica), tab. I, s. 16-17 (Banská Štiavnica); problematike Banskej Štiavni
ce sa najnovšie venoval SZEMÁN, A.: Selmecbánya címerének fejlôdése. In: Levéltári Szemle 
1997, 4, s. 10- 25. 
17 Tamže. 
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dené skutočnosti, niekam do obdobia okolo roku 1400, prípadne vzhľadom na zvole
ný motív aj do obdobia prvých desaťročí 15. storočia. Otázku však vyvolávajú archa
ické prvky v kruhopise. Logickým riešením situácie je existencia staršej predlohy 
(z obdobia 13. - zač. 14. storočia), ktorou sa rytec pečatidla pri svojej práci inšpiro
val. Pripúšťame, že to mohlo byť staršie pečatidlo Žarnovice. Nevylučujeme však úpl
ne ani možnosť, že autor sa inšpiroval iným, jemu známym mestským pečatidlom 
(napríklad banskoštiavnickým). 

Na vznik pečatidla mala pravdepodobne veľký vplyv skutočnosť, že Žarnovica, 
i keď s menším hospodárskym potenciálom a významom, vznikla v banskom regió
ne, kde už v prvej polovici 14. storočia bolo spísomňovanie (a používanie pečatí) 
v mestách široko rozšírené. To by však samo o sebe nestačilo. Pečatidlo je s určitos
ťou aj odrazom jej vlastného hospodárskeho rozvoja, o ktorom však máme doposiaľ 
len veľmi málo informácií. Vieme však, že v prvej polovici 14. storočia sem z Vozni
ce presunuli mýto a pred rokom 1388 bola Žarnovica vyňatá z hradného panstva Re-
vište.18 

Záver 
Nájdená pečať Žarnovice je odtlačkom pečatidla, ktoré vzniklo okolo roku 1400, 

prípadne o čosi neskôr. Je ojedinelým dokladom skorého prieniku poľnohospodár
skej symboliky do pečatidiel slovenských mestečiek. Je tiež presvedčivým dôkazom 
toho, že v staršom období v Žarnovici existovala výsadná komunita mešťanov (asi ne
meckého pôvodu) so svojimi privilégiami, o ktorej z písomných prameňov zatiaľ ne
máme presnejšie údaje. 

18 BORNEMISZA, J. (zost.): Kremnica, Nová Baňa a ich okolie. Zvolen 1933, s. 143 - 145 (hes
lo Žarnovica). 
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H E R A L D I C K Y ALBUM 

ARMÁLES ANDOROVCOV Z ČIERNEHO BRODU 

Peter Novo sedí ík 

Pri príprave expozície Františkáni na Slovensku, ktorá je od apríla 2003 prístup
ná vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, boli tomuto múzeu zapožičané rôzne pa
miatky z františkánskych kláštorov na Slovensku. Takto sa na istý čas do Hlohovca 
dostal i armáles z archívu františkánskeho kláštora vo Fiľakove, vydaný 23. júna 
1559 cisárom Ferdinandom 1. v Augsburgu (Augusta Vindelicorum). 

Jeho hlavnými adresátmi sú František a Tomáš Andorovci z Wyzkelethu (dnes Čier
ny Brod, okres Galanta), ďalšími ich súrodenci Ján, Anna a Anastázia. Svedkami ude
lenia erbu - podľa listiny - malo byť 25 osôb, medzi nimi napr. ostrihomský arcibis
kup Mikuláš Oláh, jágerský biskup Anton Vrančič, varadínsky biskup František For-
gáč, nitriansky biskup Pavol Bornemisa, chorvátsky bán Peter Erdódy a taverník 
Mikuláš Zrínsky. 

Andorovcom udelený erb som v heraldickej literatúre nenašiel. V armálese je opí
saný i zobrazený. Opis je nasledovný: Štít je rozdelený strieborným pravým šikmým 
brvnom na 2 časti. V hornej časti je v modrom poli na zadných nohách stojaca divá 
koza hnedej farby, ktorá v predných nohách drží zlatú ľaliu; vľavo od hlavy kozy je 
zlatá šesťcípa hviezda. V dolnej časti sú na červenom podklade strieborné vrchy, 
z vrcholov ktorých vyrastá zlatý pšeničný klas medzi dvoma striebornými ružami. 
Na štíte je prilba, na nej zlatá koruna, z ktorej vyrastá klenot - polovica tela divej ko
zy hnedej farby, ktorá v predných nohách drží zlatú ľaliu. Prikrývadlá sú: vpravo 
modro-zlaté, vľavo červeno-strieborné. 
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S Ú Č A S N Á H E R A L D I K A . 

NOVÉ GRÉCKOKATOLÍCKE CIRKEVNÉ ERBY 
V ZAKARPATSKEJ UKRAJINE 

Zdenko G. Alexy 

Dňa 6. januára 2003 vysvätil pápež Ján Pavol II. v Ríme za gréckokatolíckych bis
kupov dvoch Slovákov. Jeden z nich, Mons. Ján Babjak, sa ujal vedenia prešovskej 
diecézy, druhý, Mons. Milan Sášik, rodák z Lehoty pri Nitre, bol poverený službou 
v blízkom zahraničí - stal sa gréckokatolíckym biskupom mukačevským so sídlom 
v Užhorode. Poverenie navrhnúť mu erb som prijal rád aj preto, že sa takto naskytla 
možnosť vytvoriť erb nielen pre cirkevného hodnostára, ale aj pre ďalšiu diecézu. Bo
lo mi známe, že rovnako ako mnohé iné diecézy oboch katolíckych rítov v podunaj
skom priestore, ani mukačevská erb doteraz nemala. V súvislosti so vznikom a pri
jatím tohto erbu boli vytvorené predpoklady pre inak v Cirkvi zaužívané spojenie er
bu diecézy a sídelného biskupa (alebo administrátora) v štvrtenom štíte. V ďalšom 
nachádza sa popis a pôvod oboch erbov, ako aj ich vyobrazenia. 

Erb diecézy mukačevskej byzantského rítu 
bezprostredne podriadenej Svätej stolici 
Popis: V červenom, z modrého vŕšku vyrastá strieborný tlapatý trojkríž so stred

ným brvnom dlhším, v strede majúci zlatý ovál s mariánskym monogramom v cir
kevnoslovanskom písme, v horných uhloch a na vŕšku po jednej zlatej šesťcípej 
hviezde. 

Na štíte zlatostrieborná biskupská koruna s červenými a modrými drahokamami, 
za štítom skrížená zlatá biskupská berla a zlatý procesiový kríž. 
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Pôvod: Trojkríž je symbolom gréckokatolíckej cirkvi a umiestnený na vŕšku sym
bolizuje patrocínium katedrály v Užhorode (ktorý je súčasným sídelným miestom 
diecézy) a to Povýšenie Najsvätejšieho Kríža. Ovál s mariánskym symbolom pripo
mína zasvätenie katedrály v Mukačeve. Tri hviezdy sú prevzaté z erbu pápeža Kle
menta XVI., ktorý v roku 1774 erigoval mukačevskú diecézu. Ide o erb rodu Ganga-
nelli, z ktorého tento pápež pochádzal. 

Tento erb diecézy na môj návrh určil biskup mukačevsko-užhorodský Mons. Mi
lan Sášik dňa 16. 1. 2003. 

Erb Mons. Milan Šášika, gréckokatolíckeho 
biskupa mukačevského so sídlom v Užhorode 
Popis: Štvrtený štít. V prvej a štvrtej štvrti erb diecézy mukačevskej, v druhej 

a tretej štvrti erb biskupa Sášika: V modrom strieborná otvorená kniha so zlatou 
oriezkou a v červenej väzbe, na listoch grécke písmená alfa a omega. Spoza knihy vy
rastajúca zlatá pútnická palica. V hlave štítu strieborný tlapatý grécky kríž položený 
na zlatú svätožiaru, sprevádzaný po oboch stranách jednou zlatou ľaliou. 

Nad štítom zelený kňazský klobúk so zelenými šnúrami opatrenými na každej 
strane šiestimi strapcami. Pod štítom vinúca sa strieborná stuha s mottom v cirkev
noslovanskom písme POSLA MJA BLAGOVEST1TI NlSČYM. Štít položený na červený, 
zlatom podšitý plášť zavŕšený biskupskou korunou, zviazaný na dvoch miestach ho
re zlatými šnúrami. Spoza plášťa vidno zlaté insígnie: biskupskú berlu byzantského 
rítu a procesiový kríž. 

Pôvod: Erb sídelného biskupa je štvrtený tak, že v 1. a 4. štvrti sa opakuje erb die
cézy, v 2. a 3. štvrti erb toho času sídelného biskupa. Erb. Mons. Milana Sášika vy
jadruje symbol sv. Amantia - Milana, t.j. pútnickú palicu a knihu, doplnený heraldic
kým symbolom sv. Anny samotretej, patrónky chrámu, v ktorom bol pokrstený. 
V strede je kríž ako symbol Spasiteľa doprevádzaný ľaliami ako mariánskymi sym
bolmi Panny Márie a jej matky sv. Anny. 
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K U R I O Z I T Y 

Bez potuchy v doživotnom hriechu 
Ľudia, ktorí sa zaoberajú genealógiou (či už profesionálne alebo v rámci voľného 

času), mi iste dajú za pravdu, že výskum neraz odhalí kuriózne skutočnosti. Stretli 
sme sa s nimi aj pri skúmaní rodokmeňa Čurillovcov z Bystrian a Kaľavy na Spiši. 

15. novembra 1857 v Bystranoch zapísal pán farár do sobášnej matriky, že Matej 
Čurilla sa oženil s istou Annou Drusovou. Pod rovnakým dátumom potom ešte za
znamenal aj sobáš Andreja Kollara zo Slatvinej a Alžbety Forgáčovej. 

Nebolo by na tom nič zvláštne, keby Alžbeta Forgáčová nepriviedla na svet v na
sledujúcom období (1859 - 1868) štvoro detí s Curillom a Kollar, naopak, nemal deti 
s Drusovou! Žeby si mladomanželia po svadbe vymenili partnerov? 

Samozrejme, nebolo tomu tak. Išlo o obyčajný omyl. Pán farár (možno už v do
brej nálade) údaje o mladomanželoch (ktorí sa sobášili v jeden deň a možno aj spo
ločne) jednoducho poplietol. Vďaka tomuto omylu zotrvávali oba páry po celý život 
„v hriechu" a ich deti boli vlastne nezákonné. 

Alena Kredatusová (Štátny archív v Levoči) 

Anna Šaušová, najmladšia na fotografii, dnes žije v Martine. „Keď som mala 9 rokov", 
spomína, „narodil sa mi najmladší brat, ktorý sa volá František a žije na Kysuciach. 
Moji dvaja bratia na fotke, Jozef a Stanislav, už nežijú. Ani moji rodičia Eva a Jozef." 
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Kedy som sa narodila? 
Pred niekoľkými rokmi ma jedna známa zaskočila otázkou: „Nemohol by si, pro

sím, zistiť, kedy som sa narodila? Ty s takými vecami robíš a mohol by si mi pomôcť..." 
Prekvapilo ma to. Dovtedy som sa nestretol s tým, že by môj súčasník nepoznal pre
sný dátum vlastného narodenia. Prípad mojej známej bol takýto. 

Keď sa v mladosti vypytovala mamy, kedy prišla na svet, tá jej odpovedala, že to 
bolo 12. alebo 14. apríla (1937). Nevedela presne. Takto sa potom dátum objavoval aj 
na vysvedčeniach - raz tak, raz onak. Blížili sa pätnástiny a dievčaťu bolo treba vy
baviť občiansky preukaz. Samozrejme s presným dátumom narodenia. Išli teda na fa
ru. Tam potvrdili, že Anna sa narodila 15. apríla. Roky plynuli, Anna sa medzičasom 
presťahovala do Martina, vydala... A raz znova prišlo na reč: „Mama, však som sa ja 
narodila vo štvrtok?". „Áno Anička, na Zelený štvrtok." Výborne! Konečne som mal zá
chytný bod. Pozrel som sa do cirkevného kalendára z roku 1937 a - ostal prekvape
ný: Zelený štvrtok pripadol na 25. marca! 

Nedalo mi, aby som sa známej nespýtal aj na ďalšie súvislosti. Aké má pre tento 
jav vysvetlenie. Bolo takéto. Jej rodina žila na Kysuciach pred 2. svetovou vojnou. Vo 
veľkej biede si rodičia viac všímali, kedy sa otelí kravička - živiteľka rodiny, ako to, 
kedy do rodiny pribudol ďalší hladný krk. Anička pochádzala zo 4 súrodencov. Na
rodila sa malá, biedna, nik nevedel, či prežije. A tak sa teda zrejme nik ani neponá
hľal s krstom, s ďalšími výdavkami. Keď k nemu nakoniec došlo, mama si z tohto ob
dobia uchovala v pamäti dva momenty - Zelený štvrtok ako deň narodenia a 12. ale
bo 14. apríl ako deň krstu. A časom si ich spojila. 

Hoci moja známa až do dôchodku nevedela, kedy sa narodila, vychovala dvoch 
súcich synov a dnes sa teší zo šiestich vnúčat. Narodila sa v Zákopčí, biednom, no 
nádhernom kraji, o ktorého ľuďoch sa zvyklo hovoriť, že „sa pozerajú len na dve ve
ci: do zeme a do neba". (gh) 

Dobre naplánované úmrtie 
Pavol Knúrovský z Košíc, tvorca známej databázy náhrobných nápisov (www.ee-

metery.sk), nám napísal: „...na cintoríne v Sobranciach som objavil náhrobok: Maxim 
Gabriel, narodený 1926, dátum úmrtia: 2011. Zaujímavosťou je, že pán Maxim ešte ži
je vo Švajčiarsku a pravidelne raz ročne chodí na svoj hrob. Odkiaľ vie, že zomrie v ro
ku 2011, to sa mi nepodarilo zistiť." (gh) 
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P O Č Í T A Č E - I N T E R N E T 

PREZENTOVANÍ GENEALÓGIÍ NA INTERNETU 

Sestavujete si rodokmeň, pátrate po pfedcích i vzdálených príbuzných. Jisté to 
nedéláte jen sami pro sebe. Otázka je, jak své výsledky zpŕístupnit. Internet je ne-
pochybné nejlepší cesta, ale ne každý umí vytvoŕit webové stránky. V tomto článku 
vám predstavím dva programy, které to udélají za vás. Ovšem za predpokladu, že 
máte rodokmeň uložený na počítači. Všechny genealogické programy by mély umét 
uložená dáta exportovat do GEDCOM souboru. A práve ten budete potŕebovat. Ďalším 
krokem pak bude umísténí prezentace na internet. Nakonec, není ani nutné ukládat 
genealógii na svúj vlastní prostor na internetu. Múžete svá dáta jednoduše zaŕadit do 
mezinárodní databáze a čekat, až se ozve váš vzdálený príbuzný z Austrálie či Ka
nady... Z velkého množství dostupných programu jsem vybral dva. Oba patrí mezi 
nejlepší svého druhu. Pritom jejich používaní je zcela bezplatné a nevyžaduje regis-
traci. 

I. PhpGedView 

PhpGedView je tzv. OpenSource projektem, což znamená, že se na jeho vývoji mú
ze podílet kdokoliv, kdo má počítač a potrebné znalosti, a jeho užívaní je bezplatné. 
Vznikl v roce 2002, kdy na ném začal pracovat Američan John Finlay a postupné se 
mezinárodní tým autorú rozšíril na 16 dobrovolníkú. Je naprogramovaný v PHP. Díky 
tomu je nezávislý na operačním systému. 

V prosinci roku 2003 bylo z desítek tisíc rúzných programu na webu SourceFor-
ge.net vybráno pravé phpGedView, aby získalo ocenení Projekt mésícel Domovskou 
stránkou je www.phpgedview.net. 

Co nabízí 
PhpGedView pfevádí obsah GEDCOM souború do vlastní databáze a stránky, které 

si vyžádá návštevník, vytváfí dynamicky. V tom je jeho velká pŕednost, protože vám 
jako administrátorovi umožňuje kdykoliv „za provozu" zménit nastavení systému ne
bo provést úpravy v samotné genealógii. 

Kromé toho vyniká tento program rozsáhlou nabídkou funkcí. Ty múžeme rozdé-
lit na: 

a) uživatelské: 
1. kvalitní nástroj pro vyhledávání osôb podlé jmen, dat i míst (včetné podobné 

znéjících slov) 
2. kalendár výročí, který návštévníkúm oznamuje, co se ve vaši histórii stalo urči

tého dáta či v daném mésíci 
3. nástroj pro hledání a zobrazovaní vztahú mezi dvéma osobami 
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1. PhpGedView. Vývod. 

4. zobrazení životních udalostí vybraných jednotlivci! na časové ose 
5. galérie obrázku + zobrazení náhodné fotografie na první stránce 
6. schránka výstrižku - návštevníci vašich stranek si mohou vybrat určité osoby, 

které si posléze stáhnou ve formátu GEDCOM a mohou je tak zaŕadit do vlastní 
databáze 

7. nabídka zjednodušené podoby stranek pro tisk (bez rušivých prvku jako ovlá
dacích tlačítek apod.) 

8. rozhraní (v současnosti) v 19 jazycích - program výbere jazyk automaticky po
dlé nastavení návštévníkova prohlížeče; jazyky je možno samozrejmé pfepínat, 
což je neocenitelná výhoda pro zahraniční návštévníky vašich stranek 

9. podrobná napovedá u každého tlačítka či políčka 
10. a to vše v prívetivé grafické podobe, kterou je možné ménit. 

b) administrátorské: 
1. možnost pŕidélovat pravidelným návštévníkúm „účty", takže búdou moci mimo 

jiné aktualizovat údaje o sobé a své blízke rodine 
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2. propracované nastavení zabezpečení soukromých údajú_- je možné upravovat 
toto nastavení nejen globálne, tedy obecné pro všechny osoby v genealógii ne
bo i naopak pro všechny uživatele, ale také povolit či zablokovat prístup 
k jednotlivým osobám či údajúm nebo jen konkrétním uživatelúm 

3. práce s více GEDCOM databázemi (soubory) - ke každému múze administrátor 
upravit úvodní stránku 

4. možnost pridaní odkazu na významné osobnosti v genealógii na titulní stránku 
5. pŕesouvání panelu na úvodních stránkach 
6. pokud ovládate kaskádové styly (CSS), múžete si snadno vytvofit vlastní vzhled 

stránek 
7. badatelský zápisník, do néjž múžete zaznamenávat prúbéh svého pátraní - ať 

již pro vlastní potrebu, nebo k verejnému vystavení na internetu 
8. návštevníci stránek vás mohou kontaktovat, aniž by byla na webu vystavená va

še emailová adresa 
9. nástroj usnadňující práci pŕekladatelúm 

10. prakticky všechny funkce múžete povolit nebo zakázat v konfiguračním nastavení. 

Co budete potŕebovat 
1. Účet na néjakém hostingovém serveru (t. j . prostor pro své stránky nékde na 

internetu). Nechcete-li za tuto službu platit, budete se muset poohlédnout po 
néjakém serveru, který ji poskytuje zdarma. Je však nutné, aby tento server pod
poroval technológii PHP. Nepovinná, ale doporučená je podpora MySQL. Aktuál
ni pfehled slovenských a českých hostingových serveru nájdete napr. na http:// 
web.stonline.sk/zdarma/freewebhosting.htm, http://free.hostingy.cz/ a www.free-
webspace.net. 

2. Pozor! PhpGedView vám doma (tj. bez užití serveru) nebude fungovat! Je sice 
možné jej zprovoznit i na domácim PC, ale to není pŕedmétem tohoto článku. Je 
to záležitost pro pokročilé, pro potreby bežných uživatelú zbytečná. 

3. Program samotný. Aktuálni verzi je vždy možné stáhnout z www.sourcefor-
ge.net, konkrétne http://sourceforge.net/project/showfiles.php?groupJd=55456. 
V tuto chvíli (srpen 2004) je nejnovéjší verze 3.1. Budete-li chtít používat bada
telský zápisník, stáhnéte si ješté nejnovéjší „ResearchLog". 

4. Soubor GEDCOM, který získate jednoduše exportovaním ze svého genealogické
ho programu. 

Začíname 
Instalace je velmi jednoduchá. Stažený soubor s programem phpGedView bude 

nejprve potreba rozbalit a pak složku obsahující phpGedView nakopírovat na server. 
Jestliže již nyní máte své stránky a chcete navíc využívat program phpGedView, 

pak múžete složku nakopírovat napr. do hlavního adresáre svého weboveho prostoru 
a na své stránky umístit odkaz, který se bude odvolávat pravé na tuto složku. S pri
daním odkazu však počkejte, než dokončíte konfiguraci systému a nahraní GEDCOMu. 
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2. PhpCedView. Časová osa. 

Nemáte-li dosud své stránky, múžete phpGedView do jisté míry využít jako náhradu 
celého genealogického webu. V tom prípade do svého vyhrazeného prostoru na serveru 
nakopírujete obsah složky, do níž jste pŕedtím rozbalili phpGedView. Po této operaci bu
de váš hlavní adresár na serveru obsahovat nékolik složek a pŕes 70 souború; mezi ni
mi soubor index.php, který server zavolá, kdykoliv nékdo vstoupí na vaše stránky. 

Konfigurace 
V tuto chvíli máte program nainstalován a múžete se pustit do konfigurace a na

hraní vašeho GEDCOMu na server pŕes phpGedView. Pri prvním načtení se na strán
kach objeví automaticky konfigurační formulár. Béhem celého procesu je k dispozici 
napovedá. Proto se zde zmĺm'm jen o možnostech ukladaní dat. 

Neposkytuje-li váš server MySQL databázi, nezbude vám, než zvolit možnost In
dex soubory. Jestliže vyberete volbu MySQL, ve formulári se objeví dalších pét polí-
ček. Do kolónky MySQL host vepište adresu k databázi - tuto informaci získate na ser
veru pfi registraci svého účtu; napr. na Webzdarma.cz je tato cesta mysql.webzdar-
ma.cz. Do políček Uživatelské jméno databáze MySQL a Heslo databáze MySQL 
doplňte príslušné údaje, které jste nastavovali pfi vytváŕení svého účtu na serveru. 
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Poslední políčko, kterému se budú vénovat, je Jméno databáze. Název vaši data
báze bude pravdepodobné shodný s vaším uživatelským jménem. Pokud ne, hledej-
te informace na serveru. 

Kódovaní GEDCOMu 
GEDCOM soubor, který budete na server pridávat, musí být uložený v kódovaní 

UTF-8. PhpGedView síce obsahuje nástroj pro prevod kódovaní, ale ten ješté nefun
guje zcela správne. Mohlo by proto dojít k zámene nékterých znaku s diakritikou. 
Proto pri exportu souboru zvolte ve svém genealogickém programu kódovaní UTF-8. 
Jestliže tuto možnost nenabízí, múžete kódovaní zménit až po exportovaní. Napr. ve 
Windows XP stačí otevŕít soubor v poznámkovém bloku, zvolit „Uložit jako..." a vy-
brat nové kódovaní. 

Závérem 
PhpGedView je program určený jak lidem bez jakékoliv znalosti programovaní, 

tak zkušenym programatorum či designérum. Múžete jej využívat buď tak, jak je 
a vybrat si vždy z nabízených variant (napríklad vhledu) nebo zapojit vlastní fantá
zii a kteroukoliv část systému si upravit (napf. vytvoŕit nový motiv vzhledu) a prí
padné se o svúj výtvor podélit s rodopisci z celého sveta. 

PhpGedView je dostupné v české verzi, slovenština zatím pfidána nebyla. Preklad 
múze vytvofit kdokoliv, treba vy. Podmínkou je v podstate pouze znalost néktereho 
z onéch 19 jazyku, jehož využijete jako predlohu. 

Své stránky také múžete zaregistrovat do mezinárodní databáze webú používají-
cích phpGedView. Odkaz nájdete pŕímo v programu. 

II. Dynamic Family Tree Compiler 

Ďalším zajímavým programem je Dynamic Family Tree Compiler (Dftc). Z dat ulo
žených v GEDCOM souboru vytváŕí tzv. Jáva applet, který zkopírujete na internet. 
S tím souvisí drobné omezení použitelnosti. Takový rodokmeň si totiž prohlednou 
pouze uživatelé, kteŕí mají nainštalovanou podporu Javy. Naštéstí býva tento pro
gram vétšinou dodáván spolu s operačním systémem. A pokud pŕeci jen ne, je mož
né si jej zdarma a legálne stáhnout z internetu (vvivvv.5un.com). 

Program Dynamic Family Tree Compiler nájdete na adrese www.dftcom2.co.uk. Po
slední verze je z kvétna 2003. Soubor nemá ani 1 MB, takže stažení nebude problém. 

Po spustení vyberete GEDCOM soubor (Open Project). Program nedokáže pracovat 
se soubory uloženými v kódovaní UTF-8. Používáte-li tedy ve své databázi diakritiku, 
musí být váš soubor GEDCOM uložený v kódovaní Windows. V menu je volba Options, 
kde múžete upravit, nebo ponechat púvodní nastavení svého dokumentu. Projekt 
zkompilujete a uložíte. Na svúj webový prostor nakopírujete všech pét souboru, kte-
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ré program vytvorí. Mezi nimi bude html stránka s nazvem jako examplel.html. Z té 
se rodokmeň otevírá. 

Príjemnou vlastností takovéto genealógie je rychlost. Celý projekt se totiž načte 
po kliknutí na ikonku na úvodní strane. Jisté budete souhlasit, že je príjemnejší poč-
kat o trochu dele na začátku, než po každém dalším kliknutí na odkaz. 

Schéma je jasné a pŕehledné. Jména jsou navíc barevné odlišena: „vlastník" genea
lógie (proband) svetle modre, jeho pfedkové a potomci červené, jiní pokrevní prí
buzní zelené a ostatní tmavo modre. Vlastníka lze béhem prohlížení libovolné ménit. 
Jména lze vyhledávat buď podlé seznamu všech jmen nebo pomoci filtru. Uživatelé 
si mohou vybrat z 19 jazyku. 

Alternatívni ŕešení 
Jak jsem nastínil v úvodu, múžete svá dáta zveŕejnit, aniž byste si zaregistrova

li vlastní webový prostor. Na internetu totiž existují rodopisné databáze, které zdar
ma nabízí uložení vašich dat. Mám na mysli POUZE samotný soubor GEDCOM. Nékte-
ré z téchto webú nabízí i další služby, napr. vytvorení jednoduchých osobních strá-
nek. 

Lidé z celého sveta pak v databázi mohou vyhledávat podlé rúzných kritérií, 
pŕedevším podlé pŕíjmení a jména. Jednu takovou databázi nájdete napríklad na ad
rese http://worldconnect.rootsweb.com. V současnosti obsahuje zhruba 324 miliónu 
jmen. Další je na www.familysearch.com. Využijete-li této možnosti, méjte na zrete
li, že tyto databáze vétšinou používají západní kódovaní, takže ze svého GEDCOMu 
budete muset nejdnve odstranit diakritiku. 1 na to existují programy; jeden je mož
né stáhnout z http://campulka.net. 

Kromé mezinárodních databázi existují i menší, které fungují prakticky jako ná
rodní. Do česká databáze se múžete dostat z adresy www.rodclan.cz. Na Slovensku, 
pokud vím, zatím néco podobného neexistuje. 

Jan Hapa I a 
www.hapala.wz.cz 
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A N O T Á C I E - G L O S Y -

AUGUST 
SEDLÁČEK 

Atlasy 
erbu a pečetí 

české a moravské 
stredoveké 

šlechty 

'H >$N 
SVAZEK 

Edldit 
VLADIMIK R02tK 

Obdivuhodné heraldické dielo 
Ide o 5-zväzkovú publikáciu Augusta 

Sedláčka Atlasy erbu a pečetí české a mo
ravské stredoveké šlechty, ktoré na vydanie 
pripravil Vladimír Rúžek (Praha: Academia 
2001 -2003). 

Prvé tri zväzky 
som anotoval už 
v Slovenskej archi
vistike (2003, č. 2). 
Upozornil som, že 
ide o najrozsiahlej
ší edičný počin čes
kej heraldickej lite
ratúry. Dielo totiž 
obsahuje viac ako 
5000 kresieb, kto

rých vydanie vyžaduje mimoriadne schop
ného a zanieteného editora, akým V. Rúžek 
skutočne je. 

O akú publikáciu ide? A. Sedláček pri 
príprave svojho 15-zväzkového diela Hra
dy, zámky a tvrze království Českého (vy
chádzalo v rokoch 1882 - 1927) nachádzal 
početné heraldické pamiatky, ktoré potre
boval identifikovať. Jeho heraldická ruko
pisná pozostalosť tvorí veľkú pramennú bá
zu pre najťažšiu a najobsiahlejšiu heraldic
kú tému: erby českej a moravskej šľachty 
v stredoveku. Skoro 95 % výpiskov je totiž 
z rokov 1197- 1550. 

Všetky heraldické diela, ktoré sa venujú 
rodom, radia jednotlivé erby a ich vlastní
kov abecedne. Tak ich publikujú všetci 
autori bez ohľadu na to, či ide o malý alebo 
veľký súbor. Je to obvyklá a najschodnejšia 
metóda najmä preto, že tieto diela sú urče
né genealógom a historikom, ktorých vždy 
zaujíma konkrétny rod a ten si najľahšie vy
hľadajú v abecedne radenom heraldickom 

diele. Nie je výnimkou, že takéto dielo ne
bolo dokončené a vydané sú iba erby rodov 
zo začiatku abecedy. 

Jestvuje podstatne menej heraldikov, 
genealógov a historikov, ktorí potrebujú ur
čiť neznámy erb. Tým uvedené práce nepo
môžu. Nie preto, že musia zdĺhavo vyhľa
dávať obsah hľadaného erbu v početných 
rozsiahlych abacedne radených publiká
ciách, ale z toho dôvodu, že ich autori sa 
často uspokojujú pokrytím rodu jedným er
bom. Pritom vieme, že obsah erbu aj na
priek dedičnosti znaku sa neraz menil, vy
mretím rodu erb zanikol alebo prešiel na 
iný rod, erb sa ďalej menil pri postupe na 
spoločenskom rebríčku, v jednom rode je 
viacero variantov erbu, jestvuje veľké 
množstvo aliančných erbov a pod. To všet
ko sú momenty, ktoré nemusia byť v súbor
ných publikáciách zohľadnené, a tak hľada
ný obsah erbu spravidla nenachádzame 
a pamiatka s takýmto erbom zostáva ne
ustále anonymná. 

Prvou prácou, ktorá veľmi jednoduchým 
spôsobom pomohla zorientovať sa v er
boch, je Rentzmannova publikácia zamera
ná na určovanie mincí. V nej sú publikova
né erby na minciach v abecednom poriadku 
podľa pomenovania hlavnej figúry. Naprí
klad všetky erby s krížom sú prekreslené 
a zaradené vedľa seba pod písmenom K. 
Pod konkrétnymi erbami sú uvedení vlast
níci. Používateľ publikácie si hľadaný erb 
veľmi rýchlo porovná s uverejnenými kres
bami a veľmi rýchlo zistí (alebo nezistí) 
vlastníka príslušného erbu. 

Presne tento typ publikácie predstavuje 
Sedláčkovo 5-zväzkové dielo. Napr. v dru
hom zväzku je pod heslom Kohút uvereje-
ných 64 rôznych kohútov s ich privlastne-
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ním konkrétnemu rodu a pod heslom Kohú
tia hlava je uverejnených ďalších 7 kresieb 
kohútích hláv v rôznej podobe, patriacich 
rôznym vlastníkom. 

Prvé tri zväzky sú venované českým 
rodom, štvrtý zväzok obsahuje figúry er
bov moravských rodov. Piaty zväzok re
produkuje 2786 kresieb stredovekých pe
čatí. Popísané boli už Sedláčkom, avšak 
nepresne. Editor urobil podrobný register 
vlastníkov jednotlivých pečatí, bez ktoré
ho by boli kresby takmer nepoužiteľné. Na 
predstavu o veľkom prínose V. Rúžka 
v tomto zväzku určite stačí jeden príklad 
za všetky: Desiata pečať v 159. tabuľke má 
kruhopis: S. WENCESLAl * D " DZEWESTO-
W1C (písmeno D je vyryté opačne). Vďaka 
editorovi vieme, že ide o pečať Václava 
Kratáfa z Tfebestovic. 

Vladimír Rúžek si za vydanie pozosta
losti Augusta Sedláčka zaslúži veľké uzna
nie ako odborník v heraldike, sfragistike 
a genealógii. V tejto súvislosti nemožno ne-
zdôrazniť, že pre vydanie takéhoto rozsiah
leho diela musí jestvovať aj priaznivá klí
ma, keď veľká skupina ľudí je schopná pri
jať a využiť informácie, na prvý pohľad 
veľmi strohé. Takáto klíma v Českej repub
like skutočne existuje. 

Jozef Novák 

LUKAČKA, Ján: Formovanie vyššej 
šľachty na západnom Slovensku. Bratisla
va, Minor 2002, 154 s., prílohy 28 gen. 
tabuliek. 

Nedávno vyšla v pomerne malom nákla
de zaujímavá práca popredného slovenské
ho historika stredoveku, docenta Jána Lu-
kačku. Úvodom treba povedať, že mnohí 
slovenskí genealógovia, poznajúc jeho 
predošlé štúdie, na túto knižku už netrpez
livo čakali. Autor sa totiž historickému a aj 

genealogickému výskumu hornouhorskej 
(najmä nitrianskej) šľachty venuje už dlho. 

Samotnú prácu možno rozdeliť na tri 
časti. V úvodných troch kapitolách sa autor 
venuje formovaniu aristokracie na území 
dnešného západného Slovenska v puveľko-
moravskom období a v začiatkoch uhorské
ho štátu. Sleduje spoločenské postavenie 
Poznanovcov a Huntovcov za prvých Arpá-
dovcov, najmä vojenské vystúpenie oboch 
zakladateľov týchto rodov na strane kráľa 
Štefana I., ktoré im a ich potomkom zabez
pečilo dlhodobú priazeň zo strany Arpá-
dovcov. Autor analyzuje majetkovú držbu 
Poznanovcov, ako aj ich rodové väzby. Pou
kazuje na ich staré rodové dedičné majetky, 
ktoré tvorili súvislé celky v oblasti dnešné
ho západného Slovenska a snaží sa ich odlí
šiť od nových majetkov, ktoré už získali od 
uhorských kráľov. Autor dospel k názoru, 
že držba týchto starých dedičných majet
kov mala ešte preduhorský pôvod. Rovnako 
zastáva názor o etnicky slovanskom, pred-
uhorskom (azda veľkomoravskom) pôvode 
oboch rodov a odmieta staršie názory o ich 
švábskom (nemeckom) pôvode. 

V druhej časti práce zahŕňajúcej 4. - 7. 
kapitolu nachádzame už pomerne podrobné 
genealogické spracovanie jednotlivých línii 
Poznanovského rodu, ako aj Huntovcov, kto
rí mali majetky na západnom Slovensku. 
Oba rody sa od 12. storočia začali výrazne 
rozvetvovať, s čím súviselo aj delenie ich 
starej rodovej držby do neustále menších 
a menších majetkových dielov. V 13. storočí 
už mnohé línie týchto veľmožských rodov 
patrili k drobnej šľachte. Autor ich genealo
gický sleduje až do prvej polovice 14. storo
čia. Celkovo na území dnešného západného 
Slovenska identifikoval viac ako 15 rodov, 
ktoré podľa jeho názoru patria k priamym 
alebo nepriamym potomkom Poznaná a 4 ro-
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dy potomkov Hunta. Či išlo o ich potomkov 
v priamej mužskej línii, sa už dnes nedá 
presne zistiť. Z 11. a 12. storočia sa totiž 
z pochopiteľných dôvodov nezachoval do
statok genealogických prameňov. 

Tretiu časť práce tvorí ôsma kapitola, 
kde autor genealogický rozoberá jednotlivé 
línie troch ďalších významných šľachtic
kých rodov zo západného Slovenska. Ide 
o Branč-Lipovníckych, Ludanických a Diviac-
kovcov, všetko rody, ktoré podľa jeho vý
skumov boli domáceho pôvodu. I tieto rody 
sa počas 13. a 14. storočia rozvetvili do via
cerých zemianskych rodov, čo autor genea
logický zachytil v publikovaných genealo
gických tabuľkách. Škoda len, že sa v tejto 
kapitole aspoň v náznakoch genealogický 
nevenuje aj ďalším, hoci aj pôvodom cud
zím, šľachtickým rodom, ktoré v tomto ob
dobí získali majetky na západnom Sloven
sku. Vychádzajúc z názvu samotnej práce 
by sme to očakávali. 

V práci možno prekvapí, že autor vôbec 
nepracoval s heraldickými prameňmi, hoci 
ide o výskum šľachtickej genealógie. Isto ho 
k tomu viedol ich nedostatok. Faktom je, že 
heraldicko-sfragistického pramenného ma
teriálu sa zo 13. - 14. storočia zachovalo len 
málo, túto oblasť však bude treba ešte pri 
výskume našej najstaršej šľachty zohľadniť. 
Heraldický výskum určite pomôže zodpove
dať viaceré otvorené otázky, ktoré ostali aj 
v tejto práci. Napríklad používanie typic
kých hunt-poznanovských symbolov (hviez
da, polmesiac) u jednej časti Poznanovho 
potomstva a používanie úplne iných symbo
lov (pštros, lev) u druhej časti azda určí, 
ktoré rody odvodzujú svoj pôvod od tohto 
veľmoža v mužskej, a ktoré len v ženskej lí
nii. Používanie rovnakých symbolov (med
veď kráčajúci pod stromom) u zemianskych 
rodov pochádzajúcich z Diviackovcov, ako 

aj z Branč-Lipovníckovcov, poukazuje na ro
dovú prepojenosť týchto dvoch starých ni
trianskych rodov v najstaršom období. 

Záverom treba ešte pripomenúť a vy
zdvihnúť aj určitú priekopníckosť Lukačko-
vej práce. Ide pravdepodobne o vôbec prvú 
slovensky písanú monografiu z genealógie, 
ktorá sa komplexnejšie venuje našej naj
staršej šľachte. (ff) 

JUROK, J.: Česká šlechta a feudalita ve 
stredoveku a raném novoveku. Nový Jičín, 
vi n. 2000, 607 s. 

Objemná publikácia moravského histo
rika analyzuje českú svetskú i cirkevnú 
šľachtu, jej vznik a konštituovanie. Na roz
diel od mnohých predchádzajúcich odbor
ných prác (ale tiež popularizačných - často 
pochybnej kvality) sa autor fundamentálne 
venuje českej šľachte ako typickej a jasne 
vydelenej sociálnej skupine. Skúma ju so
ciologickými, štatistickými, geografickými, 
ale predovšetkým biografickými a proso-
pografickými metódami, nadväzujúc na 
svoje predchádzajúce práce (diplomovú 
a kandidátsku) a vystúpenia na rôznych 
sympóziách a kolokviách. 

Nejde o knihu apologetickú, ani kritic
kú. Jej cieľom je postihnutie základných vý
vojových trendov. Tvorí ju súbor desiatich 
kapitol mapujúcich hospodársky, majetko
vý, politický a kutúrny vývoj českej šľachty 
od jej počiatkov za Pŕemyslovcov (česká 
šľachta sa sformovala v priebehu 9. - 13. 
storočia, kedy sa v strednej Európe vyvinul 
systém hradnej a služobnej organizácie; 13. 
storočie bolo typickou dobou vzniku a roz-
rodu najstarších šľachtických rodov), cez 
obdobia panovania Luxemburgovcov, pôso
benia husitov, Jagelovcov a Habsburgovcov 
do českého stavovského povstania v rokoch 
1618- 1620. 
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Zaujímavá je ôsma kapitola, porovnáva
júca českú a anglickú šľachtu, predovšet
kým nižšiu (tzv. gentry). Charakteristika 
novovekej šľachty, jej vzniku, vplyvu a eko
nomického zamerania patrí k najlepším pa-
sážam publikácie. 

Súčasťou každej kapitoly je pohľad na 
najplyvnejšie rody daného obdobia v Če
chách a na Morave. Posledná, desiata kapi
tola prináša biografie 23 českých predstavi
teľov direktoria a 4 veliteľov českej armády, 
6 protagonistov moravského direktoria a 2 
veliteľov moravskej zemskej hotovosti. 

Publikácia obsahuje takmer vyčerpáva
júco spracovanú literatúru a pramene. Obo
hacujú ju početné tabuľky, mapky a vyobra
zenia. 

Libor Bernát 

SZLUHA, M.: Nyitra vármegye netnes 
családjai I. Heraldika Kiadó, Budapest 
2003, 736 s. 

Po prácach venovaných rodom Vašskej, 
Báčsko-Bodrožskej a Liptovskej stolice sa 
pred časom na pultoch maďarských kníhku
pectiev objavil ďalší zo série genealogic
kých lexikónov z dielne Mártona Szluhu. 
Prináša genealógie šľachtických rodov Ni
trianskej stolice (po písmeno K) na základe 
celouhorského súpisu šľachty z rokov 
1754/55. Podľa neho žilo v tomto období 
v Nitrianskej stolici asi 2000 (hláv) zemian
skych rodín. 

Podobne ako v predchádzajúcich zväz
koch, aj v tomto chcel Szluha, civilným po
volaním stavebný inžinier, zúročiť svoje 
mnohoročné bádania v maďarských, ale aj 
slovenských archívoch. V tomto prípade, 
ako sám uvádza, naviac čerpal aj z výpis
kov dnes už nebohého novozámockého le
kára Eugena Csillagyho, potomka jedného 
z nitrianskych podžupanov. 

Ak odhliadneme od starších, rozsahom 
neveľkých príspevkov Eduarda Reisziga 
a Júliusa Etheya, možno Szluhovu prácu po
važovať za prvú monografiu venovanú 
šľachte Nitrianskej stolice. Jej ťažisko spo
číva v genealogických tabuľkách, rozsiah
lych rodokmeňoch starých a významných 
rodov (Aponiovcov, Bačkádyovcov, Bartako-
vičovcov, Beréniovcov, Besnákovcov, Bošá-
niovcov, Broďániovcov, Divékyovcov, Dežó-
ovcov, Forgáčovcov, Frideckých, Ciciovcov, 
Costoniovcov, Kochanovskych, Kostolániov-
cov, Kereškéniovcov, Kvašajovcov ai.), neraz 
zachytených od 13. storočia až do súčas
nosti. 

Nutnosť výberu a do istej miery aj Szlu-
hov subjektívny prístup spôsobili, že práca 
zachytáva genealógie zväčša tých rodov, 
ktoré žili v Nitrianskej stolici v 18. storočí, 
resp. neskôr. Chýba v nej veľké množstvo 
rodov, ktoré v priebehu 16. a 17. storočia 
vymreli, alebo sa zo stolice odsťahovali. 
Celkový prínos diela znižujú aj iné nedo
statky: zanedbaná heraldika (hoci práve pri 
výskumoch šľachtických genealógií možno 
erby využiť aj ako cenné pramene), relatív
ne veľa navzájom si odporujúcich informá
cií i množstvo preklepov, ktoré svedčia 
o tom, že autor alebo vydavateľstvo veno
vali málo času záverečným korektúram. 

Napriek všetkým spomínaným nedostat
kom treba aj túto Szluhovu prácu hodnotiť 
kladne, ako ďalší, dôležitý krok ku komplex
nému výskumu šľachty Nitrianskej stolice. 

Peter Keresteš 

BURAN, Dušan a kol.: Gotika. Dejiny 
slovenského výtvarného umenia. Bratisla
va, Slovart 2003, 879 s. ISBN 80-8059-080-X 

Anotovaná publikácia, ktorá bola „par
tnerom" výstavy Gotika realizovanej Sloven
sku národnou galériou v Bratislave, je ďal-
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šou zo série monografií mapujúcich dejiny 
výtvarného umenia na území Slovenska. 
I keď nejde o publikáciu, v ktorej by mali he
raldické pamiatky dominantné miesto, 
vzhľadom na ich pomerne veľké zastúpenie 
sme sa ju rozhodli predstaviť aj na strán
kach Genealogicko-heraldického hlasu. 

Práca má dve základné časti, textovú 
a katalóg diel. Textová časť sa ďalej delí na 
tri časti. Prvou je predslov, za ním nasledu
je kapitola o kultúrno-historických súvis
lostiach Slovenska vo vrcholnom a nesko
rom stredoveku (Alexander Avenarius a Ján 
Lukačka) a súbor štúdií autorov zaoberajú
cich sa etapami vývinu gotického umenia 
a jednotlivé tematické celky. Katalógové 
heslá popisujú jednotlivé diela. 

Najväčšia koncentrácia epigrafických 
pamiatok, publikovaných i viac-menej ne
známych, je v 4. kapitole, v časti nazvanej 
Memento mori: formy náhrobnej skulptúry 
(s. 325 - 335), ktorej autorkou je Viera Lu-
xová, a v príslušných katalógových heslách 
(s. 664 - 670). Autorka sa venuje mapovaniu 
vývinových tendencií náhrobnej plastiky 
v jednotlivých prostrediach (duchovenstvo, 
mesto, šľachta) a pomerne komplexne sa za
meriava aj na metamorfózy zobrazovania 
heraldických motívov na nej. Z menej zná
mych diel možno spomenúť náhrobky fará
ra Petra z Podunajských Biskupíc (okolo ro
ku 1360), náhrobok Juraja Kalondaiho (rok 
1504) či Bartolomeja a Juraja Scharracha 
(pol. 15. storočia). 

V katalógových heslách však treba upo
zorniť na nemilý omyl pri transkripcii nápi
su na náhrobníku skalického kapitána. Na
miesto logického doplnenia poškodeného 
letopočtu na [Anjno domini Mi\l(esim]o 
Qui[n]gentesilm]o... (rok 1500), autorka 
v prepise uviedla nelogické slovné spojenie 
Amgrutesi, čo ju zároveň viedlo k len rela

tívnemu datovaniu pamiatky do obdobia 
okolo roku 1500. 

V častiach nazvaných Písmo a knižné 
maliarstvo: objednávatelia, umelci a adre
sáti (s. 161 - 183) a Listina a knižné maliar
stvo na sklonku stredoveku (s. 513 - 520), 
ktorých autormi sú Dušan Buran a Juraj Še
divý, a v príslušných katalógových heslách 
(s. 777 - 805, spolu s Martou Melníkovou 
a Radoslavom Ragačom) sa možno stretnúť 
aj s armálnymi listinami, mestskými, šľach
tickými a panovníckymi pečaťami. Viaceré 
z nich sú takmer neznáme (napr. armálna 
listina Žigmunda Luxemburského pre rod 
Kondé z roku 1434, pečať spišského pre
pošta Benedikta [pred 1363] alebo dvojica 
armálnych listín pre rod Gara z roku 1416). 

Aj z genealogického hľadiska zaujmú 
state Medzi dvorom a mestom. Maliarstvo na 
Spiši okolo roku 1500 a magnatska rodina 
Zápoľských (Jiŕí Fájt), Majster Pavol z Levoče 
(Jifí Fájt a Štefan Roller) alebo Niektoré as
pekty sochárstva v Banskej Bystrici a okolí 
na prelome 15./16. storočia (Gábor Endró-
di). Posledne menovaná stať sa z väčšej čas
ti zamerala na život a dielo významného 
mecéna - banskobystrického mešťana Mi
chala Kónígsbergera, ako aj na ďalšie patri
cijské rodiny žijúce v tomto banskom mes
te. Viaceré heraldické pamiatky sú publiko
vané v iných častiach katalógu, ktoré sa 
zaoberajú napr. gotickým maliarstvom ale
bo rezbárskymi prácami. 

Samostatná kapitola patrí numizmatike 
Mincovníctvo a medaiíérstvo na Slovensku 
1190 - 1526 (s. 552 - 557). Jej autorom je 
Ján Hunka. 

Kniha je venovaná spomienke na pred
časne zosnulého dlhoročného kurátora 
zbierky gotického umenia SNG Antona C. 
Glatza, ktorý stál pri zrode jej koncepcie. 

Radoslav Ragač 
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1NCÉTRES 

KLAPISCH-ZUBER, Christiane: ĽOmbre 
des ancétres. Essai sur ľimaginaire medi-
éval de la parenie. - Paris: Fayard, 2000. 
458 s. 

Rodokmeň sa 
zvykne zobrazo
vať v tvare stro
mu, z ktorého vi
díme obyčajne ko
náre. Prečo práve 
strom, kedy sa za
čal používať a čo 
bolo pred ním? 
Svoj pohľad na 
problematiku pri
náša zaujímavá 

kniha francúzskej historičky a študijnej ria
diteľky Vysokej školy sociálnych vied Chris-
tiany Klapisch-Zuberovej Tieň predkov -
esej o stredovekej predstave príbuzenstva. 

Kniha sleduje problematiku chronolo
gicky v štyroch veľkých častiach: Vznik gra
fického jazyka, Čas a genealógia, Symboly 
a logika a Strom v genealógii. Autorka 
v nich opisuje vynorenie sa obrazu - stro
mu predkov - a rekonštruuje jeho neoby
čajné figurálne bohatstvo. Analyzuje jeho 
teoretické základy utvárané v kláštoroch 
a univerzitách. 

Stredoveké povedomie predkov, píše 
autorka, sa živí mimoriadne rôznymi pra
meňmi, ktoré sú našej predstave rodostro-
mu už cudzie: je to filozofia, ktorá zatrie-
d'uje pojmy, právo, ktoré pripomína, teoló
gia, ktorá posväcuje hierarchiu hodnôt 
a konečne genealógia, ktorá vyjadruje pria
me príbuzenské vzťahy a ukazuje prenos 
moci. 

Autorka sleduje formovanie a vytvára
nie obrazov príbuznosti v prostredí kráľov
ských dvorov, pracovní mešťanov i dielní 
renomovaných alebo neznámych umelcov. 

Evokuje dlhú cestu, ktorá viedla k vytvore
niu princípu umožňujúceho vykľučkovať 
z bludiska dávnych pokolení a odlíšiť 
jednotlivcov jedného od druhého, ale záro
veň pochopiť i kolektívny osud ľudstva. Zá
roveň sleduje i pomalý zrod symboliky 
stromu používaného na vyjadrenie logic
kých vetiev spájajúcich poznatky a na vele-
benie „životnej sily", ktorá v danej chvíli 
poháňa ľudskú bytosť i rastlinný svet. 

Svoje rozprávanie síce začína dedič
stvom antiky, ale história, ktorú rekonštruu
je, spadá do obdobia stredoveku, od karo
línskej epochy do renesancie. Podrobne ro
zoberá biblické i dynastické genealógie 9. až 
12. storočia, najmä dielo Petra z Poitiers, je
ho predchodcov i nasledovníkov, typický 
žáner tohoto obdobia - univerzálne i kráľov
ské kroniky i filozofické diskusie 13. a 14. 
storočia o podstate genealogického stromu 
(spočíva v metafore, alebo v realite?). Nako
niec opisuje ten jedinečný moment renesan
cie, keď sa po rozšírení kníhtlače objavuje 
skutočný rodostrom predkov. 

Kniha je zároveň autentickým exkur
zom po stredovekých rukopisoch, kroni
kách a ďalších prameňoch, ktoré sú zasa
dené do konkrétnej historickej situácie 
a analyzované z hľadiska prínosu pre gene
alógiu, výtvarnej stránky, farebnosti, a pod. 
Bohatstvom prameňov a originálnym pred
stavením témy je prínosom nielen pre teó
riu a dejiny genealógie. 

Darina Janovská 

BERLÍN, Jórg - SCHMOOCK, Matthias: 
Auswanderhafen Hamburg Emigration 
Port. Hamburg: Medien-Verlag Schubert 
2003. ISBN 3-929229-75-7 (2. doplnené vy
danie; prvé vyšlo v roku 2000). 

Nedávno sa nám dostal do rúk katalóg 
k výstave Ein Koffer voliér Hoffnung, ktorá 
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bude ešte nejaký čas (do roku 2005) prí
stupná na muzeálnej lodi Cap San Diego 
v Hamburgu. Výstava i dielo približujú vý
voj a atmosféru prístavu, ktorý bol tranzit
ným miestom aj pre mnohých Slovákov pu
tujúcich za lepším životom do zámoria. 

Pôvodne najvýznamnejšími európskymi 
emigrantskými prístavmi boli Le Havre, 
Antverpy, Liverpool a Brémy. Hamburg za
čal dominovať v 2. polovici 19. storočia. 
V tomto období, vplyvom rastúceho exodu 
Židov (v dôsledku rozsiahlych pogromov 
najmä v Rusku), rozvinula spoločnosť HA-
PAG rozsiahlu kampaň po celej východnej 
Európe, ktorou stiahla na svoje lode aj tisí
ce Slovákov. Katalóg približuje miesta (zob
razuje úradné budovy, ubytovne, stravovne 
a pod.), ktorým sa emigranti nemohli vy
hnúť. Informuje o nehygienických podmien
kach bývania, strastiplných prehliadkach 
(aj zdravotných) i často neľudských pod
mienkach samotnej cesty (väčšina pasa
žierov cestovala 2. triedou, v podpalubí, 
a prepravcovia dôsledne dbali o to, aby ne
narušovali komfort zámožnejších spoluces
tujúcich). Všíma si aj snahy mesta a rôz
nych spolkov o zlepšenie spomínaných 
podmienok, najmä pred nalodením. 

V období 1836 - 1934, ktoré výstava 
i katalóg zachytávajú, prešlo Hamburgom 
vyše 5 miliónov emigrantov (z nich asi 1,2 
milióna tvorili obyvatelia bývalej habsbur
skej monarchie). Osobné údaje o nich, ulo
žené v Štátnom archíve v Hamburgu, sú od 
r. 1998 zverejňované aj na internete (o pro
jekte pozri viac v GHH 1/2001 na s. 44). (gh) 

O seredskej šľachte na pokračovanie 
Občianske združenie Vodný Hrad zo Se-

rede vydalo v októbri 2003 tretiu zo série 
minipublikácií o seredskej šľachte (Sered
ská šľachta v 17. storočí, Seredská šľachta 

v 18. storočí, Seredská šľachta v 19. storočí). 
Ide vlastne o originálne riešené pozvánky 
na rovnomenné prednášky Radoslava Raga-
ča, ktoré sa konali v priestoroch mestského 
úradu v Seredi (posledná 30. októbra 2003). 
Pokiaľ ide o samotné prednášky, zaujalo 
nás didakticky premyslené rozvrhnutie pro
blematiky a jej „užívateľsky priateľské dáv
kovanie" (ktoré druhej strane umožnilo po
stupné prijímanie informácií o zmenách 
v zložení obyvateľstva mesta i v pozíciách 
jednotlivých rodov). 

A samotné pozvánky? Popri príťažlivom 
grafickom riešení a základných informá
ciách priniesli aj ilustrované, 8-stránkové 
obsahy prednášok. Týmto spôsobom tvor
covia (i organizátori) zabezpečili niekoľko 
vecí súčasne: používateľom avizovali pred
nášku, dali možnosť pripraviť sa ňu (otáz
kami) i spätne sa k nej, resp. k jej obsahu 
vrátiť. Bibliofílie isto nezapadnú prachom. 
Môžu dálej slúžiť napr. miestnym učiteľom 
dejepisu. Vodný hrad ich vydal (zatiaľ) už 
dvadsaťtri! (gh) 

Neznámy františkánsky erbovník 
z roku n 10 z Bratislavy 

V roku 2002 predstavil R. Ragač verej
nosti doposiaľ neznámy a odborne nezhod-
notený heraldický kódex. Vznikol v Bratis
lave, vo františkánskom konvente, odkiaľ sa 
viacerými presunmi dostal v r. 1958 do Ar
chívu literatúry a umenia Slovenskej národ
nej knižnice v Martine. „Malá knižka" (má 
formát 29,5 x 18 cm a 237 strán) zobrazuje 
erby patrónov spomínaného konventu, cel
kovo 67 celostranových miniatúr. Patrili 
známym, ale aj zabudnutým šľachtickým 
a meštianskym rodom. Ukážky z nich vyšli 
v revue Pamiatky a múzeá 3/2003 (Ragač, 
R.: Heraldická výzdoba protokolu bratislav
ského františkánskeho konventu z roku 
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1710, s. 48 - 51) a v ročenke Slovenskej ná
rodnej galérie (Ragač, R. - Chmelinová, K.: 
Neznámy heraldický kódex bratislavskej 
proveniencie z roku 1710. In: Galéria - Ro
čenka SNG 2002, s. 29 - 49). Druhý príspe
vok je informatívnejší, prináša podrobné 
hodnotenie heraldickej výzdoby i zmienky 
o ďalších takýchto dielach z nášho územia. 
Zachovalo sa ich len zopár. Aj preto súhla
síme s nálezcom: kódex by si zaslúžil faksi
milne vydanie. (gh) 

Slovenská archivistika 1/2003, 
2/2003. Zostavila Júlia Hautová. Odbor ar
chívov a registratúr MV SR, Bratislava 2003, 
247 s., 229 s. 

Slovenská archivistika sa popri prehlbo
vaní vedomostí z archívnej vedy, už dlho
dobo programovo venuje aj rozvíjaniu po
mocných vied historických. Za uplynulé 
takmer štyri desaťročia bolo na jej strán
kach publikovaných viacero významných 
štúdii z oblasti genealógie a heraldiky, bo
haté zastúpenie v každom čísle mala aj re
cenzná a anotačná časť venovaná dielam 
z týchto pomocných vied historických. 
Medzi jej pravidelných prispievateľov patri
li (a stále patria) aj členovia našej spoloč
nosti. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli 
recipročne (v Slovenskej archivistike je ano-
tovaný Genealogicko-heraldický hlas) po
skytovať čitateľom aktuálne informácie 
o obsahu tohto periodika. 

Číslo 1/2003 prináša sfragistickú štúdiu 
Vladimíra Rábika o používaní výsad farby 
pečatného vosku v prostredí slovenských 
miest Výsady o používaní farby pečatného 
vosku pre mestá (Výsady pre Žilinu z rokov 
1523 a 1533). Autor analyzuje udelené pri
vilégiá o práve pečatiť zeleným (1523) a bie
lym voskom (1533), ktoré eduje v prílohe, 
a ich vplyv na sfragistickú prax mesta. 

Ladislav Vrtel sa vo svojom príspevku 
nazvanom Heraldický lev (príspevok k ter
minológii blazonu), ako už názov napovedá, 
snaží stabilizovať heraldickú terminológiu 
v tejto oblasti. 

V recenznej a anotačnej časti upozorňu
jeme na recenzie a anotácie zborníka Ob
čianska heraldika vydaného našou spoloč
nosťou, Biografického slovníka zvonolejárov 
činných na Slovensku v druhom tisícročí 
J. Spiritzu, heraldicko-sfragistickej práce 
A. Sedláčka Atlasy erbu a pečeti české a mo
ravské šlechty a zaujímavej práce K. Komo
rovej z kultúrnych dejín skorého novoveku 
Knižnica významného poľského šľachtica 
a bibliofila 16. st. Melchiora Krupeka. 

Číslo 2/2003 okrem iného prináša genea
logickú štúdiu Viery Bernátovej Taliani 
v Trenčíne v 16. a 17. storočí v prameňoch 
trenčianskeho archívu. Autorka sa v nej ve
nuje viacerým pôvodom talianskym rodom, 
ktoré sa v meste usadili. Z významnejších 
spomína murárskeho majstra Daniela de 
Moranis, ktorý prenikol medzi trenčiansky 
patriciát a pôsobil aj ako mestský kapitán, 
či Andreja Pokabella, ktorý pôsobil ako mu
rársky majster v službách Thurzovcov 
v Bytči a neskôr sa stal aj trenčianskym 
richtárom. 

Erika Javošová vo svojom príspevku 
Spoločenské postavenie šľachty na Slovensku 
v prvej polovici 13. storočia rozoberá vznik, 
právne postavenie a diferenciáciu šľachty 
v uvedenom časovom období. Veľkú pozor
nosť venuje konkrétnym príkladom doku
mentujúcim jednotlivé aspekty ich pôso
benia. 

Sfragistická štúdia Petry Pospechovej 
a Juraja Spiritzu O erbových znakoch zo 14. 
až 18. storočia (najmä na pečatiach meštá-
nov Modry, Pezinka a Svätého Jura zo 16. -
18. storočia), ako už názov napovedá, sa ve-
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nuje erbom mešťanov a snaží sa sumarizo
vať poznatky získané rozborom sfragistic-
kého materiálu z prostredia malokarpat
ských mestečiek. Zaujme aj pomerne veľko
rysou obrazovou prílohou. Žiaľ, nie všetky 
reprodukované pečate sú čitateľné. 

Z recenznej a anotačnej časti upozorňu
jeme hlavne na anotáciu práce J. Ŕezníčka 
Moravské a slezské urbáfe po 1373/ pred 
1407- 1771 (1849) a zborníka Literárny ar
chív 35 a 36 - 37 z rokov 1998 a 2001 až 
2002 (dokumenty z osobného fondu Bela 
Kleina-Tesnoskalského, genealógia Hrobo-
ňovcov, osobnosť Jura Janošku). 

Radoslav Ragač 

Nový maďarský heraldický časopis 
K známemu časopisu Turul, ktorý v pô

vodnom veľkom formáte s dvomi väčšími 
prerušeniami vychádza desaťročia dodnes, 
v tomto roku (2004) pribudol dálší časopis. 
Ide o Zošity Maďarskej heraldickej a genea
logickej spoločnosti (A Magyar Heraldikai és 
Genealógia! Társaság Fuzetei), ktoré sa svo
jim rozsahom i formátom veľmi podobajú 
nášmu Hlasu. 

Maďarskí heraldici a genealógovia pod 
predsedníctvom prof. I. Bertényiho obnovi
li činnosť pôvodnej spoločnosti z roku 
1883. Stretávajú sa v Budapešti pravidelne 
každý mesiac na odbornej prednáške. Aby 
sa o náplni jednotlivých stretnutí dozvede
li aj členovia žijúci mimo hlavného mesta, 
rozhodli sa vydávať časopis, v ktorom uve
rejňujú hlavné myšlienky odznelých pred
nášok. 

Prvý zošit obsahuje osem príspevkov. 
I. Bertényi stručne informuje o dejinách 
svätoštefanskej koruny. Hlavný dôraz kla
die na miesta, kde všade a kedy sa koruna 
nachádzala, ukrývala a to až do súčasnosti. 
T. Egey sa zameral na hodnotenie súčasnej 

komunálnej heraldiky v Peštianskej župe. 
A. Z. Nagybákay informuje o spomienkach 
jednej debrecínskej kramárskej rodiny na 
vojenské udalosti v rokoch 1848/49. M. Ev-
vová uverejňuje spomienku na významného 
heraldika Józsefa Csomu (1848 - 1917). 

A. S. Harmath upozorňuje na výskyt his
torických údajov v cirkevných matrikách. 
T. Gómbós pod nadpisom Erby v cirkvi sa 
v skutočnosti venuje vývinu symboliky na 
pečatiach cirkevných hodnostárov v Uhor
sku. E. Halászová sa zaoberá Štefanom 
z Anjou, ktorý bol v rokoch 1332 - 1354 sla-
vónskym kniežaťom. Posledným príspev
kom, opäť od M. Evvovej, je pohľad na osu
dy Bónišovcov zo Sabolčskej stolice, ktorí 
v čase nobilitácie (1615) žili v Zemplíne. 

Prvý zošit Maďarskej heraldickej a genea
logickej spoločnosti obsahuje aj zoznam jej 
členov v roku 2003. Medzi 184 členmi sú aj 
obyvatelia Slovenska: A. Szénássy z Komár
na, P. J. Keresztes z Nitry, J. Skorka a M. Ko-
rentsy z Levíc (niektorí z nich boli, resp. sú 
aj členmi SGHS - pozn. red.). 

Jozef Novák 

Z českých Genealogických a heraldic
kých listov (roč. 24, č. 1/2004) 

Aj keď si naši českí kolegovia ťažkajú na 
sklzy vo vydávaní a nedostatok príspevkov 
vo svojich Genealogických a heraldických 
listoch, človeka napína obdivom, že sa ne
vzdávajú, hľadajú riešenia. Česká genealo
gická a heraldická spoločnosť v Prahe (zalo
žená v časoch politického odmäku, 5. mar
ca 1969) funguje už 35 rokov. Anotované 
číslo GHL pri tejto príležitosti podrobne 
mapuje jej vývoj do konca 70-tych rokov 
v 1. časti príspevku J. Podholu, terajšieho 
predsedu (k téme pozri aj článok, ktorý sme 
publikovali k 30. výročiu založenia ČGHSP 
v GHH 2/99). Vhodne ho dopĺňajú informá-
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cie o súčasnom stave spoločnosti (z pera ta
jomníčky H. Voldánovej), ktoré zazneli na 
zatiaľ poslednom valnom zhromaždení 
ČGHSP 28. 2. 2004 v Prahe. 

Od konca 90-tych rokov, kedy sa ČGHSP 
vysporiadala s finančnými i organizačnými 
problémami, systematicky rozširuje svoju 
členskú základňu, rozvíja širokú škálu čin
ností a udržiava si pozíciu najväčšej orga
nizácie svojho zamerania v českých ze
miach (orientuje sa hlavne na občiansku ge
nealógiu). Jej vývoj v poslednom období 
sprevádzali viaceré pozitívne trendy - prí
lev nových členov (v súčasnosti ide o viac 
ako 900 osôb, z ktorých vyše polovice tvo
ria Pražania), omladzovanie členskej zá
kladne (väčšinu nových členov tvoria 20 -
40-roční záujemcovia) a vzrastajúci záujem 
o vzdelávanie (aj zo strany mimopražských 
členov). V roku 2003 absolvovalo 54 osôb 
kurz pre začínajúcich a 42 osôb kurz pre 
pokročilých genealógov. Ak vezmeme do 
úvahy, že predtým tieto podujatia navšte
vovalo priemerne 8-15 osôb, dá sa hovoriť 
o istom „boome". Ten je nepochybne vý
sledkom dobrej organizačnej práce a propa
gácie. 

Číslo prináša aj podrobné hodnotenie 
internetových prezentácií českých archí
vov. Najlepšie dopadli stránky Archívu mes
ta Ostravy a Štátneho ústredného archívu 
v Prahe (na ne i na ďalšie sa možno dostať 
cez portál www.cesarch.cz). Postrehy z prí
spevku môžu poslúžiť aj pri tvorbe či úpra
vách internetových prezentácií našich ar
chívov. Tých je, žiaľ (na rozdiel od českých) 
stále žalostne málo. 

Pozn. Podľa informácií tajomníčky, pani 
Heleny Voldánovej, v roku 2004 ČGHSP evi
dovala 2 členov zo Slovenska, čo bolo pod
statne menej ako v predchádzajúcich ro
koch, (gh) 

Z posledných čísiel ukrajinského Znaku 
V júni 2004 si k nám našli cestu dve za

tiaľ posledné čísla periodika Ukrajinskej he
raldickej spoločnosti (UHS) - Znak č. 31 
z decembra minulého roka a Znak č. 32 
z mája tohto roka. Popri tradičných prí
spevkoch o novým erboch a vlajkách ukra
jinských miest a regiónov, nájdeme tu viac 
článkov o ukrajinských cirkevných symbo
loch (pravoslávnych a gréckokatolíckych). 
Pre našinca je príťažlivý krátky, „stepami 
Krymu voňajúci" príspevok o turkských 
tamgách, znakoch tatárskych a nogajských 
rodov a kmeňov, ktoré sa dostali aj na er
bové štíty ukrajinských miest a obcí. Spo
mína sa tiež založenie Registra osobných 
erbov Ukrajincov, resp. ich zahraničných 
potomkov. Registrujú sa za podobných pod
mienok ako u nás, neskôr budú publikované 
v Erbovníku Ukrajinskej heraldickej spoloč
nosti. Zastúpené sú aj články venované 
symbolom krajanských organizácií (kon
krétne Ukrajinského národného zväzu, kto
rý v rokoch 1914 - 1917 pôsobil v USA), sú
časným vojenským (znakom vojenských ko
misariátov a narukávnemu znaku členov 
ukrajinskej mechanizovanej brigády v Ira
ku) a novým štátnym (vlajka Gruzínska 
a symboly republiky Tadžikistan). Nechýba
jú ani tradičné galérie znakov zahraničných 
futbalových klubov. 

Podľa informácií, ktoré nám poskytol 
A. Grečylo, predseda Ukrajinskej heraldic
kej spoločnosti a redaktor anotovaného pe
riodika, Znak v súčasnosti vychádza v ná
klade 500 výtlačkov. Asi 150 - 200 z nich 
ide členom, ďalších 100 knižniciam a zahra
ničným spoločnostiam. Zvyšok rozoberú 
účastníci heraldických konferencií a zbera
telia. Tlač periodika sponzoruje jeden ob
čan USA. Členské v spoločnosti je symbolic
ké - 6 ukrajinských hrivien, asi 40 Sk. (gh) 
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Briti a genealógia - v čom sme si po
dobní 

Vo Veľkej Británii funguje pomerne hustá 
sieť genealogických a historických spolkov -
regionálnych i nadregionálnych, vrátane za
strešujúcej Federácie rodinno-historických 
spoločností. Väčšina z nich vydáva vlastné 
periodiká. Výnimočné postavenie medzi ni
mi (vzhľadom na svoj celoanglický charak
ter) má Spoločnosť genealógov v Londýne. Tá 
na prelome rokov 2002/2003 na vzorke 3526 
respondentov, prevažne svojich členov, 
uskutočnila dotazníkový prieskum týkajúci 
sa ich genealogických aktivít (podrobne 
v Genealogists' Magazíne 11/2003, s. 506 až 
509). Keďže Spoločnosť genealógov je naj
väčšou svojho druhu vo Veľkej Británii (evi
duje asi 13,5 tisíca členov), výsledky prie
skumu do istej miery vypovedajú aj o celko
vom charaktere genealogických bádateľov 
a bádania na britských ostrovoch. 

Výskum ukázal, že väčšinu členov SoG 
(63 - 65 %) tvoria osoby staršie ako 60 ro
kov, teda zväčša dôchodcovia a osoby, kto
ré už nepracujú. Až 78 % z nich - čo bolo 
prekvapením aj pre samotných organizáto
rov - má domáce pripojenie na internet. 
Ďalšie zistenia ukázali, že britskí (v tomto 
prípade zväčša anglickí) genealógovia sa 
delia v zásade na 2 tábory - na tých, ktorí 
počítač vo svojej genealogickej praxi nevy
užívajú alebo využívajú len príležitostne 
(68 %) a tých, ktorí ho používajú pravidelne 
alebo permanentne (38 %). Ďalej sa delia na 
skúsených či profesionálne pripravených 
(52 %) a na začiatočníkov, resp. bádateľov 
s obmedzenými skúsenosťami (48 %). Vyše 
polovice opýtaných sa genealógii venuje 
viac ako 3 dni mesačne (54 %) a až 26 % 
z nich pri nej trávi vyše 7 dní z mesiaca. Vy
brané archívy za posledný polrok navštívilo 
(viac ako 1 -krát) 40 - 9 % respondentov. 

Ak by sme situáciu na britských ostro
voch chceli porovnať s trendami u nás, po
dobnosť by sme mohli hľadať vo vekovej 
skladbe našich a britských bádateľov (aj 
u nás, hoci genealógia priťahuje všetky ve
kové kategórie, predsa len viac času jej ve
nujú dôchodcovia), v ich odbornej priprave
nosti (čo je ale relatívne) a v poslednom ob
dobí azda aj v technickej vybavenosti (aj 
naši záujemcovia o genealógiu čoraz častej
šie využívajú internet a počítač). 

Briti nás však na prvý pohľad predčujú 
množstvom špecializovaných spolkov (opro
ti jednému u nás) i individuálnych záujem
cov o genealógiu (ak vezmeme do úvahy 13,5 
tisícovú členskú základňu londýnskej Spo
ločnosti genealógov oproti asi 350 členom 
SGHS; nerobili sme však prepočet na celkový 
počet obyvateľov). Majú tiež lepší prístup ku 
genealogickým informáciám (do podstatne 
väčšej hĺbky ako my majú spracované 
a sprístupnené mnohé pramene genealogic
kej povahy, vydali a vydávajú mnoho publi
kácií charakteru príručiek, hotových rodin
no-historických prác a pod.). A údajne nás 
predčujú aj svojim prístupom k bádateľovi. 

Podľa informácie jedného nášho kolegu 
spred niekoľkých rokov Briti údajne nepla
tili správne poplatky za čerpanie informácií 
z matrík. Pri otázke prečo, odpovedal, že na 
ne majú už z princípu nárok - aj preto, le
bo ich ochranu a sprístupňovanie dotujú 
z vlastných daní. Tvrdenie sme si chceli 
overiť a napísali sme do Spoločnosti genea
lógov v Londýne. Obratom prišla automatic
ká odpoveď: Due reduced staffing levels the-
re may be some delay in respondmg to your 
enquiry. Kvôli redukcii personálu si na kon
krétnejšiu odpoveď budeme musieť chvíľu 
počkať. Aj britskí kolegovia teda pociťujú 
zdražovanie a znižovanie stavov. Aj v tom
to sme si teda ešte podobní... (gh) 
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VexHologové jednali ve Švédsku 
Ve Stockholmu probéhl ve dnech 28. 

července až 1. srpna 2003 jubilejní 20. 
mezinárodní vexilologický kongres. Zúčast
nilo se ho 96 vexilologú (bohužel 16 z nich, 
a to zejména ze severských zemí, pfijelo 
jen na výroční schúzi Severské vexilologic-
ké společnosti) z 26 státú. Strední a Vý
chodní Evropa byla zastoupena slabej i než 
v pŕedchozích letech: tŕemi Nemci, Poláky 
a Slovinci, dvéma Rusy a Chorvaty, jedním 
Čechem, Srbem a Ukrajincem. Rada pŕedná-
šek se týkala problematiky symbolu sever
ských zemí, slovenská vlajka byla pripome
nutá v pŕednášce o návrzích slovinské stat
ní vlajky. Novinkou byly panelové diskuse 
venované problematice organizovaní kon
gresu, činnosti diskusní skupiny Flags of 
the World a jejích webových stránek (byly 
zmĺnény zásluhy Istvána Molnara, který 
pro né poskytl radu informací o sloven
ských mestských vlajkách) a vlajkám isla
mu. Na zasedání FIAV podal zprávu prezi
dent federace M. Lupant o svých zahranič-
ních cestách, jimiž se snažil podpoŕit 
vznik národních společnosti (uvedl i cestu 
na Slovensko a finanční téžkosti sloven
ských vexilologú). Členové FIAV zároveň 
prijali do svých fad české Stredisko vexilo-
logických informací, Ruské stredisko vexi-
lologie a heraldiky a americkou Nadaci dé-
dictví vlajky, čímž počet členu FIAV vzrostl 
na 52. Hlasovaní o místé konaní kongresu 
v r. 2004 ukázalo, že vétšina prítomných 
dáva pŕednost atraktivnímu prostredí pred 
lacinéjším kongresem. Neuspela tak kandi
datúra Krakova a vexilologové se pŕíšté sej-
dou v Buenos Aires. (abr) 

Evanjelické archívy- zažijú lepšie časy? 
Archívnictvo evanjelickej cirkvi a. v. na 

Slovensku bol názov pracovného seminára, 

ktorý sa 28. februára 2004 konal v Biblickej 
škole v Martine. Bolo to prvé stretnutie svoj
ho druhu. Pomenovalo základné tendencie 
v tejto oblasti, ktorými žije evanjelická cir
kev: ľahostajnosť k minulosti a dokumentom 
s ňou spojených na strane jednej, zodpoved
nosť a snaha o ich zachovanie, ochranu a po
stupné sprístupnenie na strane druhej. Po
dujatie malo charakter brainstormingu, pre
važovali stúpenci druhej tendencie - laici 
i duchovní, starší i mladší. 

Vystúpili s informáciami, ako a kde sú 
evanjelické cirkevné dokumenty uložené 
dnes (sčasti na farách, sčasti deponované 
v štátnych archívoch, sčasti ochránené 
a spracované, sčasti chátrajúce...), s názormi 
na to, ako a kde uchovávať a sprístupňovať 
písomnosti, ktoré v priebehu stáročí vypro
dukovala po rímskokatolíckej druhá naša 
najväčšia cirkev. Zazneli tu hlasy za i proti 
ich deponovaniu v štátnych archívoch, pred
stavy o tom, ako by mal vyzerať a fungovať 
ústredný archív ev. cirkvi na Slovensku, cir
kevné registratúry a celá evanjelická archív
na sieť. 

Hovorilo sa aj o stratách dokumentár
nych i kultúrnych, ku ktorým došlo len v ne
dávnej minulosti, o potrebe vzdelávať bo
hoslovcov aj na poli archívnictva. Podujatie 
vyústilo do prísľubu riaditeľa generálneho 
biskupského úradu ECAV venovať zvýšenú 
pozornosť cirkevno-archívnej problematike 
a do sformovania orgánu, ktorý by mal pri
spieť k realizácii vízie dobre fungujúcej sie
te evanjelických archívov na Slovensku za
strešenej jedným ústredným archívom (azda 
so sídlom v Bratislave). 

Medzičasom na generálnom biskup
skom úrade schválili zloženie komisie, kto
rá by mala myšlienky prednesené na semi
nári uviesť do života. Skladá sa prevažne 
z archivárov. Paradoxne v nej však chýbajú 
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tí, ktorí len donedávna boli hybnými duch
mi celého úsilia (osnovatelia vyššie spomí
naného podujatia). Kde skončí pochodeň, je 
teda otázne. (ah) 

Genetika - odhalí hriechy predkov? 
Britskí genetici tvrdia, že viac než 90% 

všetkých súčasných európskych mužov po
chádza z desiatich praotcov, ktorí prišli 
v troch vlnách. Prvá asi pred 40 tisíc rokmi, 

druhá asi pred 12.tisíc rokmi a tretia asi 
pred 4 tisíc rokmi (pozri k tomu napríklad 
www.science.sk). 

Predstavte si k tomu slovenskú dedinu 
a je vám jasné, že nech už bola založená 
pred sedemsto či tristo rokmi na zelenej lú
ke úplne cudzími rodinami (mohli byť vô
bec cudzie?), po niekoľkých storočiach boli 
už jej obyvatelia navzájom aspoň čiastočne 
biologicky príbuzní (dokladom toho na Slo-

cca 5 % 

cca 15 % 

1900-1920 

cca 25 % 

DOOOOOOOO 
OOOOOOOO 
DOOOOOOOO 
lO ooo oooo 
o o ooo oooc 
> o ooooooo 

cca 35 % 

vyše 50 % 

1950-1970 

Genetické izoláty na Slovensku v rokoch 1900- 1920 a 1950- 1970. Podobne ako inde, aj 
u nás (v dôsledku migrácie, ale aj iných faktorov) sa postupne rozpadajú. Zdroj: Ferák, V. -
Srieň, S.: Genetika človeka. Bratislava 1990, s. 252. 
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vensku sú o. i. populačné skupiny, v kto
rých dochádzalo k zvýšenému výskytu prí
buzenských sobášov, tzv. genetické izoláty 
- pozn. red.). 

Z etológie človeka (alebo ak chceme so
ciálnej antropológie) je známa jedna antro
pologická konštanta: Každé piate dieťa 
(z celosvetovej populácie) má iného otca, 
než sa verejne deklaruje. Táto štatistika je 
potvrdená prírodovednou metódou genetic
kého odtlačku palca. 

Čo z toho pre genealógiu vyplýva? 
V tretej generácii predkov (prarodičia) 
dnešnej svetovej populácie sa medzi ôsmy
mi ľuďmi s veľkou pravdepodobnosťou na
chádza aspoň jeden, ktorý má iného gene
tického otca, ako si sám myslí. A v štvrtej 
(zostupnej) generácii má ľudstvo takýchto 
predkov viac, najmenej troch. 

Mnohí z nás tak môžu mať vo svo
jich genealógiách popri reálnych aj celkom 
imaginárnych, biologicky cudzích predkov 
(ak napr. predkovi z mimomanželského 
vzťahu „papierovo" zatajili vlastného, či 
„prišili" iného otca a my ako bádatelia sme 
na to neprišli. Pozn. red.) 

Stano Malinovský (upravené) 

Pozn. Nedávno nám p. George Valko 
z Chicaga poslal pohľadnicu, ktorou svojich 

príbuzných prizýva k účastní na genetic
kom prieskume svojich menovcov (announ-
cing Y-DNA Valko sumárne study). Ide o pla
tený výskum uskutočňovaný spoločnosťou 
Family Tree DNA (http://www.familytreed-
na.com) z texaského Houstonu. Vychádza 
zo zistenia, že Y-DNA testy môžu odhaliť 
spoločných predkov tisícky rokov pred pri
jatím priezvisk. 

Cieľom tých, ktoré Family Tree DNA ro
bí pre p. Georga Valka, je zistiť: 

1. či Valkovci na západnom Slovensku 
sú príbuzní, 2. či Valkovci zo západného 
Slovenska (zväčša evanjelici) sú príbuzní 
rímsko-katolíckych Valkovcov z východné
ho Slovenska, 3. či maďarskí Valkovci (zväč
ša z oblasti Budapešti) sú príbuznými svo
jich slovenských menovcov, 4. lokalizovať 
„kolísku" (možný geografický zdroj) nosite
ľov priezviska Valko, 5. určiť či nositelia 
iných, podobných priezvisk nie sú príbuz
nými Valkovcov. 

Ak máte záujem sledovať priebeh tohto 
prieskumu, pozrite si http://www.Valkofa-
milytreedna.com. Podobné testy už viac ro
kov dotuje i známa americká genealogická 
publicistka Megan Smolenyak {http://hono-
ringourancestors.com/library.html). Týkajú 
sa rodín pochádzajúcich z východosloven
skej Osturne. 
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K R O N I K A 

NEDÁVNO sme sa dozvedeli, že v máji 
2000 sa vo Vrútkach konalo genealogické 
stretnutie Stritzovcov z Hornej Stubne, okr. 
Turčianske Teplice. V reštaurácii Linda -
niekdajšom dome prarodičov sa zišli asi 
päťdesiati. Nechýbali medzi nimi p. Ladis
lav Stritz (*1935), kameraman STV v Bratis
lave, a jeho bratranec František (1937 -
2000) z Nitry, zakladateľa bývalý prezident 
Slovenskej grafologickej spoločnosti, ktorý 
stretnutie inicioval a bol aj autorom genea
lógie rodu (1997). (gh) 

VÝSTAVU „ZVOLEN - PODOBY MINULOS
TI V DOKUMENTOCH" sprístupnili 4. sep
tembra - 5. októbra 2003 v priestoroch Les
níckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. 
Súčasťou bola prezentácia vývoja mestské
ho erbu podľa najnovších výskumov nášho 
kolegu, zvolenského rodáka Radoslava 
Ragača. (Jr) 

PASKOVCI sa 7. novembra 2003 stretli 
v Zichyho paláci v Bratislave. Stretnutie 
zorganizovali pri príležitosti životného ju
bilea (80 rokov) pedagóga a riadiaceho pra
covníka ministerstva školstva Doc. PhDr. 
Martina Pašku, CSc, rodáka z Vígľaša. Na 
podujatí sa zúčastnili viac ako tri desiatky 
jeho príbuzných, ktorí dnes žijú v Bratisla
ve a v oblasti Banskej Bystrice. Paškovci 
majú korene v Zvolenskej Slatine. Na stret
nutí si pripomenuli aj 600. výročie prvej pí
somnej zmienky o svojich predkoch a 330. 
výročie ich nobilitácie (k dejinám rodu po
zri viac v GHH 1/99, s. 20 - 24). (R. Ragač) 

V HUDOBNEJ SÁLE Bratislavského hradu 
sa 3. decembra 2003 uskutočnil vedecký 
seminár Životný štýl šľachty v Uhorsku v ne

skorom stredoveku a ranom novoveku. Zor
ganizovala ho Sekcia pre rodové dejiny Slo
venskej historickej spoločnosti v spoluprá
ci s Historickým múzeom SNM. Odzneli tu 
príspevky Rytiersky život šľachty v období 
panovania kráľa Žigmunda (D. Dvoŕaková), 
Životný štýl šľachty v Nitrianskej stolici v 15. 
storočí (J. Lukačka), Diferenciácia šľachty 
podľa vojenských povinností (V. Segeš), 
„Koffliky, prstene, zlatty rzetazek" - hodno
tový systém a reprezentácia uhorskej šľach
ty (X. Lengyelová), Rozprávanie o dvoch naj
starších profánnych odevoch na Slovensku 
zo začiatku 17. storočia (M. Zubercová) 
a Hostiny v rezidenciách uhorských magná
tov v ranom Uhorsku na príklade rodu Ré-
vay (M. Mačuha). Podujatie otvorilo cyklus 
seminárov venovaných problematike uhor
skej šľachty, ktoré sa majú na Bratislav
skom hrade konať každoročne. (jr) 

SPIŠSKÝ DEJEPISNÝ SPOLOK si vedeckým 
seminárom 13. decembra 2003 v Levoči pri
pomenul 120. výročie založenia svojho 
predchodcu, ktorý sa koncom 19. storočia 
zaslúžil o zrod Spišského múzea. Prednáša
júci (I. Chalupecký, M. Novotná, F. Žifčák) 
hodnotili vývoj spolku a múzea i nezvyčaj
ne bohatú publikačnú činnosť jeho predsta
viteľov na konci 19. a začiatku 20. storočia. 
Záujem o dejiny regiónu a členstvo v spol
ku v poslednom období vzrastá. Zvlášť 
medzi mladými, (fž/gh; O aktivitách spolku 
na poli genealógie pozri viac v príspevku 
F. Žifčáka v tomto čísle.) 

ERBY ŠĽACHTICKÝCH RODOV stredného 
Ponitria v kresbách heraldického výtvarníka 
Miroslava Kollára z Partizánskeho sa dali na 
sklonku roka 2003 vidieť v Topoľčanoch, vo 
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Zo stretnutia Baricovcov v Púchove (2004). Foto: Peter Barica 

februári 2004 v Partizánskom a v máji 2004 
aj v Bánovciach nad Bebravou. Výstavy pri
pravili archivári z topolcianskej pobočky 
Štátneho archívu v Nitre v spolupráci s ďal
šími regionálnymi inštitúciami. Sprevádzali 
ich tiež prednášky o rodoch oblasti a k vý
stave vyšiel aj katalóg. (jr/gh) 

PAUL MAKOUSKY Z CZECHOSLOVAK GE-
NEALOG1CAL SOCIETY INTERNATIONAL zo 
St. Paul nás 31. 10. 2003 informoval: Steve 
Potach, člen rady CGSl pocestuje v novem
bri 2003 do New York City, aby prebral pod
mienky vydania prekladu diela Konštantína 
Čulena s jeho dcérou Elenou Evou. Veríme, 
že kniha bude v máji alebo júni 2004 hoto
vá. Ide o anglickú verziu práce tlačového 
šéfa predsedníctva vlády a zástupcu šéfa 
Úradu propagandy vojnového slovenského 
štátu Dejiny Slovákov v Amerike 1 - 2, kto
rá vyšla v roku 1942 v Bratislave. CGSI ju 
pripravuje na vydanie už niekoľko rokov. 
Aj napriek kontroverznému profilu autora 
má toto dielo pre našich krajanov veľkú 

faktografickú príťažlivosť. Prekladateľom 
do angličtiny je český historik pôsobiaci 
v Immigration History Research Center 
v Minnesote / Minneapolis. SGHS sa na prí
prave diela podieľa tiež: sprostredkovaním 
odborných posudkov a fotodokumentov 
z Archívu literatúry a umenia Slovenskej 
národnej knižnice. (gh) 

TOHTOROČNÚ SEZÓNU RODINNÝCH 
STRETNUTÍ otvorili pravdepodobne Bari-
covci. Ich stretnutia začali pred deviatimi 
rokmi (1995) na evanjelickej fare v Púcho
ve, kde sa 29. mája 2004 konalo aj to toh
toročné. Tradíciu založil dnes už nežijúci 
evanjelický farár a historik Alexander Bari
ca. Organizátorské žezlo po ňom prevzali 
mladší členovia z púchovskej vetvy rodu -
p. Dánka Bujnová z Púchova a p. Peter Bari
ca pôsobiaci v Bratislave. Na podujatí sa zi
šlo asi 70 záujemcov, niektorí (zo Sabinova, 
Vranova nad Topľou, Nových Zámkov) po 
prvýkrát. Dohodli sa, že sa opäť stretnú 
o tri roky. (gh) 
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SLOVENSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ 
nás koncom mája potešila svojim Informač
ným bulletinom na rok 2004. Dozvedeli 
sme sa z neho o podujatiach, ktoré táto tra
dičná, dnes 380-členná vedecká spoločnosť 
pripravila v minulom a pripravuje v tomto 
roku. Spoločnosť má - popri ôsmich ďalších 
- Sekciu pomocných vied historických a ar
chívnictva, Sekciu pre rodové štúdie a Sek
ciu pre dejiny miest. Ich členovia majú blíz
ko aj k aktivitám našej spoločnosti. Mnohí 
z nich sú jej členmi alebo funkcionármi. To 
isté možno povedať aj o predstaviteľoch 
klubov a krúžkov SHS. Pôsobia v Topoľča
noch, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach 
a v Trenčíne. Aktuálne informácie o aktivi
tách SHS možno nájsť na internetovej strán
ke www.dejiny.sk. (gh) 

SO. VÝROČIE VZNIKU ORGANIZOVANÉ
HO ARCHÍVNICTVA na Slovensku si počas 
8. archívnych dní v Trenčíne (9. - 11. júna 
2004) pripomenul Spolok slovenských ar
chivárov. Ked'ze naše archívnictvo takmer 
štyri desaťročia zdieľalo spoločný osud 
s archívnictvom českým, podujatia sa zú
častnili aj archivári z ČR. Spolu s našimi 
hodnotili Päť decénií archívnej legislatívy 
v oboch našich krajinách a zaoberali sa tiež 
perspektívami vzájomnej spolupráce v zje-
dotenej Európe. (gh) 

PÄŤDESIAT ROKOV ČINNOSTI si 16. júna 
2004 pripomenuli spomienkovým seminá
rom v Archíve literatúry a umenia Sloven
skej národnej knižnice v Martine. Pracovi
sko vzniklo v roku 1964 v lone Matice slo
venskej (ako Literárny archív), neskôr bolo 
premenované na Archív literatúry a umenia. 
Od roku 2001 pôsobí v rámci Slovenskej ná
rodnej knižnice. Uchováva hlavne osobné 
fondy významných predstaviteľov sloven

ského národného,"kultúrneho a literárneho 
života 19. a 20. storočia. Bádatelia vyhľadá
vajú najmä ich korešpondenciu, rukopisy 
diel, ale aj fotografické portréty. Zbierka 
fotodokumentov patrí charakterom, rozsa
hom i usporiadaním na Slovensku medzi 
ojedinelé. (gh) 

O TOM, ŽE KOVÁČ1KOVC1 NESTRÁCAJÚ 
DYCH svedčia už tri mediálne dobre spro-
pagované stretnutia, ktoré nositelia tohto 
priezviska zorganizovali v relatívne krát
kom čase za sebou. Posledné sa uskutočni
lo 26. júna 2004 v Lučenci. Organizáciu na 
mieste zabezpečoval p. Ing. Dušan Ková
čik, starosta obce Pinciná. Podujatia sa 
zúčastnilo vyše 170 záujemcov. Novinkou 
v programe bolo slávnostné predstavenie 
kroniky Kováčikovských rodov a ich dote
rajších stretnutí. Informácie o podujatí 
priniesli denníky Pravda, Nový Čas a Novo
hradské Noviny, televízia JOJ i Slovenský 
rozhlas. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 
v auguste 2005 v Rakovej na Kysuciach. 

(gh) 

ŠTVRTÝ ROČNÍK SÚŤAŽE „NAJLEPŠIE GE
NEALOGICKÉ PRÁCE" obosialo 12 autorov 
so 17 prácami. Na vyhodnotenie, ktoré sa 
uskutočnilo 24. septembra 2004 v Martine, 
prišli takmer všetci. Porota hodnotila klady 
i nedostatky diel, ocenila úsilie všetkých 
autorov. Prvé miesto priznala práci Zdenka 
Ďurišku z Martina Medzi mlynmi a banka
mi. Genealógia rodu Makovickovcov. Ďalšie 
ocenenia si odniesli Peter Kothaj z Banskej 
Bystrice za prácu Kniha o Cárskych a Ru
dolf Pavlovič z Prešova za dielo Gréckoka
tolícky kňazský rod Pavlovič zo Šarišského 
Čierneho. Bližšie informácie o podujatí 
a všetkých prácach prinesieme v nasledu
júcom čísle. (gh) 
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O H L A S Y 

K PRÍSPEVKU O GENEALÓGII DURČÁKOV

COV (J. Roszkowski Doklad o šľachtictve 
Durčákovcov z Oravy, GHH 1/2004, s. 19 až 
23) nám začiatkom mája 2004 napísal p. 
Ing. Stanislav Vilček z Ružomberka: 

„Môj otec Albín bol bratranec Karola Gy-
urcsáka a s Edmundom Divékym obaja boli 
v ďalšej rodine. Všetci ročník 1882; spolu 
chodili do nižšieho gymnázia v Trstenej 
a priatelili sa do smrti. Dcéry Karola Gyurc-
sáka a my súrodenci okrem seba z otcov 
sme inú rodinu nemali. V r. 1930 otec ako 
dôchodca asi s ich pomocou urobil genealó
giu, ktorú som Vám odpísal. Rovnakým pís
mom, tú istú mala aj dcéra Anna Karola Gy-
urcsáka. Čo sa týka Malgorzaty Lorenczo-
wicz," uvádza ďalej p. Vilček, "tú som 
nevidel od vojny. Všetci sme ju volali Mar-
gitka. Jej mamu sme navštívili v 70-tych ro
koch pred požiarom ich st. domu. ... Ináč 
Gyurcsákovci po Františkovi sa viac-menej 
ponemčili a Divékyovci boli viac Maďari. 
Tieto rodiny či ich členovia boli obyčajne 
právnici." 

Všetky materiály (korešpondencia k té
me, genealogické tabuľky) sú k nahliadnu
tiu v archíve SGHS. Pripojili sme k nim aj se
parát štúdie Dr. Roszk'owského Z dziejów 
orawskiej rodziny Dziurczaków (Cyurcsá-
ków), ktorý medzičasom vyšiel v ročenke 
Rocznik Orawski III za lata 1999-2001, Zu-
brzyca Górna 2001, s. 23 - 29. (gh) 

GENEALÓGIA, HERALDIKA... 
včera jsem od Vás dostal sborník prí

spevku z konference v Martine. Velice mne 
potešil a hned jsem si alespoň zbežné pro-
hlédl články týkající se vexilologie a pripo
menul si tak krásne dny na Slovensku. Sko
da, že pfi príprave k tiskú došlo ke strano

vému otočení obrázku na str. 136. Naštéstí 
z textu vyplýva, jak tyto znaky mají vypa-
dat a tak pozorný čtenáf dokáže správny 
vzhled znaku odvodit. 

Spolu s kolegy-vexilology z Podvýboru 
pro heraldiku a vexilologii jsme napsali 
publikaci Vlajky, prápory a jejich používaní, 
která feší obdobné otázky jako ve Vestníku 
vlády Slovenské republiky 6/2004 Odporú
čanie na používanie vlajky Európskej únie. 
Doufám, že Vás zaujme český pohled na tu
to problematiku." (Ing. Petr Exner, Hradec 
Králové, 20. 8. 2004) 

„Milé jste mne prekvapili zaslaním Vaše-
ho sborníku z Vaši konference z roku 2001, 
jíž jsem se nemohl zúčastnit. Je v ní rada 
zajímavých informací, které lze dobre pou-
žít pri rúzných pŕíležitostech. Srdečne Vás 
zdravím a pŕeji vše dobré. Váš Ivan Hlaváček 
(Praha, 26. 8. 2004) 

GH-HLAS, STRÁNKY A INÉ 
„Dnes jsem dostal ze SGHS časopis Hlas 

-je to výborný časopis, velmi obdivuji, jak 
dokážete na Slovensku délat rúzná setkání. 
Velmi se mi líbí i knižní produkce, kterou 
SGHS má zvlášté v oblasti heraldiky! U nás 
je praktická heraldika porád na okraji ve
deckého zájmu, i když lidé mají reálny za
jem o tvorbu svých občanských znaku ap. 
Jenomže u nás není statní instituce, která 
by je fádne registrovala." (Tomáš Tyl, Brno, 
5. 5. 2004) 

„Hlas čtu velice rád, internetové stránky 
sleduji, a z literatúry jsem si také vybral za-
jímavé tituly." (Ing. Ivan Herynk, Pardubice, 
13. 5. 2004) 

„...jinak jsem se díval na vaše stránky, 
jsou pekný a pfehledný..." (Tomáš Krúta, 
Praha, 4. 6. 2004). 
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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
v snahe podporiť rozvoj 
genealogického výskumu 

na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 
a oceniť jeho najlepšie výsledky 

vypisuje jubilejný 
5. ročník súťaže 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 

Podmienky: 
1. súťaž je verejná 

2. práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku, 
tematicky zamerané na rody a rodiny so slovenskými vzťahmi 

3. súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SGHS 
(prvé tri práce budú ocenené) 

4. práce alebo ich časti vhodné 
na uverejnenie budú v rámci možností SGHS publikované 

5. všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 
súčasťou zbierok SGHS 

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
v 3. štvrťroku 2007 v Martine 

(presný termín včas oznámime) 

7. práce označené názvom, menom autora, 
miestom a rokom napísania (vydania) 

spolu s písomnou prihláškou (s presnou adresou odosielateľa) 
pošlite v jednom exemplári 

do 31. marca 2007 na adresu: 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

Milan Sišmiš (zost.) 
GENEALÓGIA, HERALDIKA A PRÍBUZNÉ 
DISCIPLÍNY - STAV A PERSPEKTÍVY 
Zborník príspevkov z rovnomennej 
medzinárodnej konferencie. 
2003, {vyšlo v lete 2004) 198 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 178,- Sk 

Júlia Hautová - Ladislav Vrtel (zost.) 
OBČIANSKA HERALDIKA 
Súhrn odborných názorov na tradície, súčasnú koncepciu 
tvorby a možnosti registrácie občianskych (nešľachtických) 
erbov na Slovensku. 
2002, 140 s., brož. anglické resumé 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Zdenko Ďuriška (zost.) 
PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE 
Minulosť rodu, ktorého členovia zaujali popredné miesto 
v moderných dejinách Slovenska. Monografia z dielne reno
movaných slovenských autorov. 
2002, 192 s., brož. 
Cena: 158,- Sk, členovia 118,- Sk 

Alena Kredatusová 
PROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN 
Osudy členov vplyvného spišského podnikateľského rodu. 
Práca ocenená rektorom Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského i v súťaži Najlepšie genealogické práce 2001. 
2002, 92 s., brož. 
Cena: 78,- Sk, členovia 58,- Sk 

OBJEDNÁVKY 
SGHS, Alena Urbanovská 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
urbanovska@snk.sk 

http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html
mailto:urbanovska@snk.sk


Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

STÁLE POPULÁRNE TITULY 

SLOVENSKO V SYMBOLIKE MIEST 
Mapa s erbami a vlajkami všetkých slovenských miest v grafickej úprave Ladislava 
Čisárika ml., spolutvorcu našich štátnych symbolov, vydaná v spolupráci s Heraldic 
kou komisiou Ministerstva vnútra SR. 
Formát A2. Cena: 80,- Sk 

Aj Vy môžete propagovať svoje služby 
na stránkach Genealogicko-heraldického hlasu a na www.geneahgy-heraldry.sk. 
Informácie: genealogy@snk.sk, 043-4131267 kl. 459. 
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LEXIKÓN 
erbov šľachty 

na Slovensku II 
z dielne knižného vydavateľstva 

Hajko & Hajková 

Novák • Vítek • Cisárik 

Liptovská stolica 
205 x 265 mm, 192 strán, ukážky historických artefaktov, 
tvrdá väzba, zlatá razba, dvojfarebná tlač, plnofarebná príloha 

Rok vydania: 2004 
Cena: 999 Sk 

Pri zásielke na dobierku, prípadne na faktúru 90 Sk poštovné a balné. 

Informujte sa vo vybraných kníhkupectvách! 
Kliknite na www.h-h.sk 

Objednávajte: knihy@h-h.sk, 
Tel.: 0 4 2 1 - 2 - 4 3 41 27 61, 
Adresa: Hajko & Hajková, knižné vydavateľstvo, 

Edisonova 7, 821 04 Bratislava 
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e SLOVENSKÁ 
NÁRODNÁ 
KNIŽNICA 

ODBOR SLUŽIEB 

Otváracie hodiny: 
Pondelok až piatok 9. - 18. h 
Sobota 8. - 13. h 

Internet: http://www.snk.sk 
Do nášho katalógu sa dostanete cez voľbu služby, 
odkiaľ môžete poslať aj objednávku MVS 

E-mail: okis@snk.sk 

Fax: 043/422 07 20 

Telefonické linky: 
• Ústredňa (do 15.30 h): 043/413 12 67, 413 17 07, 413 17 69 

(po 15.30 h): 043/413 13 72 
• Medziknižničná výpožičná služba (MVS): ústredňa, kl. 469 
• Medzinárodná MVS: ústredňa, kl. 469 
• Požičovňa: 043/422 07 20, ústredňa, kl. 125 
• Rešeršné služby: 

humanitné vedy: ústredňa, kl. 440 
prírodné vedy: ústredňa, kl. 440 

• Exkurzie: ústredňa, kl. 454 

Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 
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FROM THE CONTENTS 

František Žifčák: The development of genealogical research in the Spiš Región 3 
Research into family genealogies of the Spiš Región (northeastern Slovakia) start-

ed in the last quarter of the 18th century. Then there appeared "Analecta Scepusii 
sacri et profani" written by Karol Wagner (1732 - 1790), an ex-Jesuit, doctor of the-
ology at the university in Trnava and later teacher of auxiliary historical sciences at 
the University of Búda. Its fourth volume brought together genealogical tables, ex-
tracts from documents and commentaries on 4 influential Spiš families - the Zápol-
skýs (Zápolyas), the Thurzos, the Thôkôlys and the Varkočs. The founding of the Spiš 
Historical Society in Levoča in 1883 represented further significant milestone in ge
nealogical research of the area. Until the Society was dissolved in 1945, its members 
published 40 volumes of various scientific works, many of them were genealogical. 
By the end of the 19th and at the beginning of the 20"' century, there appeared also 
other monographs, studies and articles devoted to Spiš family genealogies. The re
search started to decay after World War 11. Its revival took plače only in the 1980s and 
the 1990s. At present, they are mainly The State Archives in Levoča staff members 
who pay attention to genealogical research in the región. In 1992, they helped to re-
establish the Spiš Historical Society. 

Frederik Federmayer: The Kampers of Scharffeneck 11 
In the 1960s, bulldozers got their teeth into ancient neighbourhoods of Bratisla

va. It was a wonder that some historical buildings háve been preserved in the former 
Zuckermandel (a settlement round the Bratislava Castle). The most valuable of them 
is a fortified Renaissance manor house of the Kampers, now the seat of the archaeo-
logical museum. In the Middle Ages, the Kampers operated especially in Lower Aus-
tria and Štyria. The Hungarian family branch was founded by František (Franz) Kam-
per. Around 1560, he became officer of the Hungarian Royal Chamber that adminis-
tered economic and financial affairs of Hungary. The author pays attention to his 
destiny, the destinies of his family members, their relations within the Germán com-
munity of Bratislava and their gradual incorporating into the Hungarian society. He 
follows their destinies up to 1677, when records about the family in Bratislava dis-
appeared. 

Radoslav Ragač: An unknown medieval seal of Žarnovica 24 
On a letter from 1598 (addressed to the town of Banská Bystrica), the author 

found a covered green wax seal bearing the arms of Žarnovica, a small town in cen
trál Slovakia. An analysis showed that the sealing-stick (by which the seal was made) 
originated around 1400. It means that in Žarnovica there existed a burgher's (perhaps 
Germán) community in the mentioned periód already, with the operating municipal 
office. Its activities háve not been known so far as the archives of Žarnovica has not 
been preserved. 
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The seal is also remarkable for its contents. The symbols it depicts (parts of the 
plough), similarly to other agricultural motifs, were practically not used on seals of 
Slovák towns in the Middle Ages. The closest known analogy from the Slovák envi-
ronment is a seal of Vŕbové (western Slovakia) from the 15th century, depicting an ear 
of corn. 

The issue also brings dáta on the patent of nobility of the Andors of Čierny Brod 
(1559), now in possession of the Franciscan monastery in Fiľakovo, and of the coats-
of-arms of the Greek-Catholic bishop and diocese of Mukachevo, Ukraine, designed 
by Zdenko G. Alexy. It also publishes an article on tools enabling the presentation of 
genealogies (genealogical tables) on the Internet - acquaints readers with the Ph-
pGedView and Dynamic Family Tree Compiler programs. 

Translated by Mária Okálová 

ADRESY AUTOROV 
Ing. Zdenko G. Alexy, Havlíčkova 3, 811 04 Bratislava 
PhDr. Frederik Federmayer, Lachova 12, 851 03 Bratislava, 

frederikfedermayer@stonline.sk 
Jan Hapala, hapala@seznaw.cz 
Mgr. Peter Novosedlík, Veterná 36, 917 00 Trnava, vmh@slovanet.sk 
PhDr. Radoslav Ragač, Ústav pamäti národa, Košická 25, PO Box 87, 

820 05 Bratislava 1, ragac@upn.gov.sk 
PhDr. František Žifčák, Štátny archív Levoča, Nám. Majstra Pavla 60, 054 80 Levoča 
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SLOVÁK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International Confederation 
of Genealogical 
and Heraldic Societies 
www.genealogy-heraldry.sk. 

The Slovák Genealogical-Heraldic Society 
(established 1991 in Martin) encourages 
those interested in genealogy, heraldry, 
and related branches, in particular 
researchers of the origin of Slovakia 
related families and persons. For this 
purpose it gives consultation, organizes 
scholarly and educational undertakings, 
publishes semi-annual "Genealogicko-
heraldický hlas" and other publications, 
launches various research projects 
concerning investigation into sources, and 
maintains its own library and archives. 

MEMBERSHIP 
The Society is open to members both from 
Slovakia and foreign countries. The 
individual or institutional member will be 
registered after filling a membership form 
and paying a membership fee. 

MEMBERSHIP FEES 
EUR 7,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine) 
EUR 10,- p.a. (other Európe) 
EUR 20,- p.a. (other countries including 
Canada and USA) 
Please, send checques payable to the SGHS 

CONTACT 
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, 
Slovakia 
Phone:+421-43-413 12 67 
E-mail: genealogy@snk.sk 
Bank connection: 
VÚB Martin 17237-362/0200 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU 

Genealogicko-heraldický hlas je odborno-
popularizačný časopis. Usilujeme o to, aby 
jednotlivé príspevky mali svoju odbornú úroveň 
a boli súčasne zrozumiteľné a čitateľsky 
príťažlivé pre širokú verejnosť. Rozsah 
odborných štúdií by nemal presiahnuť 10 
normalizovaných strán. Pri ostatných typoch 
príspevkov uprednostňujeme menší rozsah. 
Oceníme, ak správy o nových publikáciách 
a uskutočnených podujatiach spracujete čo 
najstručnejšie. 
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1) Texty spracujte ako samostatný súbor Wordu 
alebo T602. 

2) Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), pripadne indexy 
a exponenty. Všetky ďalšie úpravy technicky 
komplikujú prácu s textom v redakcii. 

3) Na záver príspevku pripíšte svoje meno, 
presnú adresu (vrátane PSČ, e-mailu a pod.), 
rodné číslo a vaše bankové spojenie. 

4) Obrázky, grafy a tabuľky spracujte ako 
samostatné obrázkové súbory vo formáte TIF 
alebo JPEG (v rozlíšení 300 dpi) alebo ich 
pripojte v bežnej forme. 

5) Ak máte osobitné požiadavky na grafickú 
úpravu svojho príspevku, vytvorte aj verziu 
graficky upravenú podľa vašich predstáv. 

Podklady nám môžete poslať: 
a) elektronickou poštou na adresu: 

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 
036 01 Martin 

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS. 
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...chcete získať viac informácií? 
Navštívte internetové stránky 

http://www.genealogy-heraldry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo 

na stránky tohto časopisu. 
Nájdete tam 

niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín 

i tých, 
ktorí skúmajú ich dejiny. 
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