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o druhých. Po rokoch, keď si človek prečítal Thomasa Manna a cez ruky mu prechádzali 

svedectvá a pramene o živote a aktivitách jednotlivých Makovickovcov, som si však uvedo-

mil, že tento rod má pre dejiny Slovákov oveľa významnejšiu úlohu. Takých Buddenbroo-

kovcov bolo na nemeckom území na tisíce, Makovickovci snáď jediní.“

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc., 
slovenský historik,  
pedagóg na Katedre slovenských dejín UK v Bratislave

Objednávky 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html
balkova@snk.sk
TEL.: 043-413 12 67, kl. 459 
SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
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Š T Ú D I E  –  Č L Á N K Y

VETVA NITRIANSKYCH POZNANOVCOV Z HRADNEJ A ŠIŠOVA

Marek Ďurčo

Pred rokom 1264 sa v susedstve niekdajšieho prédia Mýto1 (dnes chotár Tren-

čianskeho Jastrabia a Trenčianskych Mitíc v okr. Trenčín) a majetku Blažeja z Diviak 

vo Svinnej2 sformovalo panstvo Hradná.3 Jeho centrom bol hrad Hradná (dnešná 

lokalita Hradisko) v chotári Veľkej Hradnej a hlavným kostolom kostol Všetkých 

svätých v Malej Hradnej (obe obce sa nachádzajú v okr. Trenčín).4 Vývoj panstva 

možno sledovať od začiatku 13. storočia, kedy bol jeho vlastníkom istý Mikuláš z ro-

du nitrianskych Poznanovcov. 

Pôvod rodu
Staršia maďarská i dnešná slovenská historiografia tvrdí, že okolie Malej a Veľkej 

Hradnej už v polovici 13. storočia bolo majetkom rodu Hont-Poznanovcov. O tomto 

rode sa zmieňovali vo svojich historických prácach viacerí maďarskí autori ako napr. 

A. Odescalchi,5 A. Fekete Nagy,6 J. Karácsonyi.7 Pozornosť tejto vetve nitrianskych 

Poznanovcov venovali aj novodobí slovenskí historici, napr. J. Lukačka,8 R. Marsina,9 

P. Horváth.10 

Jadro starých majetkov nitrianskych Poznanovcov ležalo v severných oblastiach 

Nitrianskeho španstva (horná Nitra, okolie Malej a Veľkej Hradnej), ktoré sa v 10. 

storočí ešte nachádzali mimo sféry priameho vplyvu staromaďarského kmeňového 

1 MARSINA, R. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (ďalej CDS) 2. 1971, č. 164, 
s. 129 – 130. Bližšie HROMNÍK, M.: 800 rokov Trenčianskych Mitíc. Trnava 1995.
2 CDS 2, č. 164, s. 130. Por. CDS 2, č. 148, s. 115 – 117, 117n.
3 FEJÉR, G. (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (ďalej CDH) 4/3, 1829, 
s. 241 – 243. Por. KNAUZ, F. (ed.): Monumenta ecclesiae Strigoniensis (ďalej MES) 1, 1874, 
č. 672, s. 518. Prvýkrát sa k tomuto roku viaže zmienka o Hradnej (Gradna) v súvislosti 
s existenciou hodnosti hradnianskeho archidiakona (archidiaconus de Gradna).
4 HUDÁK, J.: Patrocínia na Slovensku (súpis a historický vývin). Bratislava 1984, s. 399.
BEL, M.: Notitia Hungariae novae historico-geographica partis primae cis-Danubianae. Tomus 
quintus (Comitatus Trentsiniensis), rkp., s. 380 (za zapožičanie ďakujem PhDr. M. Zemenemu 
zo Štátneho archívu v Nitre), SLIVKA, M.: K problematike eremitizmu na Slovensku. In: Dejiny 
a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava 1994, s. 49 – 70, 61n (viď mapku). 
5 SZERÉMI (ODESCALCHI, A.) – ERNYEY, J.: A Majthényiak és a Felvidék. Budapest 1913, s. 4. 
6 FEKETE NAGY, A.: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 4. Trencsén 
vármegye. Budapest 1941, s. 334.
7 KARÁCSONYI, J.: A Magyar nemzetségek a XIV. század közepeig 2. Budapest 1901 (ďalej 
KARÁCSONYI), s. 210 – 212.
8 LUKAČKA, J.: Najstaršie nitrianske šľachtické rody. In: Najstaršie rody na Slovensku. Martin 
1994, s. 102 – 110. 
9 MARSINA, R.: Rody Trenčianskej župy (stolice). In: Najstaršie rody na Slovensku. Martin 
1994, s. 88 – 95. 
10 HORVÁTH, P.: Šišov. 885 rokov od prvej písomnej zmienky (1113 – 1998). Partizánske 1998.
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zväzu. Poznanovským majetkom bola aj horná časť Suchej doliny (Šišov a okolie) 

a horné povodie riečky Radošinej s centrom v Nitrianskej Blatnici.11

J. Lukačka tvrdí, že už v prvej polovici 13. storočia sa z nitrianskych Poznanov-

cov konštituovali samostatné vetvy. Jednou z nich bola aj šišovsko-hradnianska 

vetva. Ďalej predpokladá, že Mojš (Moyses) z rodu Poznanovcov doložený v Zobor-

skej listine z roku 1113 bol s najväčšou pravdepodobnosťou najstarším predkom 

šľachticov zo Šišova a Hradnej i zo Seku.12 

Priamy doklad o tom, že v prípade majiteľov Hradnej išlo o vetvu Hont-Pozna-

novcov, prináša až listina z 22. novembra 1339, ktorá uvádza, že Štefan zvaný Pohan 

je synom Františka z rodu Hont-Poznanovcov (de genere Hunthpaznan).13 Možno 

predpokladať, že staršou písomnou zmienkou, ktorá osvetľuje pôvod tohto rodu, 

je listina datovaná na 4. apríl 1247.14 Podľa hodnoverného svedectva Nitrianskej 

kapituly vtedy Juraj, syn Štefanov, a Fabián, syn Mojša z Noroviec, v prítomnosti 

svojich príbuzných predali za deväť hrivien striebra zem Megyered o výmere 2,5 

11 LUKAČKA, J.: Najstaršie nitrianske šľachtické rody, c. d., s. 102 – 110, 102n. 
12 LUKAČKA, J.: Formovanie vyššej šľachty na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá 2/1999, s. 14 
až 18, 17n. 
13 NAGY, I. (ed.): Codex diplomaticus Hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár (ďalej 
AO) 3. Budapest 1883, č. 402, s. 611 – 614.  
14 CDS 2, č. 250, s. 171 – 172.

Malá Hradná – prostredie farského kostola okolo roku 1700 (z publikácie Apoštoli Slovienov. 
Bratislava 1963)
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poplužia Mojšovi, bratovi Uša a Kačmana z osady Kapurnuk (v dnešnom Maďarsku). 

Juraj okrem toho predal Mojšovi – za tri hrivny – aj svojho slobodníka Bogoucha so 

synom Vančom. Pokrvnými príbuznými (presentibus consanguineis suis) boli Abram, 

syn špána Sebeša, Benedikt zo Seku, špán Bečend, Šimon a Peter, synovia Nata zo 

Šišova. J. Lukačka sa domnieva, že všetci tuná vymenovaní zástupcovia tvorili užšiu 

poznanovskú rodovú líniu.15

Najstarším známym predkom hradnianskej vetvy Poznanovcov bol Mikuláš. 

Možno predpokladať, že prvé majetkové diely v Bánovskej kotline získal niekedy na 

prelome 12. a začiatkom 13. storočia.16 Zrejme išlo o diely v Kochnáči, Ruskovciach, 

Dubodieli (Delech) a Ostraticiach.17 Meno Mikuláša sa objavuje v listinách aj neskôr 

(23. apríla 1243, 31. marca 1247, 22. júna 1247 a 29. júna 1247),18 ale už v súvislosti 

s jeho synom Bečendom.

Špán (komes) Bečend
Mikulášov syn Bečend bol jedným z najvýznamnejších reprezentantov hrad-

nianskej vetvy Poznanovcov. Za jeho pôsobenia (pred rokom 1269) došlo k scele-

niu panstva a k najväčším pozemkovým akvizíciám tejto línie. Popri majetkoch, 

ktoré zdedil v Bánovskej kotline, sa mu podarilo získať aj majetky v Trenčianskom 

a Ostrihomskom španstve. Mal zásluhy na obrane krajiny v čase tatárskeho vpádu 

a na obrane Dalmácie v roku 1243. Určitý čas bol jej bánom.19 Jeho hlavným sídlom 

však zostal hrad v Hradnej.20

Bečendov pomerne búrlivý život bol poznamenaný mnohými vojenskými výpra-

vami. V listine z 23. 4. 1243 sa (v mene panovníka) uvádza, že „náš verný Bečend, 

syn Mikulášov, viaceré služobnosti nám v horlivej vernosti tak v kráľovstve, ako aj 

mimo kráľovstva, najviac v čase vpádu barbarského národa Tatárov v prímorských 

krajoch neustále a neúnavne preukazoval.“ 21

V listine z 31. 3. 1247, ktorou získal majetky v Ostrihomskom španstve, sú pod-

robnejšie opísané jeho zásluhy v prímorských krajoch Stredozemného mora, kde 

sprevádzal kráľa Bela IV. Uvádza sa tu (opäť v kráľovom mene), že „v horlivej svojej 

15 LUKAČKA, J.: Formovanie vyššej šľachty na Slovensku, c. d., s. 14 – 18, 17n. 
16 AO 1. Budapest 1881, č. 348, s. 394 – 401, 396n. 
17 „item possessiones Kochnad, item Ruzk, item Delech et Steche vocatas in eodem comitatu 
Trinchyensi existentes suas ab avo et attavo emticias.“ Pozri AO 1, s. 396, por. KARÁCSONYI, 
s. 211. V oponentskom posudku z 23. 5. 2002 k diplomovej práci ĎURČO, M.: Farnosť Malá 
Hradná do začiatku 20. storočia (Cirkevnosprávny a hospodársky vývoj). FiFUK, Bratislava 
2002, 134 s. + príloha p. Doc. Lukačka vyjadril názor, že lokalita Delech určite nie je 
Dubodielom, bližšie však neuviedol, prečo. 
18 CDS 2, s. 81 – 82; č. 247, s. 169 a č. 248, s. 170; č. 260, s. 177; č. 261, s. 178.
19 KARÁCSONYI, s. 210. 
20 HORVÁTH, P.: Šišov. Partizánske 1998, s. 11. Por. aj tvrdenia vizitačného protokolu: 
Diecézny archív v Nitre, f. Parochiae dioecesis Nitriensis, 68/I, Kiss-Gradnensis Parochiae 
Visitationis Canonicae Praeliminare opus (8. 4. 1828). 
21 CDS 2, č. 124, s. 81 – 82, 82 n.: „cum fidelis noster Bechend, filius Nicolai, plurima nobis in 
fervore fidelitatis servicia tam in regno quam extra regnum, maxime tempore persecucionis 
barbare nacionis Tartarorum in partibus maritimis indesinenter et indefesse impendisset…“



6

vernosti stál pri nás v dostatku i nedostatku, tak v čase mieru, ako aj v čase vojny 

odhodlane nám pomáhal, čím si získal nespočetné zásluhy. Na hanbu Benátčanov ob-

ľahol mesto Nin,22 sám seba v mnohých prípadoch vystavil úspešným bojom na rovine. 

Tu zahnaním istých nepriateľov na útek a biednym pobitím niekoľkých z nich dosiahol 

chvályhodné víťazstvo a triumf. Potom so skupinou ozbrojencov vytiahol proti Zadaru,23 

zboril jednu vežu v opevnení tohto mesta a na znak víťazstva zo všetkých tých, ktorí sa 

postavili proti nášmu veličenstvu, vzal rukojemníkov.“ 24 

Domnievame sa, že Bečend práve vďaka týmto zásluhám získal a okolo roku 

1243 zastával aj funkciu dalmátskeho bána.25 Je pravdepodobné, že mu potom ostal 

len čestný titul bána, ktorý však nepoužíval dlho, pretože v listinách z roku 1243, 

z 31. 3. 1247, 4. 4. 1247 a z 22. 6. 1247 vystupuje už ako comes.26 Ako bán (banus) 

sa znova spomína až v listinách z roku 1269,27 zo 14. 7. 127528 a z 27. 3. 1287,29 teda 

už po smrti.

Keďže po tatárskom vpáde značná časť majetkov v krajine ostala vyplienená, 

vypálená a opustená, kráľ ich prideľoval novým vlastníkom (správcom) – najmä tým, 

ktorí sa vyznamenali v jeho vojsku. Bečend vtedy – 23. 4. 1243, najmä za služby 

preukázané v čase vpádu Tatárov – získal zem Výčapy v susedstve dedín Pruské 

a Tuchyňa. Akt jeho introdukcie vykonal trenčiansky špán Bohumír (per fidelem 

nostrum Bogomerium, comitem Trinchiniensem). 

Výčapy pôvodne patrili Pousemu, synovi Radislava, trenčianskemu hradnému 

vojakovi, ktorý zomrel bez právoplatného potomka.30 Bečend sa pre ne v tom is-

22 Nin v dnešnom Chorvátsku. Asi 15 km vzdušnou čiarou na severozápad od mesta Zadar. 
23 Zadar v dnešnom Chorvátsku. 
24 „maioris zelo fidelitatis accensus inter prospera et adversa, pacis ac belli tempore 
immobiliter nobis assistens, innumera sibi merita cumulavit… cum insultatio Venetorum in 
obsidionem Nonensis civitatis advenisset, ipse idem variis fortune casibus se exponens in 
bello campestri, laudabilem obtinuit victoriam et triumphum quibusdam ex hostibus terga 
vertentibus et quibusdam ibidem miserabiliter interemptis … cum multitudine armatorum 
contra Zadram veniens unum turrim confregit, in propugnaculo civitatis ipsius existentem 
et in signum victorie ab omnibus illis recepit obsides, qui contra nostram rebellabant 
maiestatem“. Por. CDS 2, č. 248, s. 170.
25 KARÁCSONYI, s. 210.
26 CDS 2, č. 140, s. 94; č. 247, s. 169; č. 250, s. 171 – 172; č. 260, s. 177.
27 Štátny archív v Bytči, fond Ilešházi Trenčín – Patrimonium, inv. č. 78, šk. 29 (konfirmácia 
listiny Vladislava Jagelovského z 3. 3. 1521, v ktorej potvrdzuje vlastnícke práva Klimenta 
Rožňa v Trenčianskom Jastrabí na základe predloženej listiny uhorského kráľa Belu 
IV. z 1269, v ktorej sa spomína aj bán Bečend a jeho vdova). Analýzou tejto listiny sa 
podrobnejšie zaoberal a jej preklad uviedol HROMNÍK, M.: Trenčianske Jastrabie v dejinách 
do roku 2000. Bratislava 1999, s. 21 – 23, 30 – 31. Nepresný preklad publikoval aj HORŇÁK, 
R.: Trenčianska Turná. Monografia obce, 2. časť. Liptovský Mikuláš 1999, s. 8. 
28 NAGY, I. et al.: Codex diplomaticus patrius 6. Budapest 1876 (ďalej CDP 6), č. 150, s. 213. 
Por. SEDLÁK, V. (ed.): Regesta diplomatica necnon epistolaria Slovaciae (ďalej RDES) 2. 
Bratislava 1980, č. 472, s. 223. 
29 WENZEL, G. (ed.): Codex diplomaticus arpadianus continuatus (ďalej CDAC) 9. Pest 1871, 
č. 326, s. 455 – 456.
30 CDS 2, č. 124, s. 82: „terram Pouse filii Radislov, iobagionis castri Trinchiniensis, nomine 
Wychap, sine successore legitimo defuncti.“
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tom roku dostal do sporu s vojakmi z Trenčianskeho hradu – Rachlovom (kňazom), 

Svoradom, Matúšom a Miroslavom (zrejme Pouseho príbuznými). Spor rozsúdili 

súbojom (in duelli examine), ktorý Bečend vyhral (in ipso congressu pugil supradicti 

Bechend comitis in duelli examine victoriam obtinuit) a Výčapy tým definitívne zís-

kal.31 Pretože pôvodnú darovaciu listinu na ne medzičasom stratil, 22. 6. 1247 si 

nechal vystaviť novú.32

31. marca 1247 dostal Bečend od kráľa aj územie nazývané Šarkan (dnes v okrese 

Nové Zámky).33 Odovzdal mu ho Maurícius, hlavný kráľovský stolník a nitriansky 

špán (per fidelem nostrum Mauricium, magistrum dapiferorum nostrorum et comitem 

Nitriensem). 

Osudy Bečendových potomkov
V roku 1269 pri ohraničovaní osady Višňové v chotári dnešného Trenčianskeho 

Jastrabia sa píše, že chotárna hranica postupuje smerom na juh (versus plagam 

meridionalem) pozdĺž potoka Svinica, tu oddeľuje Višňové od majetku vdovy po 

Bečendovi, niekdajšom bánovi, a pokračuje až k vrchu Inovec (separando a relicta 

bone memorie Bechend quondam bani tenendo usque ad montem Inech).34 

Tento fakt naznačuje dve skutočnosti:

1. Panstvo Hradná sa rozprestieralo na juh od potoka Svinica, ktorý je hranič-

ným potokom medzi chotármi Trenčianskeho Jastrabia na jednej a Veľkou Hradnou 

a Dubodielom na druhej strane. 

2. Špán (Bečend) zomrel niekedy pred rokom 1269. Správu panstva vtedy prebral 

pravdepodobne jeho brat Pavol, pričom isté diely (v chotári Veľkej Hradnej v údolí 

potoka Svinica) zostali aj vo vlastníctve Bečendovej vdovy.

Hradnianski Poznanovci mali nepochybne akési spory s Diviackovcami, pretože 

Pavol (Bečendov brat) zorganizoval v jarných mesiacoch roku 1275 ozbrojený vpád 

na ich majetky v Motešiciach (dnes v okr. Trenčín; majetky patrili Budumerovi, sy-

novi Bána, a jeho bratovi Kozmovi). Na základe vyšetrovania, ktoré nariadil palatín, 

vyšlo najavo, že Pavol (z Hradnej) a čeľadníci Bečendových synov (homines filiorum 

Bechend bani) zranili v Motešiciach troch ľudí (z ktorých jeden utrpel tri, druhý dve 

a tretí jedno zranenie), vypálili tu jeden dvorec, jeho požiarom zapríčinili uhynutie 

troch volov a ďalších dvadsať z dediny odviedli. 

Táto akcia bola premyslená a zosúladená so spustošením diviackovských ma-

jetkov (majetkov Budumera a Kozmu) v Nitrianskom Pravne (Prona, dnes v okr. 

Prievidza). Tie totiž vyplienili s Poznanovcami spriaznení šľachtici Kazimír, Ugrín 

31 CDS 2, č. 140, s. 94.
32 CDS 2, č. 260, s. 177.
33 CDS 2, č. 248, s. 170. Svedectvom Stoličnobelehradskej kapituly z 27. 3. 1287 polovicu 
zeme Šarkan, ktorá patrila dcére po bánovi Bečendovi, predal jej manžel Demeter pôvodom 
z Pilíšu za 35 hrivien striebra do vlastníctva Petrovi a Svoradovi. Pozri CDAC 9, č. 326, s. 455 
až 456.
34 Pozri pozn. 27. 
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a Pongrác, zdržiavajúci sa vtedy na svojich majetkoch v Rajci. Oba ozbrojené kon-

flikty pravdepodobne súviseli s vyrovnávaním vzájomných účtov.35

Za čias Matúša Čáka a Anjouovcov 
Netrvalo dlho a oba znepriatelené rody pocítili tlak iného, mocného a veľmi 

vplyvného veľmoža. Palatín Matúš Čák (okolo 1360 – 1321), ktorý sídlil na Trenčian-

skom hrade, po svojom nástupe k moci prinútil k spolupráci mnohých uhorských 

šľachticov; pod hrozbou konfiškácie majetkov pravdepodobne aj všetkých význam-

nejších šľachticov Bánovskej kotliny. Predpokladáme, že okrem Diviackovcov v Mo-

tešiciach36 a vlastníkov panstva Uhrovec37 ho – z donútenia alebo z vlastnej vôle 

– podporovali aj hradnianski Poznanovci. 

Po zmene politickej situácie (Čákovej smrti) nový kráľ, Karol Róbert (1288 – 

1342), nariadil prísnu revíziu vlastníckych vzťahov v krajine. V jej dôledku sa v Bá-

novskej kotline napr. vrátilo do kráľovských rúk panstvo Uhrovec (Grogh; v roku 

1323),38 istý špán Smaragd, syn Adama, musel odovzdať nitrianskemu biskupovi 

cirkevný majetok v Biskupiciach a v Dolných Našticiach39 a šľachtic Barleus v roku 

1321 znovuzískal osadu Pustá Neporadza,40 predtým zabratú Matúšom Čákom.

Vlastníkom hradnianskeho panstva bol vtedy Štefan prezývaný Pohan, Bečendov 

vnuk (magister Stephanus dictus Pugan filius Francisci filii Bechend).41 Bol to človek, 

ktorý nadobudol isté vzdelanie (používal titul magister), sídlil na hrade v Hradnej 

a svoje panstvo spravoval prostredníctvom úradníkov. V Trenčianskom španstve mu 

patrili dediny Hradná s kamenným kostolom, ktorého bol fundátorom (dnešná Malá 

Hradná), Horná, dnešná Veľká Hradná (superiorem Garadna) s hradom (ibidemque lo-

cum castri similiter Garadna vocati), Kochnáč (Kochnad), Ruskovce (Ruzk), Dubodiel 

(Delech) a Ostratice (Streche). V Nitrianskom španstve išlo o diely v dedinách Šišov 

(Sys), Riadok (Reduk), v oboch Libichavách (utraque Libaha), Višňovom (Wysnew), 

v Hosťoch – so zlatou baňou (Vendegy vocatam cum aurifodina) a v Pochabanoch 

(Pobohaan).42

Napohľad náhle a zdanlivo nepochopiteľne došlo v roku 1329 medzi Štefanom 

Pohanom a uhorským kráľom Karolom Róbertom k vzájomnej, rozsiahlej výmene 

majetkov. Kráľ prevzal poznanovské majetky v Bánovskej kotline a v Nitrianskom 

španstve, Štefan Pohan zase početné majetky v Sedmohradsku, ktoré panovník od-

35 CDP 6, č. 150, s. 213. RDES 2, č. 472, s. 223 túto listinu však datuje na 14. júl 1319.
36 Listina z 21. 10. 1300 – pozri CDP 6, č. 342, s. 463 – 464.
37 Listina z roku 1295 – pozri CDAC 12. Pest 1874, č. 451, s. 555 – 556; CDH 6/3, s. 108 až 
111. Listina z 19. 6. 1297 – pozri CDAC 12, č. 505, s. 639. 
38 RDES 2, č. 921, s. 40.
39 RDES 2, č. 969, s. 420 – 421, 421n. Tamtiež, č. 1012, s. 440. Por. VAGNER, J.: Adalékok 
a nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nitra 1896, č. 13, s. 397 – 400 (listina z 2. 2. 1374).
40 RDES 2, č. 324, s. 727.
41 AO 1. Budapest 1881, č. 348, s. 394. AO 3. Budapest 1883, č. 402, s. 611 – 614 uvádza, že 
bol z rodu Hont-Poznanovcov.
42 AO 1, č. 348, s. 396.
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ňal tamojšiemu odbojnému vojvodovi Ladislavovi a jeho synom. Išlo o osady Zylwas, 

Nogakazto, Septeer, Ewrmeuus, Budateleke v Klužskom španstve a osady Gekekuta, 

Bwza, Nuzal, Laak a Gulateleke v španstve Doboka (v dnešnom Rumunsku).

Príčinu tejto výmeny nevieme celkom dobre objasniť. Je však pravdepodobné, že 

Štefan Pohan pred nástupom Anjouovcov významne podporoval Matúša Čáka. Uhor-

ský kráľ teda mohol iniciovať zámenu majetkov, aby eliminoval jedného z pomerne 

silných protivníkov a súčasne posilnil svoje pozície v Sedmohradsku. 

Panstvo Hradná po roku 1329 administratívne zaniklo. Pôvodné majetky Štefana 

Pohana v Bánovskej kotline pripadli trenčianskemu a majetky v Nitrianskom špan-

stve zase topoľčianskemu hradnému panstvu.43 Takto sa Malá i Veľká Hradná od ro-

ku 1329 stali súčasťou trenčianskeho panstva. Hrad Hradná bol už vtedy a odvtedy 

aj zostal v ruinách. A potomkovia hradniansko-šišovskej vetvy Poznanovcov? Ich 

osudy sa zrejme ďalej rozvíjali najmä v Sedmohradsku.44

43 LUKAČKA, J.: Topoľčianske hradné panstvo v stredoveku. In: Zborník príspevkov 
k slovenským dejinám (zost. Vincent Sedlák). Bratislava 1998, s. 132 – 145, 136 n. 
44 Pozri NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 9. Pest 1862, 
s. 382 –385 (heslo Pogány család, Nagy-Klopotivai).

Náčrt rodinných vzťahov Poznanovcov z Hradnej 
na základe listinných prameňov 

  Mikuláš

  (zm. pred 1243, pravdep. prelom 12. a 13. stor.)

 bán (komes) Bečend  Pavol

 (zm. + pred 1269)  (zm. cca 1275)

 synovia, z nich  dcéra (zm. 1287)

 František  Demeter z Pilíšu

 (zm. pred 1329)

 magister Štefan zvaný Pohan (Pogan, Pugan)

 (zm. pred 1329 – ?)
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NARÁCIE STREDOVEKÝCH LISTÍN 
AKO PRAMEŇ K DEJINÁM ŠĽACHTICKÝCH RODOV 
Čo hovoria listiny o pánoch z Rozhanoviec

Daniela Dvořáková

Každý historik zaoberajúci sa stredovekými uhorskými (a teda aj slovenskými) 

dejinami musí čeliť problému, ktorý do istej miery limituje jeho prácu a sťažuje mu 

výskum, totiž problému fatálneho nedostatku niektorých druhov písomných pra-

meňov. Stredoveká uhorská literatúra takmer nejestvuje, kronikárske diela možno 

zrátať na prstoch rúk, rytierske romány, poézia, kurtoázna literatúra, cestopisy, 

denníky, dejiny jednotlivých rodov, memoáre – to všetko môžeme historikom iných 

krajín iba závidieť. Historikom uhorských dejín, vrátane genealógov, tak zostávajú 

k dispozícii – okrem pomerne zriedkavých listov – iba diplomatické pramene, listiny. 

Hoci ani listinný materiál sa nezachoval v úplnosti a z veľkej časti bol zničený 

alebo stratený, predstavujú listiny pomerne bohatú heuristickú základňu. Šťastím 

v nešťastí je ich vysoká vypovedacia hodnota. Špecifikom uhorských úradných lis-

tín je totiž ich mimoriadna „výrečnosť“, typická len pre listiny vydané v uhorskej 

kráľovskej kancelárii (napr. v českej alebo ríšskej diplomatickej praxi sa s niečím 

podobným nestretávame). 

Narácie listín ako náhrada svetskej literatúry
Predovšetkým narácie listín, ktoré sú kľúčovou časťou tohto druhu písomností, 

sú niekedy doslova stredovekými „románmi“ nabitými informáciami. Akoby do istej 

miery zastupovali chýbajúcu svetskú literatúru. Máme na mysli predovšetkým tzv. 

donačné listiny, t.j. listiny panovníka, ktoré potvrdzovali darovanie majetku osobe, 

ktorá sa o to nejakým spôsobom zaslúžila. 

V drvivej väčšine boli obdarovanými šľachtici, ktorí získavali odmenu za účasť 

na vojenskom podujatí a za hrdinské skutky, ktoré na takýchto výpravách vykona-

li. Práve o tom narácie rozprávajú a tak máme k dispozícii bohatý zdroj cenných 

informácií: nielen o samotnom historickom dianí, lebo osudy obdarovaných jednot-

livcov sú zasadené do konkrétneho historického rámca, opisujú konkrétne udalosti, 

ktorých sa tieto osoby zúčastnili a niekedy ich aj časovo zaraďujú, ale aj o myslení 

a kultúre stredovekých ľudí, o ich mentalite, hodnotách, ktoré si cenili, atď. Nuž 

a v neposlednom rade aj o dejinách jednotlivých rodov. 

Donačné listiny sa totiž vzťahovali aj na príbuzných, ktorí sú v listine často 

presne vymenovaní – a to nielen príbuzní, ktorí priamo participovali na príslušných 

udalostiach, ale aj takí, ktorí by v prípade smrti obdarovaného a jeho najbližších 

potomkov dedili. Často teda tieto listiny obsahujú rozsiahle genealogické údaje. Na-

vyše o hrdinských skutkoch, vojenských stretnutiach, utrpených zraneniach, smrti 

príbuzných v boji a priebehu udalostí pravdepodobne rozprávali samotní aktéri.
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Hoci sa narácie držali istého zaužívaného formulára, konkrétne fakty sa dotý-

kajú len konkrétnych osôb a tak je každá takáto listina akousi „malou kronikou“. 

Niektoré donačné listiny majú obdivuhodný rozsah. Ak ich prepíšeme, zaberajú 

nezriedka aj 10 – 15 normovaných strán.

Pochopiteľne, aj tento druh prameňov má isté limity. Nie vždy bol napríklad 

pisár natoľko presný a sústredený, aby pri neskoršom prepisovaní počutého, najmä 

pri vymenovaní jednotlivých členov rodu, neurobil chybu alebo niekoho nevyne-

chal. S takýmito nedostatkami v texte listín sme sa stretli viackrát. Niekedy si do-

konca držitelia listiny nechali vyhotoviť listinu novú, opravenú, aby v budúcnosti 

nemohlo dôjsť k sporom. Vieme napr. že pisári, ktorí prepisovali donačné listiny 

pre vojvodu Stibora a jeho bratov na prelome 80. a 90. rokov 14. storočia opakovane 

nesprávne zaznamenali meno jedného z bratov, Mikuláša.1

Skutočnosť alebo fikcia – obraz pánov z Rozhanoviec
Druhým obmedzením je istá tendenčnosť týchto listín. Systematický výskum 

prameňov ukázal, že nie vždy sa zaznamenané udalosti odohrali tak, ako ich opi-

suje listina, ktorá mohla vzniknúť (a často aj vznikala) s väčším časovým odstupom. 

Nielen čas, ale aj zmena politickej situácie, mohla ovplyvniť obsah danej listiny. 

Niekedy bolo lepšie taktne pomlčať o niektorých udalostiach a tak obraz, ktorý 

o dotyčných osobách vytvára narácia donačnej listiny, nemusí vždy celkom zodpo-

vedať realite. Je to obraz do istej miery tendenčný, zodpovedajúci úsiliu dotyčného 

šľachtica zachovať o sebe pre budúce pokolenia obraz ušľachtilého a hrdinského 

človeka. Pekný príklad poskytujú listiny z čias kráľa Žigmunda, určené pre pánov 

z Rozhanoviec (Rozgoňovcov). 

Páni z Rozhanoviec patrili medzi tie šľachtické rody, ktoré vyzdvihol práve kráľ 

Žigmund. Dovtedy nevýznamný rod používal predikát podľa majetku v Abovskej 

župe. Za zakladateľa rodu sa považuje palatín Reynold, ktorý dostal v roku 1270 od 

kráľa Štefana V. Rozhanovce a zem Čičava v Abovskej župe, na ktorej jeho synovia 

postavili pred rokom 1316 hrad. Od 14. storočia používali predikát z Rozhanoviec, 

ale sídlom rodu bol Vranov, kde si postavili hrádok.2 Hoci patrili k starobylým ro-

dom, významnejšiu úlohu nehrali. 

O postup rodu sa najviac zaslúžil Šimon, ktorý bol už od roku 1388 na Žig-

mundovom dvore. Jeho zásluhy sú podrobne opísané v listine z roku 1410.3 Šimon 

bojoval spolu s kráľom Ľudovítom proti Benátkam, po jeho smrti hájil záujmy 

1 Jedná sa o dve listiny. V listine z roku 1389 sa namiesto Mikuláša uvádza Peter (Magyar 
Országos Levéltár, Budapest, DL 7470) a v listine z roku 1390 Tomáš (WENZEL, G.: Stibor 
vajda. Budapest 1874, s. 59). Ide nepochybne o omyly pisárov, pretože nikde inde sa 
bratia Peter a Tomáš nespomínajú, vždy len Andrej a Mikuláš. Mikuláš by tu potom 
z nepochopiteľných príčin chýbal. Do istej miery to naznačuje, že ani jeden z bratov nevedel 
čítať, lebo s takto vyhotovenými listinami sa uspokojili.
2 ENGEL,P.: Zsigmond bárói: rövid életrajzok. In: Művészet Zsigmond király korában 
1387 – 1437, I. Tanulmányok. II. Katalógus. Budapest 1987, s. 405 – 458.
3 Zsigmondkori oklevéltár (ZsO) II/2 (1400 – 1410). Összeállította Mályusz, E., Budapest 1958, č. 7633.
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Alžbety a Márie v Poľsku, kde bol aj ťažko zranený. Zúčastnil sa bitky pri Nikopole 

roku 1397, kde sa pokúsil prekopať k hradu podzemnými chodbami a v následnom 

boji utrpel viaceré zranenia (jeho synovec a bratanec tam padli). Kráľ ho hneď po 

návrate odmenil – vymenoval ho za šarišského župana a vrátil Rozgoňovcom Banské 

z príslušenstva Čičavy,4 ako aj mestečko Moldavu nad Bodvou, ktoré bez náhrady 

odobral Kaplaiovcom (mali ho v zálohe).5 V tom čase získal Šimon s bratom Jánom 

aj dom vo Visegráde.6 V roku 1399 sa Šimon zúčastnil na strane kráľa dobýjania 

Liptovského hradu od Prokopa. Počas povstania roku 1403 dobýjal opäť na strane 

kráľa so 400 jazdcami Jágerský hrad od vzbúrencov, ktorí sa postavili proti vláde 

kráľa Žigmunda. 

Donačná listina síce vyzdvihuje Šimonove zásluhy na potlačení povstania, takt-

ne však zamlčiava, že Šimon sa najskôr postavil na stranu vzbúrencov, za čo mu kráľ 

odobral hodnosť šarišského župana. Rovnako bojovali v povstaleckom vojsku proti 

kráľovi ako familiári ostrihomského arcibiskupa aj ďalší príslušníci rodu.7 Šimon 

a jeho príbuzní sa ale včas zorientovali a prebehli späť na stranu kráľa, takže mohli 

ďalej napredovať v sľubne sa vyvíjajúcej kariére. V roku 1409 panovník vymenoval 

Šimona za krajinského sudcu. O postupe rodu svedčí aj to, že hoci ani jeden jeho 

príslušník nebol medzi zakladajúcimi členmi Dračieho rádu, Šimon bol už v roku 

1411 jeho rektorom a dekanom. 

Ďalšie osudy Rozgoňovcov (podľa narácií)
Šimon nesprevádzal kráľa do Talianska a Kostnice, roku 1414 zomrel vo Vranove. 

Zanechal po sebe troch synov: Šimon sa stal vesprímskym biskupom, Štefan a Juraj 

boli bratislavskými županmi. Štefan (v literatúre nazývaný mladší kvôli rozlíšeniu 

od bratanca rovnakého mena) bojoval s kráľom pri hrade Dobor v Bosne v roku 1408, 

sprevádzal kráľa do Lombardie aj na Kostnický koncil, v roku 1419 bojoval proti 

husitom. V roku 1421 bol Štefan špeciálnym familiárom a spolustolovníkom kráľa. 

Aby ho panovník mohol povýšiť medzi barónov, vymenoval ho za bratislavského 

župana, lebo táto funkcia sa viazala s titulom barón. 

Funkciu bratislavského župana zastával Štefan až do roku 1443, od roku 1425 

aj s bratom Jurajom. Okrem toho postupne zastávali ešte hodnosť županov nitrian-

skych, komárňanských, spišských a marmarošských. Riadili prestavbu Bratislav-

ského hradu, kráľ im dal postupne z titulu funkcie alebo do zálohu mnohé hrady 

zo Stiborovho dedičstva (Plavecký hrad, Ostrý Kameň, Korlátka, Holíč, ďalej Čeklís, 

Šintava, Komárno, kapitáni Trnavy). 

Druhú významnú vetvu rodu predstavoval brat krajinského sudcu Šimona, 

Ladislav a jeho synovia. Správy o ňom sú veľmi skromné, v prameňoch vystupuje 

sústavne od roku 1387 spolu so svojím bratom, ale bez funkcií. Mal dvoch synov: 

4 ZsO I (1387 – 1399). Budapest 1951, č. 4926.
5 ZsO I, č. 4168, 4217, 5037.
6 ZsO I, č. 5065.
7 ZsO II/1. Budapest 1956, č. 7634.
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Petra, ktorý sa stal vesprímskym a neskôr jágerským biskupom a Štefana (staršieho), 

temešského župana. S bratom Petrom sprevádzal Žigmunda v Taliansku a na Kost-

nickom koncile. Ako temešský župan sa Štefan zúčastnil viacerých bojov s Turkami. 

Výnimočne sa vyznamenal spolu s manželkou Cecíliou zo Svätého Jura v bojoch 

pri pevnosti Golubac (Galambóc), kde sa Cecília, „nehľadiac na ženskú krehkosť“, 

osobne zapojila do bojov a viedla obliehanie hradu z Dunaja. Štefan zasa doslova 

„vysekal“ kráľa z obkľúčenia Turkov, pričom sa takmer utopil v Dunaji. 

V roku 1427 povolil kráľ Štefanovi, že môže byť spolu so svojou rodinou pocho-

vaný na hociktorom mieste v stoličnobelehradskej bazilike a postaviť tam oltár ale-

bo inú kamennú stavbu (hrobku). Štefan tam založil rodinnú kaplnku. I táto výsada 

svedčila o mimoriadnom postavení Rozgoňovcov. 

O čom narácie nehovoria
Osudy šľachtického rodu, ako sme ich v stručnosti podali vyššie, sú zrekon-

štruované práve z narácií donačných listín. Keby sme však vychádzali iba z nich, 

bol by tento obraz do istej miery skreslený. Vďaka iným prameňom vieme, že „ne-

ochvejná“ vernosť pánov z Rozhanoviec, ktorá sa toľko ospevuje v Žigmundových 

darovacích listinách pre jednotlivých príslušníkov rodu, nebola až taká neochvej-

ná. Napokon, svojho kráľa, ktorý ich z bezvýznamných šľachticov povýšil medzi 

najvýznamnejších barónov krajiny, čo zdôraznil aj kronikár Ján z Turca,8 zradili aj 

po jeho smrti – v bojoch o trón po smrti Žigmundovho zaťa Albrechta v roku 1439 

sa postavili proti Žigmundovej dcére a jej synovi, legitímnemu dedičovi uhorskej 

koruny a podporili poľského kráľa Vladislava.

A tak na záver môžeme konštatovať, že hoci sú narácie stredovekých donačných 

listín jedným z najdôležitejších prameňov genealogického výskumu, treba k nim 

pristupovať s istou opatrnosťou a konfrontovať ich s ďalšími druhmi písomných 

prameňov.

8 Kronika vyšla aj v slovenskom preklade (SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. 
Budmerice 1995). O povýšení Rozgoňovcov pozri na s. 159.
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MADÁČOVCI
Minulosť a prítomnosť jedného šľachtického rodu

Sylvia Siposová

Madáčovci patria medzi najstaršie šľachtické rody, doložené na území dnešného 

Slovenska. Ich pôvod a genealógia sú pomerne dobre preskúmané; rodokmeň rodu 

– z podnetu svojho priateľa, historika Ivána Nagya – na základe rodinného archívu 

zostavil v roku 1861 dramatik Imre Madách, najznámejší člen rodu.1 

Dejinám Madáčovcov – najmä po smrti Imre Madácha – sa venovali aj ďalší his-

torici (okrem už spomínaného Nagya hlavne László Zolnay, Mihály Latkóczy, Soma 

Sarlai, Menyhért Palágyi a iní) a zrodilo sa nespočetné množstvo viac či menej 

vierohodných prác. Najkurióznejšia z nich je azda genealógia Madáčovcov,2 ktorú 

vypracoval György Radó na základe prác Ivána Nagya a Stokvisa a v ktorej sa snažil 

vypátrať všetkých možných predkov Imre Madácha. Radó sa samozrejme snažil 

o nemožné, veď napr. jeden z prarodičov Imre Madácha ostal prakticky neznámy 

(básnikova prababka bola totiž slobodnou matkou), a čím ďalej pátrame, tým viac 

otáznikov sa vynára. Radóom koncipovaný rodostrom napr. obsahuje aj také his-

torické postavy, akými boli kráľ Ondrej I., kyjevské veľkoknieža Vladimír alebo 

francúzsky kráľ Hugo Capet. Aj keď táto genealógia pre nás nemá klasickú výpoved-

nú hodnotu, je zaujímavým dokladom toho, aké výsledky môže v práci genealóga 

priniesť kombinovanie historických a mytologických prameňov. 

Ale vráťme sa k histórii Madáčovcov, ktorých osudy boli späté hlavne s dejinami 

Novohradu. Pôsobili tu najmä ako vojaci a stoliční úradníci. Najznámejší z potom-

kov, Imre Madách, autor svetoznámej Tragédie človeka, sa zapísal aj do dejín sve-

tovej literatúry. 

Prvé generácie Madáčovcov
V siedmom zväzku diela Ivána Nagya (Magyarország családai címerekkel és nem-

zékrendi táblákkal) sa dočítame, že kolískou rodu bola Zvolenská stolica. Predkovia 

Madáčovcov – potomkovia komesa Raduna3 – zaujímali popredné miesto medzi ta-

mojším zemianstvom. Radun ako kráľovský pristald a služobník dostal majetky od 

Ondreja II. v okolí Hronseku a Vlkanovej. V časoch tatárskeho vpádu pomohol na 

úteku Belovi IV., za čo ho kráľ spolu so synmi obdaril viacerými majetkami: „…cum 

propter insultum Tartarorum ad partes maritimas processissemus, quidam nomine 

Radun nobiscum circa mare commorando, nobis fidele servicium exhibuit, et postmo-

dum, cum de maritimis pervenissemus, idem Radun, cum filiis suis Toma, Modach et 

1 RADÓ, Gy. – CSABA, A.: Madách Imre életrajzi krónika. Budapest 2006, s. 244 – 245.
2 RADÓ, Gy.: Madách Imre ősei, rukopis vo vlastníctve Andora Csabu (http://www.madach.hu/
MadachIThonlap/tanulmanyok/SzimpoziumII/rado.rtf).
3 NAGY, I.: Magyarország családai címerekkel és nemzékrendi táblákkal 7. Budapest: Arcanum 
adatbázis Kft. 2004, DVD
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Dolná Strehová. Foto: archív obce
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Tobia in domo nostra continuo commorando multiplicia servicia et diversa exhibere 

non cessarint.”4

V donačnej listine z roku 1250 sa spomínajú len traja synovia comesa Raduna: 

Toma, Myke a Modach. Radun mal však až 6 synov. Ich potomkovia už v stredoveku 

vytvorili viaceré zemianske rody. Išlo napr. o Šoóšovcov z Poltára, Kürtöšiovcov 

z Krtíša, Zolnaiovcov zo Zolnej, aj Madáčovcov z Dolnej Strehovej. Archeológ László 

Zolnay – sám potomok comesa Raduna – na základe vlastných výskumov zistil, že 

Radun vlastne pochádzal z Krtíša, bol potomkom Narada Krtíšskeho, ktorý žil na 

rozhraní 12. a 13. storočia a bol dvorným služobníkom Ondreja II.5 

Zolnay sa zaoberal aj pôvodom mena Madáč. Na začiatku 20. storočia sa totiž 

rozvinula vášnivá diskusia medzi zástancami slovenského etymologického pôvodu 

mena – Mihály Latkóczy, Géza Voinovich, Zsolt Harsányi tvrdili, že meno má pôvod 

v slovenskom slove med – a zástancami maďarského etymologického pôvodu, ktorí 

meno odvodzovali od slova madár – vták. Zolnay zastával názory jazykovedca Jáno-

sa Melicha, ktorý tvrdil, že meno pochádza z maďarského mužského mena Modoros, 

Modaras (t. j. vtáčnik). 

Potomkovia Modacha samozrejme pôsobili v službách uhorských kráľov, zúčast-

nili sa výprav posledných Arpádovcov, zachovávali verosť aj Anjouovcom, za čo boli 

odmenení donáciami v rôznych častiach Slovenska (meno rodu sa dodnes zachovalo 

v názvoch niektorých obcí, napr. Madočian na Liptove a Madačky v Novohrade). Syn 

Modacha Pavol (spomínaný medzi rokmi 1283 – 1326) bojoval po boku Ondreja III. aj 

mimo Uhorska, za čo získal majetok v obci Čerín pri Zvolene. Natrvalo sa tu usadil 

a dal tu postaviť tiež kostol, ktorý stojí dodnes.6 Ale jeho potomkov už stretávame 

v okolí Krtíša. Peter dostal donáciu na majetky v Buši, František ako prvý z Madá-

čovcov začal používať prímená Strehovský a Kľačiansky. Práve v súvislosti s ním sa 

po prvýkrát spomína aj obec Dolná Strehová (v roku 1430), ktorá sa stala hlavným 

sídlom rodiny. Nemôžeme zabudnúť ani na tretieho zo súrodencov: Juraj, ktorý mal 

prídomok Literatus, bol podľa súdobých prameňov výnimočne vzdelaný muž a tak 

máme právo domnievať sa, že literárna tradícia v rode začala práve ním.7 

Osudy potomkov strehovskej vetvy
V 15. storočí sa rodina rozdelila na strehovskú a kľačiansku vetvu. Kľačianska 

vetva, ktorej prvým predstaviteľom bol Matej, však v roku 1707 vymrela, keď jej 

posledný člen Pavel (v Žemberovciach) zomrel bez potomka.8 Strehovská vetva 

rodiny začína Ladislavom, ktorý mal v roku 1470 postavenie župana Novohradskej 

stolice a spomína sa aj v súvislosti s vojenskou výpravou Mateja Korvína proti čes-

4 ZOLNAY, L.: A Madách család eredete. In: A Nógrád megyei Múzeumok évkönyve 9. 
Salgótarján 1983, s. 11 – 35.
5 Pozn. 4.
6 KERÉNYI, F.: Madách Imre. Bratislava 2006.
7 LATKÓCZY, M.: Madách Imre őseiről. Budapest 190l.
8 Pozn. 3.
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kému kráľovi Jiřímu z Poděbrad, v rámci ktorej sa Ladislavovi podarilo zajať jeho 

syna Viktorína. Za tento hrdinský čin ho kráľ odmenil novými majetkami aj novým 

erbom, znamením ktorého sa stal mýtický gryf držiaci v labách zlatú korunu.9 Stre-

hovská vetva rodu sa odvtedy natrvalo usadila v Dolnej Strehovej. 

V roku 1552 vtrhli do Strehovej Turci. Spustošili dedinu, vyplienili kaštieľ a Petra 

Madáča odvliekli do zajatia. Vrátil sa odtiaľ až v roku 1585. Podľa rodinnej tradície 

práve Peter ako prvý z rodu prestúpil na evanjelickú vieru augsburgského vyznania. 

Urobil tak z podnetu svojho švagra Jána Rimaia (ktorý bol mimochodom význam-

ným básnikom maďarského manierizmu).10 

Petrov syn Gašpar bol prvým literárne činným členom z rodiny Madáčovcov. 

Postaral sa o to, aby sa verše jeho strýka Jána Rimaia zachovali. Rukopis známy 

ako Rimaiov-Madáčov kódex (Rimay-Madách kódex) je uložený v Budapešti v Széche-

nyiho národnej knižnici. Gašpar Madáč bol dvojjazyčným autorom. Písal rovnako 

maďarské, ako aj slovenské verše v štýle Valentína Balašu. Do slovenskej literatúry 

sa zapísal aj tým, že od roku 1639 v Dolnej Strehovej zamestnal prenasledovaného 

evanjelického farára Štefana Pilárika, významného predstaviteľa slovenskej baroko-

vej literatúry, ktorý tu pôsobil do roku 1693.11

Gašpar Madáč – podobne ako jeho predkovia – zastával viaceré funkcie v správe 

Novohradskej stolice. Jeho syna Jána však nachádzame už v službách Františka 

Vešeléniho. Jánov syn Peter Madáč sa ako generál Imricha Tökölyho zúčastňuje na 

oslobodení Košíc. Jeho brat Ján sa zase vyznamenal v protitureckých bojoch ako 

kapitán Krupiny. Jeho (Jánov) syn Ladislav sa vrátil k pokojnejšiemu životu – pôsobil 

ako župan a podžupan Novohradskej stolice. 

9 Pozn. 4. 
10 Pozn. 6.
11 Pozn. 6.

Kaštieľ Madáčovcov v Dolnej Strehovej

Erb Madáčovcov
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Osemnáste storočie síce už nebolo také búrlivé, ako tie predchádzajúce, rodinný 

majetok však aj tak utrpel ťažké rany. Väčšia časť z neho bola už roku 1604 záloho-

vaná Révaiovcom. Situácia sa ešte viac vyhrotila za Jána Madáča (prastarého otca 

básnika Imre Madácha), ktorý sa viac ako zveľaďovaniu majetku zaoberal otázkami 

viery, písal liturgické básne, a keď v roku 1758 rozsiahly požiar zničil aj rodinný 

kaštieľ, svoj skromný majetok venoval evanjelickej cirkvi. Ján podľa všetkého nebol 

dobrým hospodárom. Majetok zanechal zadĺžený a tak veritelia vyhnali vdovu aj so 

synom Alexandrom (Šándorom) nielen z kaštieľa, ale aj zo Strehovej. To je príčinou, 

prečo urbársky súpis vyhotovený v Dolnej Strehovej v roku 1770 neobsahuje ani len 

zmienku o Madáčovcoch.12

Znovuzrodenie strehovskej vetvy
Vdova so synom sa po smrti Jána Madáča usadila v neďalekej Vieske a neskôr 

presťahovala do Vacova. Tútorstva nad malým Šándorom sa ujal biskup Migazzi, 

ktorý sa postaral o to, aby chlapec vyštudoval právo. Biskup vykonal aj ďalší šľa-

chetný skutok. Za 80-tisíc zlatých vyplatil veriteľov madáčovského majetku. Vdova 

so synom sa vrátili do Dolnej Strehovej a stali sa oddanými stúpencami katolíckej 

cirkvi.13 Šándor tu – v dedine, kde sa dovtedy väčšina obyvateľstva hlásila k evan-

jelickému vierovyznaniu – dal dokonca postaviť aj nový katolícky kostol s farou 

(1811). Šándor bol šikovným právnikom a schopným hospodárom. V roku 1809 sa 

mu podarilo odkúpiť majetok Madáchovcov, dal zrenovovať kaštieľ a dokončil aj 

stavbu nového kaštieľa, s ktorou začal ešte Peter Révai. Jeho syn Imrich zdedil po 

ňom právne viac-menej skonsolidovaný, stále však ešte zadĺžený majetok. 

Imrich sa tiež stal právnikom a zastával viaceré funkcie v Novohradskej stolici. 

Od roku 1819 bol členom uhorskej kráľovskej komory, k čomu pravdepodobne do-

šlo aj vďaka príbuzenským vzťahom jeho manželky Anny Majténiovej. Majténiovci 

patrili medzi najvýznamnejšie rody vtedajšieho Uhorska. Svoj pôvod odvodzovali 

od starobylých Diviackovcov (Divékovcov). Ich zakladateľom bol v 15. storočí žijúci 

Ján, syn Baška, ktorý mal menšie majetky v Nitrianskej a Trenčianskej stolici. Jeho 

potomok Gregor sa vyznamenal v bojoch s husitmi, za čo kráľovskou donáciou 

získal hrad Sivý Kameň (Kesselőkeő) a rod povzniesol medzi vyššiu šľachtu. V stre-

doveku nachádzame viacerých Majténiovcov medzi poprednými kráľovskými dvo-

ranmi a prelátmi. V 14. storočí sa tento rod rozrástol na viacero vetiev, z ktorých 6 

získalo povýšenie do barónskeho stavu.14 

Sobáš priniesol Madáčovcom nielen zlepšenie majetkových pomerov, ale aj po-

silnenie spoločenskej prestíže, vďaka ktorej mohli v Novohradskej stolici znovuna-

dobudnúť stratené pozície. Anna Majténiová – zbožná katolíčka prísnych mravov, 

znalá etiky a rozhľadená v spoločenských pomeroch – robila všetko preto, aby svoj-

12 Urbár obce Dolná Strehová (v obecnej knižnici v Dolnej Strehovej).
13 SARLAI, S.: Madách Imre nagyatyjáról. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 44, 1934, s. 305 
až 306.
14 Pozn. 3.
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ho muža dostala do vysnívanej funkcie podžupana, ale bez úspechu. Imrich Madáč 

st. totiž nemal takéto ambície a uspokojil sa so zveľaďovaním rodových majetkov.15 

Keď náhle zomrel (1834), zanechal majetky s rozlohou 6000 katastrálnych jutár na 

území štyroch žúp, moderne vybudované hospodárstvo a impozantné rodové sídlo, 

v ktorom sa narodil a celý svoj život prežil aj najslávnejší člen rodu – básnik Imre 

Madách.

Osud Imre Madácha a jeho rodiny
Autentické údaje o jeho narodení podľa matriky rímskokatolíckej cirkvi v Dolnej 

Strehovej sú nasledovné: „Nr. 1. 1823. 21. Januarii. Baptizans: Idem Parochus (v tom 

roku Hnilický). Baptisatus: Emericus. Parentes: Illustrissimus D(omi)nus Emericus 

Madách de Sztregova et Kelechín, Illma Anna Majthényi de Keseleokeo. Rom. Cath. 

Conditio: Donatarius Nobilis Hungarus suae Majestatis Caesareo-Regiae Camerarius. 

Levantes: D. Georgius Bukva, Illma Domina Baronissa Antonia Czetvicz. Alsósztrego-

va. Tom. 16. 17. p.“16

Základné a stredné vzdelanie získal mladý Imre na základe súkromnej výučby, 

iba na skúšky chodil do Vacova. Vysokoškolské štúdiá, najprv filozofie, potom prá-

15 Pozn. 6.
16 Štátny archív v Banskej Bystrici, matrika rímskokatolíckej cirkvi v Dolnej Strehovej.

Alexander Madáč (1756 – 1814), 
básnikov starý otec

Anna Majténiová (1789 – 1885), 
básnikova matka
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va, absolvoval v Budapešti. Šikovne maľoval, bol vyznávačom hudby a udivujúce 

boli jeho jazykové schopnosti: plynule hovoril maďarsky, slovensky a nemecky, čítal 

francúzsku, anglickú, latinskú, grécku a taliansku literatúru. 

Po skončení štúdií sa stal podnotárom a urobil si advokátske skúšky. Stredobo-

dom jeho pozornosti však bola literatúra. Od svojich sedemnástich rokov publikuje 

a stáva sa zanieteným šíriteľom myšlienok Lajosa Kossutha. Zoznámi sa a v roku 

1845, napriek odhováraniu rodinou a priateľmi, aj ožení s Eržikou Fráterovou, ktorá 

vôbec nebola bohatá a naviac protestantka a vzdialená príbuzná Madáčovcov – ako 

na to poukazuje Soma Sarlai.17 Po svadbe sa mladý pár usadil v obci Csesztve (dnes 

na území Maďarska), kde mali Madáčovci majetok s kúriou. Mladý právnik sa stane 

hlavným vojenským komisárom Novohradskej župy, čo ho vtiahne do bezprostred-

ných príprav protihabsburskej revolúcie i keď on sám nebol popredným revolucio-

nárom. 

Udalosti roku 1848 privítal s radosťou, no pre zdravotné ťažkosti sa nezapojil do 

vojenských operácií. Útechou mu bol prvorodený syn Aladár, ktorý sa narodil hneď 

na začiatku roka 1848. V revolučných rokoch 1848/49 rodina Madáchovcov utrpela 

17 SARLAI, S.: Madách Imre és Fráter Erzsébet vérségi kapcsolata. In: Turul, 51, 1937, č. 1 – 2.

Svetoznámy básnik a dramatik  
Imre Madách (1823 – 1864)

Alžbeta Fráterová (1827 – 1873),  
básnikova manželka
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ťažké rany: básnikovu sestru Máriu spolu s manželom a synom z prvého manželstva 

usmrtil rozvášnený dav rumunských povstalcov. O pár dní nato zomrel ich brat 

Pál, ktorý vykonával kuriérnu službu v prospech revolučnej vlády.18 Po potlačení 

revolúcie sám Imre Madách pomáhal jej prenasledovaným účastníkom, za čo bol 

odsúdený a väznený v budove vodných kasární v Bratislave a neskôr v Budapešti. 

Ďalší zo súrodencov, Károly, jeden z revolučných komisárov, bol verejne napádaný 

a šikanovaný.

Tieto udalosti, ako aj represie, ktoré rodinu postretli po porážke revolúcie, po-

značili celý  nasledujúci život básnika. Vážne poškodený zdravotný stav, rozpadnu-

tá rodina a neisté hmotné zabezpečenie zapríčinili, že sa Imre Madách stal sklama-

ným samotárom. Venuje sa štúdiu histórie, filozofie, ale aj prírodným vedám, právu 

a politológii a od roku 1858 v tichej samote strehovského kaštieľa začína písať jedno 

z najväčších diel svetovej dramatickej literatúry: Tragédiu človeka. Dielo dokončil 

v roku 1860 a tak sa iba na konci života dočkal zaslúžilého uznania a slávy, lebo 

o pár rokov neskôr, 5. októbra 1864 zomrel. Pochovali ho do rodinnej hrobky na ka-

tolíckom cintoríne, odkiaľ jeho pozostatky v roku 1936 preniesli do novopostavenej 

hrobky v parku kaštieľa.

18 Pozn. 6.

Aladár Madách (1848 – 1908), básnikov syn  
a posledný mužský potomok rodu
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Po Imreho smrti začína súmrak strehovskej vetvy Madáčovcov. Matka ho prežila 

o 21 rokov; zomrela v tom istom roku, ako jej ďalší syn Károly. Je pochovaná v spo-

ločnej hrobke s básnikom a jeho synom Aladárom, ktorý celý svoj život prežil na 

strehovskom panstve, kde sa venoval hlavne špiritizmu. 

Aladár – posledný mužský potomok rodu – mal iba jednu dcéru, Flóru, ktorá sa 

vydala za advokáta Pála Lázára. Ona už síce žila v Budapešti a strehovský majetok 

riadili správcovia, no postarala sa o to, aby v kaštieľnom parku postavili novú ro-

dinnú hrobku, kde napokon v roku 1936 uložili aj telesné pozostatky Imre Madácha 

a ďalších členov rodiny.19 Majetok potom postupne rozpredali a členovia rodiny sa 

rozišli do rôznych kútov sveta. 

Flórina dcéra, pravnučka Imre Madácha, žije s rodinou v Brazílii. Mladšia dcéra 

Imre Madácha, Borbála, zomrela na tažkú psychickú chorobu v roku 1914 v nemoc-

nici v Budapešti. Staršia dcéra Jolánka si založila rodinu na Slovensku. Jej potomko-

via žijú na území Slovenska aj Maďarska a starajú sa o zachovanie pamiatky rodu. 

Svedčí o tom aj hrobka s pomníkom – sochou Adama, dielom významného sochára 

Alojza Rigeleho – ktoré dodnes stoja v parku strehovského kaštieľa Madáčovcov.

19 HORÁNSZKY, N.: Az alsósztregovai Madách-síremlék. Budapest 2005.

Flóra Madáchová, básnikova vnučka, s manželom
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Predkovia Imre Madácha
(podľa I. Nagya)

Tab. 1

  Narad Krtíšsky
  (okolo 1180 – 1200)

  |
  komes Radun 
  (spomínaný 1223 – 1250)

  |
  komes Modach 
  (spomínaný 1241 – 1278)

  |
  komes Pavol 
  (spomínaný 1283 – 1326)

  |
  Pavol 
  (spomínaný 1333 – 1368)

  |
  Juraj, literatus

  |
  Mikuláš
  (spomínaný okolo 1448)
  Ilona Peréniová

  |

 Ladislav  Matej
 (1470 – 1521)  (1519)
 1470 hlavný župan 
 Novohradskej stolice
 Katarína Rátkaiová
 |

 Ján  Peter
 (spomínaný okolo 1524)  (1524)
 Anna Liberčeiová
 |

 Štefan Martin Juraj 
 (1549) (spomínaný okolo 1550) (1550)
  Katarína Baiová Anna Čériová

  |

 Peter  Barbora Katarína Žofia
 (1552 – 1598)
 Tab. 2
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Tab. 2 
   Peter (Tab. 1)
   (1552 – 1598)
   prestúpil na ev. vieru
   Anna Šarlaiová 
   |
   |
 Žofia  Gašpar, básnik  Juraj
   (okolo 1606 – 1656)
   Anna Beneová
   |
   |
Anna Zuzana  Ján 
   (spomínaný 1552 – 1566)
   Magdaléna Voksič-Horvátová
   |
   |
   Ján Adam Peter Zuzana
   (? – 1697)
   Alžbeta Seléniová
   |
   |
Magdaléna Žofia Barbora Ladislav
   (1692 – 1737)
   Zuzana Ujfalušiová
   |
   |
   Ján, básnik Zuzana Anna Katarína Žofia
   (? – 1765)
   Eufrozína de Fabrice
   |
   Alexander 
   (1756 – 1814)
   prestúpil na katolícku vieru
   Anna Rusová
   |
   |
   Imrich Klementína Anna Karolína Ján
   (1781 – 1834)  Amália
   Anna Majténiová
   |
   |
 Mária Alexandra Jozefína Imrich (Imre)  Karol
 Anna Pavlína Anna básnik (1826 – 1886)
 (1813 – 1849) (1815 – 1820) (1823 – 1864) 
   (Tab. 3)

 Ester Mária Anna Henrika Juraj Pavol
 Anna Antónia Alexander Juraj
 (1814 – 1814) (1818 – ?) (1825 – 1825) (1827 – 1849)
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Potomkovia Imre Madácha

Tab. 3

    Imrich (Imre) Madách (Tab. 2)
    (1823 – 1864)
    Alžbeta Fráterová
    (1827 – 1873)

Imrich Aladár    Jolana Barbora
(1846) (1848 – 1908)    (1851 – po 1893) (1853 – 1933)

 Mária Feketeová    1. György Ruttkay
     2. Fabriczy Pál (bezdetní)
 Flóra
 1. István Kuchinka    1. Sarlota Ruttkayová
 2. Pál Lázár    Dr. István Reinchardt

 1. István Vilmos 2. Flóra  Alica
 Kuchinka Kuchinka Lázárová  Reinchardtová
   István   Jozef Fitzek
   Bezegh-Huszár 
     Magdaléna 
     Fitzeková
     Dr. Ivan Pšanecký

     Ivan Demeter 
     Pšanecký
     Lýdia Veljačíková

   Ivan  Eugénia Iveta
   Pšanecký  Pšanecká Pšanecká
   Alena Vrábelová  Jozef Lovíšek Peter Jančiar

 Michaela  Anetta  Vladimíra  Alena
 Pšanecká  Pšanecká  Lovíšková Lovíšková
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EŠTE RAZ K HERALDICKEJ VÝZDOBE HRADU SKLABIŇA

Radoslav Ragač

V predchádzajúcom čísle Genealogicko-heraldického hlasu Maroš Mačuha pri-

niesol informácie o nedávnom náleze poškodeného neskorogotického architekto-

nického článku s uhorským erbom, mladšom renesančnom uhorskom erbe a dvoch 

nápisoch na bránach turčianskeho hradu Sklabiňa.1 Na základe rukopisu Inscriptio-

nes, quae in Saxis praeprimis emortualibus aliis item monumentis ad res Hungaricas 

attinentibus supersunt, collectae..., ktorý sme našli vo fondoch Archívu literatúry 

a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine (ďalej len rukopis), môžeme údaje 

publikované v spomínanom príspevku výrazne doplniť a čiastočne aj nanovo inter-

pretovať.2 

Rukopis vznikol koncom 18. storočia a podľa citovaného katalógu bol v 19. storočí 

súčasťou sentivániovsko-rakovskovskej knižnice v Lontove.3 Vznikol odpisom pô-

vodného textu, ktorého (anonymný) autor popísal nápisy a erby na hrade Sklabiňa 

na jeseň roku 1767, počas návštevy, ktorú mu umožnil barón Šimon Révai.

Erb Mateja Korvína (1487)
M. Mačuhovi sa podarilo výskumom nájdený architektonický článok spojiť s ka-

mennou tabuľou z expozície révaiovského hradného múzea, o ktorej písal už v roku 

1877 F. V. Sasinek.4 Podľa Sasinka bol na nej letopočet 1468. M. Mačuha predpokladá, 

že erb pochádza zo svorníka hradnej kaplnky a rozvíja úvahu o doteraz neznámej 

ranej korvínovskej panovníckej rezidencii v Turci.

Podľa rukopisu sa na hrade naozaj nachádzal datovaný kamenný erb uhorského 

kráľa Mateja (1440 – 1490). Bol však o takmer dve desaťročia mladší. Na základe 

pomerne presného a podrobného opisu autora rukopisu vieme, že erb pochádzal 

z roku 1487 a ešte v čase jeho návštevy Sklabinského hradu – na jeseň 1767 – bol 

umiestnený nad bránou do horného hradu.5

Naopak v kaplnke autor rukopisu žiadny erbový svorník nerezaregistroval. 

Číslice letopočtu boli podľa neho vyryté v „starej forme“ a oddelené bodkami. Išlo 

s najväčšou pravdepodobnosťou o staré, dnes už nepoužívané tvary číslic 4 v tvare 

slučky a 7 v tvare obráteného mäkčeňa. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že sám 

1 MAČUHA, M.: Heraldická výzdoba hradu Sklabiňa. In: Genealogicko-heraldický hlas, 17, 
2007, č. 2, s. 23 – 30.
2 Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, Rukopisy historických 
knižníc Slovenska, inv. č. 2549 (ďalej ALU SNK); ide o odpis rukopisu, ktorý (odpis) vznikol 
pred rokom 1797 (záznam na prídoští) a drobné doplnky do neho pribudli ešte aj po roku 
1802.
3 Podľa rukopisného exlibrisu bol jeho predpokladaným majiteľom na prelome 18. a 19. 
storočia Tomáš Sentiváni.
4 SASINEK, F. V.: Sklabinský hrad. In: Slovenský letopis, 2, 1877, č. 1, s. 39.
5 ALU SNK, kap. XIII/fol. 13 b: ...Clypeus Corvinis Regis in Arce Szklabina ... Anno 1487. 
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odpisovateľ letopočtu si bol vedomý toho, že číslice v ňom sú starobylé, na základe 

čoho nepochyboval ani o veku kameňa.

O tom, že skutočne ide o erb publikovaný M. Mačuhom, najlepšie svedčí jeho 

blazon. Erb nad sklabinskou hornou hradnou bránou bol podľa rukopisu štvrtený, 

v strede so srdcovým štítkom – korvínovským rodovým erbom: havranom sedia-

cim na vetvičke, s prsteňom v zobáku. V prvom poli sa nachádzali arpádovské 

brvná, v druhom dvojramenný kríž, v treťom tri levie hlavy Dalmácie a vo štvrtom 

korunovaný lev.6 Popis sa presne zhoduje s obsahom zachovanej časti nájdeného 

kamenného erbu.

V 70. – 80. rokoch 15. storočia sa s monumentálnymi erbami kráľa (Mateja Korví-

na), resp. kráľa a kráľovnej, stretávame často. Boli typickou zložkou ich prepracova-

nej panovníckej reprezentácie a vyskytovali sa hlavne v ich sídelných rezidenciách.7 

Vo veľmi reprezentatívnych formách sa s nimi stretávame napr. v Hornej Lužici 

a Sliezsku (Bautzen, Görlitz, Wrócław), kde (tiež) mali demonštrovať Matejovu moc.8 

Na strednom Slovensku ich nachádzame napr. v Banskej Bystrici – v tzv. Turzovom 

dome (namaľované erby kráľa a kráľovnej)9 a na fasáde tzv. Matejovho domu v areáli 

farského kostola, vo forme sochárskeho reliéfu z roku 1479.10 Podobný erb tvoril 

6 Pozri pozn. 4: Clypeus ego R(egis) Mathiae Supra portam Superiorem arcis Sklabina apud 
Turocenses, ibi gratia Ill(ustrissimi) L(iberi) B(aronis) Simonis de Réva per autumnum an(ni) 
1767 diversatus notavi. Annus 1.4.8.7. veteribus formis incisus, aetatem Saxi loquitur, scuto, 
dextro latere viri, sinistro mulieris comptum caput additum est Regis existimo, et Reginae 
effigies, ejus area quadripartita, prima regione fluvios, secunda crucem geminatam, tertia 
tria dalm(atiae) capita, qveis arbitror totu(m) designavi Illyricum, ultima leonem coronatum 
habet, qvi diagonali situ coronam sibi imminentem ungvibus a..ipse conatur, centro affixa est 
parmula corvum cu(m) anulo, ramo insidentem referens...
7 K tejto problematike pozri napr. BALOGH, J.: A művészet Mátyás király udvarában 1 – 2. 
Budapest 1966; Tenže: Mátyás király és a művészet. Budapest 1985; Tenže: A budai királyi 
palota rekonstruálása a történeti források alapján. In: Művészettörténeti Értesítő, 1, 
1952, s. 29 – 40; BUZÁS, G.: A visegrádi királyi palota Mátyás-kori építészeti kőfaragványai 
katalógus. In: Altum Castrum 1. Visegrád 1991; BUZÁS, G. – SZŐKE, M.: A visegrádi vár és 
királyi palota a 14. – 15. században. In: Castrum Bene, 2, 1992, s. 132 – 156; DERCSÉNYI, D.: 
Visegrád műemlékei. Budapest 1951; MAROSI, E.: Mátyás király és korának művészete. In: Arx 
Hungarica, 21, 1993, s. 11 – 38; RÉTI, M.: Visegrád és a magyarországi renesánz. Dunakayar 
1990; SCHULEK, J.: Mátyás király visegrádi palotája. Budapest 1941; Tenže: Mátyás király 
visegrádi palotájának díszudvara. In: Szépművészet, 2, 1941, s. 304 – 306; SZAKÁL, E.: 
Mátyás király oroszlányos díszkútjának rekonstrukciója. In: Művészettörténeti Értesítő, 8, 
1959, s. 239 – 250; ZOLNAY, L.: Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Budapest 1975 (2. 
doplnené vydanie), s. 32 – 33, 96 – 97, 112 – 113 ai.; ZOLNAY, L.: Az elátkozott Buda – Buda 
aranykora. Budapest 1982; STANGLER, G. ai. (eds.): Matthias Corvinus und die Renaissance in 
Ungarn 1458 – 1541. Wien-Schallaburg 1982 (katalóg k výstave). 
8 MIETH, K.-M. – WINZELER, M.: Das Görlitzer Corvinus-Wappen von 1488. 
Repräsentationsmuster landesherrlicher Macht. In: Ročenka SNG Galéria 2004 – 2005. 
Bratislava 2006, s. 211 – 227. Reprodukované sú aj príklady z ostatných spomenutých 
lokalít.
9 SMOLÁKOVÁ, M.: K ikonografickej problematike nástenných malieb v tzv. Thurzovom dome 
v Banskej Bystrici. In: Archaeologica Historica, 26, 2001, s. 227 – 240.
10 KMEŤ, S. (zost.): Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu. Martin 1989, s. 41.
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kedysi súčasť heraldickej výzdoby brány liptovského hradu Likava.11 Autor rukopisu 

dokonca videl medzi sklabinským a likavským erbom, ktorý poznal z opisu Mateja 

Bela, podobnosť.12 

Rok 1487, v ktorom erb vznikol, bol pre Sklabiňu veľmi dôležitý. Hrad v tomto 

roku prešiel z vlastníctva Mateja Korvína do rúk jeho nemanželského syna Jána 

Korvína, pričom – zdá sa – bol predtým nákladne ozdobený a možno aj prestavaný. 

Je pravdepodobné, že erb mal pripomínať Jánovho slávneho kráľovského otca a pod-

porovať tým jeho (Jánovo) spoločenské postavenie.

Podľa údajov z rukopisu boli po stranách sklabinského erbu Mateja Korvína 

umiestnené aj ďalšie kompozičné prvky. Autor rukopisu ich označil za mužskú 

a ženskú tvár – efigies – a identifikoval ako sochárske portréty kráľa (Mateja Korví-

na) a kráľovnej (Beatrix Aragónskej). Kráľov portrét bol umiestnený na čestnejšom 

mieste – heraldicky vpravo od erbu, kráľovnin na opačnej strane.13 Interpretácia 

11 RAGAČ, R.: Dva heraldické nálezy z hradu Likava (príspevok k uhorskej panovníckej 
heraldike 15. storočia). In: Genealogicko-heraldický hlas, 11, 2001, č. 1, s. 4 – 7; tam bol erb 
Mateja Korvína súčasťou bohatej heraldickej kompozície na vstupnej bráne do hradu, ktorá 
sa podľa citovanej práce F. Houdeka skladala minimálne z trojice erbov, ku ktorým treba 
pravdepodobne ešte pripočítať objavené torzo erbu kráľovnej Beatrix Aragónskej.
12 Pozri pozn. 4: ut quidem existimo ex Clypeo Sklabinensi, aliisque similibus, extra 
dubitationem est.
13 Pozri pozn. 5.

Časť rukopisu, kde sú opísané sklabinské nápisy z rokov 1610 a 1630
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spomínaných prvkov je však problematická. Mohlo ísť napr. o mladšie doplnky14 či 

nepresný výklad, pretože podobné zobrazenia (realistické portréty kráľa a kráľov-

nej pri erboch) nie sú z územia Uhorska vôbec známe.15

Erby Petra Révaia a Márie Forgáčovej (1610)
Autor rukopisu označuje nápis ako Petri memoria, ale bližšie ho nelokalizuje.16 

Odpísal ho – po našom rozpísaní skratiek – nasledovne: ANNO D(omi)NI 1610 | | Spec-

t(abilis) ac Mag(nificus) D(ominu)s Petr(us) de Rewa Com(es) per(petuus) Co(mi)t(a)tus 

| | Thurocz Sacr(ae) Reg(iae) Maj(es)tatis M(a)g(iste)r Cur(iae) et Cons(iliarius) nec non 

| | Conservator S(acrae) Coronae Regni Hungariae | | Maria Forgacz de Gimes cur(are) 

ref(erunt). Pri porovnaní s fotografiou strateného originálu a kresbou pamiatkára J. 

Könyökiho z roku 1884, ktoré publikoval M. Mačuha, vidno, že autor nášho rukopisu 

sa nevyhol viacerým „preklepom“ a použil nenáležitú minuskulu. 

Erby Františka Révaia a Barbory Pongrácovej (1630)
Latinský majuskulný nápis bol umiestnený na dolnej hradnej bráne a podľa náj-

deného rukopisu mal oválny (kruhový) tvar.17 Podľa prepísaného textu tiež vieme, 

že erby nepochádzali z predpokladaného roku 1636, ale z roku 1630. Nápis je 

dokonca aj presne datovaný – k 1. júlu 1630. K tomuto roku teda môžeme datovať 

ukončenie spomínanej poslednej etapy opevňovacích prác na hrade Sklabiňa. 

Doteraz neznámy latinský text tohto nápisu podľa rukopisu znel: 

ANNO MDC.XXX. | | Die prima Julii. Pax Nostra Ch(ri)stus. | | Illustris(simus)? ac Mag- 

(nificus) D(ominus) Franc(iscus) Rewai de Rewa | | Su(premus) ac Per(petuus) Com(es) 

Turocz(ensis) Illustr(issimus) Baro Arcis | | Sklab:(ina) Bla:(tnica) haered(i)t(a)r(i)us ac 

per(petuus) etc. Franciscus, Paulus que duo praeill(u)stris Lumina Rewae | | Arcis in his 

Muris ultima Septa Struunt. | | Cessit opus dextre, extincto? lumine Pauli | | Francisco 

portae gloria tota datur.

Podľa obrázku oddelená dolná časť nápisu bola biblickým citátom zo žalmu 140: 

Psalmo CXL Lingua perfida in his nequit, esse prospera terris | | Inpius cadit in suos 

quos parat, cito casset, nam deus miseros tegit.

Nápis Imricha Révaia a Kataríny Ujfalušiovej (1687?)
Výpočet pamiatok tohto typu zo Sklabine môžeme na základe rukopisu rozšíriť 

ešte o jeden doposiaľ neznámy nápis asi z roku 1687. Zdá sa, že v menách a titu-

14 Zobrazenie panovníckeho páru vo forme okrúhlych medailónov zo 16. storočia je napríklad 
na kremnickej mestskej bráne.
15 Ani spomenuté príklady z Hornej Lužice a Sliezska neobsahujú takto koncipované plastiky. 
V Görlitzi sprevádzajú korvínovský erb, ktorý spočíva na levovi, dáma a rytier zobrazení ako 
celé postavy a nad nimi ešte držia dvaja anjeli kráľovskú korunu, v Bautzene zase sprevádza 
kráľovský erb plastika tróniacieho panovníka s panovníckymi insígniami. 
16 ALU SNK, kap. XLIV (rok 1610): In porta inferioris arcis arcui incisum: …
17 Tamže. 
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latúre silne skrátený latinský text bol bez erbu. Pripomínal osobu turčianske-

ho župana Imricha Révaia a jeho manželky Kataríny, rodenej Ujfalušiovej z Di-

viackej Novej Vsi. Bol vytesaný do kameňa na hradnej bráne (lapis portae). 

Na ktorej, zatiaľ presne nevieme. Uvádza sa len, že bola vo vnútri hradu.18 

Text tohto nápisu znel:

E(mericus) R(évai) D(e) R(eva) S(pectabilis) ac P(erillustrissimus) C(omes) C(omita-

tus) T(urocensis) C(atharina) V(jfalusi) de D(ivék) V(jfalu) A(nno) d(omini) 1680. | | Tu 

es Domine Turiss fortitidinis contra faciem inimicorum. | | Per aspera ad prospera. 

Qvi stat, videat ne cadat. | | Natus autem fuit Francisco ex Ba(r)bara Pongratziana, in 

munere | | Sup(remi) Comitis Suffectus Danieli Suo germano, MDCLXXXVII. | | Mortuus, 

qvo laudabiliter functus erat.

I táto sonda napovedá, aké množstvo erbov a nápisov kedysi zdobilo naše hrady. 

Cieleným archívnym výskumom zameraným na túto oblasť môžeme prispieť k ob-

jasneniu ich dejín a aspoň čiastočne tak oživiť aj ich ruiny.

18 Tamže, kap. LXXIV (rok 1688): In lapide portae, quae est intra muros arcis Sklabina 
imposito.
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H E R A L D I C K Ý  A L B U M

ERBY CIRKEVNÉHO HODNOSTÁRA 
JÁNA NEPOMUKA GUSTÍNIHO (1712 – 1774)

Zdenko G. Alexy

Pri úvahách o obsahu erbov slovenských kňazských seminárov dospel som k zá-

veru, že by mali obsahovať jeden alebo viaceré z týchto symbolov alebo heraldic-

kých atribútov:

– svätca, po ktorom je seminár pomenovaný,

– príslušnej diecézy,

– zakladateľa seminára.

V prípade Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre považujem za vhodné vložiť 

do erbu heraldický symbol diecézy spolu s prvkami z erbu biskupa Jána Nepomuka 

Gustíniho, ktorý založil Veľký seminár v Nitre. Stavba budovy tohto seminára bola 

dokončená v roku 1770. Heraldický odkaz na sv. Gorazda (ktorého meno seminár 

nesie) nie je možný preto, lebo tento svätec nemá vlastný atribút. 

Zachované vyobrazenia
Erb biskupa Jána Gustíniho (obr. 1) je známy napr. zo supralibrosu,1 z odtlačku 

jeho pečate (obr. 2),2 nachádza sa aj na jeho portréte, ktorý vznikol pri príležitosti 

založenia Veľkého seminára,3 v tympanóne na bývalej hospodárskej budove na 

hradnom námestí v Nitre (obr. 3).4 Nie je to však jediný erb tohto cirkevného hod-

nostára. 

Životopis Jána Gustíniho (narodeného 23. 11. 1712 v oravskej Zubrohlave) na-

črtnutý v Slovenskom biografickom slovníku uvádza, že svoje údajné pôvodné prie-

zvisko Zubrohlavský zmenil na Gusztínyi v čase, keď bol vychovávateľom detí ba-

róna Fischera.5 Tento údaj spochybňuje súpis obyvateľov Zubrohlavy z roku 1720, 

v kto rom sa nachádza Michal Gustín,6 a ďalej životopis biskupa Gustíniho, podľa 

ktorého prvý oravský nositeľ tohto priezviska pochádzal z pohraničnej poľskej 

1 JANKOVIČ, Ľ.: Exlibris a supralibros na Slovensku v 16. – 19. storočí. Martin 2004, s. 123.
2 Odtlačok Gustíniho biskupskej pečate je na listine z roku 1768, ktorá sa nachádza vo fonde 
Súkromný archív Spišskej kapituly, oddelenie 23, krabica 206, fascikel 2. Za informáciu 
vďačím M. Glejtekovi. Ďalší odtlačok poskytol M. Ďurčo: Diecézny archív v Nitre (Biskupský 
úrad), fond: Kňazský seminár svätého Ladislava v Nitre (1624) 1715 – 1950. 
3 Vyobrazenie poskytol autorovi biskup V. Judák listom z 29. 5. 2007. Portrét biskupa 
Gustíniho umiestnený na schodišti seminára spomína aj STRÁNSKY, A.: Dejiny biskupstva 
nitrianskeho. Trnava 1933, s. 246.
4 Fotografie erbov na priečelí budovy kňazského seminára v Nitre a bývalej hospodárskej 
budovy na nitrianskom hradnom námestí Nitre a poskytli M. Glejtek a P. Keresteš.
5 Slovenský biografický slovník 2. Martin 1987, s. 245.
6 KURJAKOVÁ, E.: Zubrohlava. Dolný Kubín 1998, s. 35.
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obce Sopotnia, ktorú zachvátil mor. Pred ním sa uchýlil do 

Zubrohlavy, kde sa usídlil.7 

Ján Gustíni pôsobil vo viacerých farnostiach Jágerskej 

diecézy, neskôr sa stal jágerským kanonikom. V tom čase 

užíval erb vyobrazený v publikácii z roku 1757 nazvanej Al-

bum sodalitatis Sanctissimi Altaris Sacramenti in Cathedrali 

Ecclesia Argiensi (obr. 4).8

Obsah erbov a pôvod figúr v nich
Porovnanie obsahu štítu Gustíniho kanonického a bis-

kupského erbu ukazuje, že v oboch sa nachádzajú dva 

listnaté stromy, v každom z erbov je lev. V hornej polovici 

biskupského erbu je strom držaný gryfom. V biskupskom 

erbe je ďalej priečny pás s troma hviezdami.

Pri snahe zistiť pôvod jednotlivých prvkov v týchto 

erboch nemožno sa oprieť o nijaké listinné údaje. Dá sa 

vychádzať len z hypotézy, že kanonik Gustíni pri vytváraní 

svojho erbu chcel na svoj oravský pôvod poukázať stro-

mami a levom, symbolom rodnej obce Zubrohlava, ktorý 

je známy zatiaľ z dvoch variantov obecnej pečiatky. Starší 

z nich (obr. 5), kde medzi dvoma stromami je lev vo vztýče-

nej polohe, sa nachádza na listine zo 17. 8. 18109 a možno 

považovať za isté, že kanonik Gustíni z neho vychádzal 

pri tvorbe svojho prvého erbu. Novšia zubrohlavská pe-

čiatka s kruhopisom v maďarčine, kde sú tri stromy a lev 

v skoku, vznikla okolo roku 1830 (obr. 6)10 a Heraldický 

register SR vychádzal z nej pri nedávnej kodifikácii erbu 

obce Zubrohlava.

Erb kanonika Jána Gustíniho sa skladá zo štítu, v kto-

rom vztýčený lev drží dva stromy, z prilby, prikrývadiel 

a z klenotu, ktorý pozostáva z rozkročmo stojaceho rytiera 

držiaceho dva oválne štíty a pravicou tasenú šabľu. Tento 

klenot vykazuje nápadnú podobu s erbom baróna Fischera 

(obr. 7), u ktorého Gustíni istý čas pôsobil.11 Je pravdepo-

dobné, že z neho bola prevzatá postava rytiera s tasenou 

7 KURJAKOVÁ, E.: História farnosti Zubrohlava 1770 – 2000. Rabča 
2000, s. 15.
8 CSEKEI: Czímeres emlékalbum Egerből. In: Turul, 23, 1905, s. 
131. P. Kerestešovi vďačím za upozornenie na tento príspevok.
9 KURJAKOVÁ, E.: História..., s. 52.
10 Tamže, s. 60.
11 STRÁNSKY, A., c. d., s. 245.
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šabľou. Oválna podoba dvoch štítov by mohla súvisieť 

s oválnym zobrazením dvoch rýb v tomto erbe.12 

O pôvode priečneho pásu s troma hviezdami v tomto 

erbe sa dá vysloviť tiež len domnienka. Na mnohých bis-

kupských erboch možno doložiť heraldické prvky z erbu 

pápeža, za pontifikátu ktorého došlo k vysväteniu biskupa. 

Ján Gustíni sa stal pomocným biskupom v Nitre v roku 

1762 a nitrianskym sídelným biskupom v roku 1764, za 

pontifikátu Klementa XIII. Z jeho erbu13 však nebol do 

Gustíniho biskupského erbu prevzatý nijaký prvok. Počas 

pôsobenia Jána Gustíniho na nitrianskom biskupskom stol-

ci bol v rokoch 1769 – 1774 pápežom Klement IV., v erbe 

ktorého nachádza sa síce pás s troma hviezdami,14 no tento 

prvok nemohol biskup Gustíni prevziať z tohto pápežského 

erbu, pretože biskupský erb je známy už od roku 1768, 

kedy bola vydaná listina s takouto erbovou pečaťou, rok 

pred začiatkom pontifikátu Klementa IV.2

Ako nový prvok vystupuje v erbe biskupa Gustíniho 

gryf držiaci jeden z oboch stromov. Gryf sa vyskytuje 

v uhorskej heraldike zriedkavo. Ako dokladá obsah erbu 

kanonika Gustíniho, bol jeho nositeľ a tvorca oboznáme-

ný s pravidlami heraldiky. Možno preto predpokladať, že 

umiestnenie gryfa v prednostnej polohe (v hornej pravej 

štvrti štítu) súvisí so skutočným alebo predpokladaným 

príbuzenstvom s poľskou šľachtickou rodinou patriacou 

do skupiny rodov herbu Gryf (obr. 8). 

V tejto skupine je celkove viac ako 150 šľachtických 

rodín, medzi nimi aj rodina s priezviskom Gustkowski.15 

V poľskom okrese Nowy Sącz hraničiacom s Hornou Ora-

vou, nachádzajú sa výtvarné pamiatky náležajúce rodine 

alebo rodinám patriacim do skupiny rodov herbu Gryf. Ide 

o vyobrazenie tohto erbu na krstiteľnici v obci Wilczyske 

a na inom artefakte v obci Zbyszyce.16 Je možné, že biskup 

Gustíni vychádzal z tradície, z poznatku alebo z domnien-

12 Erby rodu Fischer publikoval a popísal CSERGHEŐ, G.: 
Wappenbuch des Adels von Ungarn, Nürnberg 1887, 1888, tab. 
139, s. 174.
13 GALBREATH, D. L.: Papal Heraldry. London 1972, s. 102.
14 Tamže, s. 103.
15 JONCA, A. – KOCHANOWSKI, J.: Rycerskie herby Polaków. 
Warszawa 1986.
16 SZYMAŃSKI, J.: Herbarz sredniowiecznego rycerstwa polskiego. 
Warszawa 1993, s. 130.
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ky, že poľskí Gustínovci a Gustkovskí mali spoločný pôvod 

a preto aj nárok na erb s gryfom.

Pozoruhodné skutočnosti
Na stvárnení oboch Gustíniho erbov – kanonického 

ako aj biskupského – je pozoruhodné, že oba majú všetky 

náležitosti rodového šľachtického erbu: štít, prilbu, prikrý-

vadlá a klenot. Nie bežný je spôsob, ako bol stvárnený erb 

biskupa Gustíniho, umiestnený v tympanóne na budove 

ním založeného nitrianskeho kňazského seminára (obr. 9). 

Je tam spolu s erbom Ladislava Matiašovského, ktorý bol 

sídelným biskupom nitrianskym v rokoch 1696 – 1705.17 

Erb rodu Matiašovských má v štíte aj v klenote rovnaký 

obsah. Ide o tri ruže držiaceho medveďa vyrastajúceho 

z listovej koruny.18 V ľavej polovici tympanónu je barokovo 

stvárnená kartuša s týmto obsahom. Na ňu lícuje vpravo 

podobná, ktorá je vodorovne rozdelená na hornú tretinu 

a spodné dve tretiny plochy štítu (obr. 10). V spodnej časti 

sa nachádza vyobrazenie obsahu štítu biskupského erbu 

Jána Gustíniho, v hornej tretine (v hlave štítu) vidno klenot 

erbu tohto biskupa – postavu rytiera s mečom, umiestne-

ného medzi dve orlie krídla. Ide o neobvyklý spôsob, ako 

do jednej štítovej plochy vložiť obsah vlastného erbového 

štítu, ako aj obsah klenotu. Na okraj sa žiada povedať, že 

u erbu Matiašovských nebol v kartuši vymedzený priestor 

pre umiestnenie erbového klenotu. Zrejme preto, že v kle-

note sa opakuje obsah štítu. 

Žiada sa však poznamenať, že v našej cirkevnej heraldi-

ke nejde o prvý alebo ojedinelý prípad tohto druhu. V Spiš-

skej Kapitule je v katedrále náhrobná doska prepošta Jána 

Sigraia (1654 – 1718) s podobne upraveným rodovým er-

bom Sigraiovcov. Tento rodový erb má štvrtený štít a v kle-

note medzi párom orlích krídiel hornou časťou vztýčeného 

meča nesenú korunu (obr. 11).19 V erbe na epitafe prepošta

17 JUDÁK, V.: Nitrianske biskupstvo v dejinách. Nitra 1996, s. 28n. 
Erb biskupa Matiašovského bol do priečelia seminára umiestnený 
ako prejav vďaky za to, že vo svojej záveti odkázal 19 150 
zlatých na výstavbu Veľkého seminára. Fotografiu poskytol M. 
Glejtek.
18 NOVÁK, J. – VÍTEK, P.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku II. 
Liptovská stolica. Bratislava 2004, s. 76 – 77.
19 Erb je vyobrazený v publikácii PONGRÁCZ, D. a kol.: Šľachta 
Bratislavskej stolice. Bratislava 2004.
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Sigraia (obr. 12)20 sa nachádza (s istými obmenami) obsah rodového erbového štítu, 

no okrem toho aj hlava štítu, do ktorej je umiestnený modifikovaný klenot rodového 

erbu. Miesto koruny a meča nachodí sa tu dvojkríž, čím sa mal zrejme naznačiť du-

chovný stav nositeľa erbu. Je otázne, či ide o náhodu, že u týchto dvoch cirkevných 

hodnostárov prvky z klenotu šľachtického erbu boli takto umiestnené do hlavy štítu 

upravenej podoby erbu, alebo je to častejší jav, čo možno osvetlí ďalší prieskum.

U erbu biskupa Gustíniho nemožno obísť ani skutočnosť, že jeho nositeľ nepo-

žiadal panovníka o udelenie erbovou listinou vzdor tomu, že tento erb vykazoval 

všetky znaky šľachtického erbu a že ho užíval biskup, ktorý bol súčasne županom 

Nitrianskej stolice. O to zaujímavejšie je, že o povýšenie do šľachtického stavu 

a o udelenie rovnakého erbu požiadali až päť rokov po biskupovej smrti jeho synov-

ci Andrej a Ján Gustíni, ktorým biskup Gustíni dopomohol k nadobudnutiu usadlosti 

Teš v Temešskej stolici.21 K ich nobilitácii a k udeleniu erbu, rovnakého ako užíval 

biskup Ján Gustíni, došlo dňa 5. júla 1782. V tejto listine sa len konštatuje, že „Sig-

num ... jam et patruus Eorum Episcopus videlicet olim Nittriensis Joannes Gusztinyi 

usu fuit.“22 

Je zaujímavé, ako pátranie po prvkoch vhodných symbolizovať zakladateľa 

kňazského seminára odkrylo nečakane rad heraldických a genealogických súvislostí 

a zvláštností.

Pokiaľ ide o návrh budúceho erbu nitrianskeho kňazského seminára, prichádza 

do úvahy viac variantov ako doň vložiť heraldické atribúty z erbu jeho zakladateľa. 

Za ústredný prvok erbu seminára považujem obsah erbového štítu nitrianskej die-

cézy, ktorý má byť sprevádzaný po stranách atribútmi z erbu biskupa Gustíniho. 

Môže to byť gryf držiaci strom a lev držiaci strom, alebo len gryf a lev, alebo len 

dva rovnaké stromy. 

Ďalšia použitá literatúra

CSERNYEY, Š.: Pamätnosti nitrianskeho biskupstva od roku 1500. Trnava 1933
ENGEL, P.: A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Budapest, b. r.
Magyar Katolikus Lexikon 4. Budapest 1998, s. 255
NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 10. Pest 1863, s. 178.

20 Na erb prepošta Sigraia v Spišskej Kapitule ma upozornil Denis Pongrácz. Fotografiu 
poskytol Š. Péchy.
21 KOHÚTH, J.: Slovenský syn. In: Katolícke noviny, 18 (38), 1887, č. 24, s. 191.
22 Liber Regius Tom. LII, pag. 293. Jedna z kníh s odpismi uhorských nobilitačných listín 
uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.
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S Ú Č A S N Á  H E R A L D I K A

ERBY NOVEJ ŽILINSKEJ DIECÉZY 
A JEJ PRVÉHO BISKUPA MONS. TOMÁŠA GALISA

Miroslav Glejtek*

Dňa 14. februára 2008 bola vyhlásená dlho očakávaná zmena územno-správ-

neho členenia diecéz rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Okrem zmien hraníc 

jednotlivých (arci)diecéz západnej cirkevnej provincie bola erigovaná aj nová Žilin-

ská diecéza so sídlom v Žiline. V súlade so zavedenou praxou sa ukázalo žiaduce 

vytvoriť jej erb. Ak by nevznikol, nastal by problém aj pri tvorbe erbu diecézneho 

biskupa. V tom prípade by ordinár nemohol erb biskupa štiepiť tak, že v 1. a 4. poli 

by bol umiestnený erb diecézy a v 2. a 3. poli osobný erb biskupa. Tým by sa narušil 

koncept, ktorý dôsledne presadzoval najvýznamnejší cirkevný heraldik 2. polovice 

20. storočia arcibiskup Bruno B. Heim a ktorý chvályhodne na Slovensku, v Čechách 

a na Morave zaviedol p. Ing. Zdenko G. Alexy. 

Vytvorením diecézneho erbu vznikla možnosť prakticky ho upotrebiť hneď po 

inštalácii biskupa tak na pečiatkach, ako aj na všetkých oficiálnych dokumentoch 

diecézy. Hoci bolo vytvorených viacero variantov erbu, nakoniec sa dospelo ku 

kompromisnému riešeniu, ktorý akceptoval aj diecézny biskup. 

Erb Žilinskej diecézy
Popis štítu: V modrom poli zlatý dvojkríž so spodným ramenom kratším a roz-

šírenými koncami ramien, sprevádzaný vpravo hore Božím okom v striebornom 

trojuholníku, z ktorého vychádzajú po tri zlaté lúče z každej strany, a vľavo hore 

striebornou mušľou. 

Pôvod: Základom erbu Žilinskej diecézy je dvojkríž z erbu Nitrianskej diecézy. 

Dvojkríž so spodnými ramenami kratšími sa nachádza v erbe pripisovanom Nit-

rianskej diecéze, ktorý publikoval Martin Schrot v roku 1571. Pravdepodobne ide 

o upravený symbol z uhorského panovníckeho erbu. Tento kríž zároveň pripomína 

cyrilometodské obdobie diecézy. Do jej erbu bol vložený na pamiatku toho, že Ži-

linská diecéza vznikla odčlenením z územia Nitrianskej diecézy. 

Božie oko v trojuholníku v pravom hornom rohu štítu symbolizuje zasvätenie 

katedrály v Žiline Najsvätejšej Trojici. Mušľa v ľavom hornom rohu štítu pochádza 

z erbu pápeža Benedikta XVI. na pripomienku toho, že tento pápež v roku 2008 

Žilinskú diecézu erigoval. Modrá tinktúra erbového štítu bola použitá zámerne, na 

odlíšenie erbu od znaku Nitrianskej diecézy a mestského znaku Žiliny. 

Boli vytvorené dve varianty timbrovania erbu. Pri bežnom užívaní sú nad štítom 

umiestnené všetky pontifikálie (mitra, kríž, berla). Vo veľmi malom prevedení (napr. 

v pečiatke) je pre väčšiu prehľadnosť použitá len mitra bez ďalších insígnií. 
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Erb prvého žilinského biskupa Mons. 
Tomáša Galisa

Popis: Erb tvorí štvrtený štít, kde v prvom a štvr-

tom poli je umiestnený erb Žilinskej diecézy. V dru-

hom a treťom poli sa nachádza osobný erb Mons. Doc. 

ThDr. Tomáša Galisa, Ph.D. Ten tvoria v červenom 

poli dve skrížené zlaté kópie so striebornými hrotmi 

a pred nimi strieborná ľalia. Za štítom je umiestnený 

latinský procesiový kríž. Nad ním sa vznáša zele-

ný klobúk so šiestimi zelenými strapcami na každej 

strane. Pod štítom je umiestnená strieborná, zlato 

podšitá stuha s čiernym nápisom: PER MARIAM AD 

IESUM. Prvé písmeno každého slova je červené. 

Pôvod: V 1. a 4. poli je umiestnený erb diecézy 

a v 2. a 3. poli osobný erb biskupa. V osobnom erbe 

sú umiestnené skrížené kópie, ktoré sú atribútmi sv. 

Tomáša-apoštola, patróna krstného mena nositeľa er-

bu. Skrížené kópie v tvare písmena X zároveň pripo-

mínajú erb Banskobystrickej diecézy, v ktorej pôsobil 

Mons. Galis ako pomocný biskup. Strieborná ľalia 

ako mariánsky symbol vyjadruje, že nositeľ erbu bol 

vysvätený za biskupa v kostole Nanebovzatia Panny 

Márie v Banskej Bystrici. Zároveň hovorí o mariánskej 

úcte nositeľa erbu, čo dopĺňa aj biskupské heslo: PER 

MARIAM AD IESUM. Latinský procesiový kríž a zele-

ný biskupský klobúk so šiestimi zelenými strapcami 

na každej strane prináleží podľa pravidiel cirkevnej 

heraldiky biskupovi.

* Autor je aj autorom oboch popisovaných erbov

Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
Erb Žilinskej diecézy

Erb Mons. Galisa, žilinského biskupa
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P R Í B E H Y

Príbeh Jána

Ten príbeh začal prekrásne. Začal tým, že mladá žena Cecília mala svoju veľkú 

lásku. Možno to bola jej prvá láska a zároveň prvé hlboko prežité chvíle v jej živote. 

Možno to bola jej prvá skúsenosť s nežnosťou, pokušením aj sklamaním. Nevieme, 

ako dlho ten príbeh trval a za akých okolností sa prerušil. Nepoznáme ani meno tej 

veľkej lásky, skutočného otca Cecíliinho prvého syna Jána (škoda…). Vieme však, 

ako pokračoval. V matrike narodených sa spomína, že Cecíliin neskorší manžel si 

nevlastného syna osvojil a dal mu svoje meno. 

Aby bol príbeh zaujímavejší, paralelne s ním – na inom mieste – začal sa rozvíjať 

iný, takmer identický príbeh. Iná mladá žena Mária mala tiež svoju lásku. A prežíva-

la ju určite podobne ako Cecília. Aj výsledok bol skoro rovnaký. Rozdiel bol v tom, 

že po skončení vzťahu, o ktorom tiež nič bližšie nevieme, sa narodilo dievčatko. 

Dostalo meno Anna a priezvisko po matke. Jej vlastný otec nám zostal neznámy.

Ján Baran s manželkou Annou, rod. Sálikovou a tromi dcérami. Tá v strede je moja mama. 
Ján sa narodil v roku 1894 a zomrel v roku 1964. Jeho dcéry tiež už zomreli, vnuci (3) 
a vnučky (3) však žijú. Nik z nich toto tajomstvo či tajomstvá nepoznal. Minulý rok v lete som 
sa k vlastnému údivu dozvedel, že z rodu Baranovcov žije ešte nevlastný brat starého otca 
(má 88 rokov). Hoci možnosti sú mizivé, predsa len verím, že po uverejnení tohto príbehu mi 
niekto povie: ja viem, ako sa volal váš vlastný prastarý otec.
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Krásnou skutočnosťou bolo, že Anna mala svojho nevlastného otca veľmi rada 

a rovnako aj on ju. Aj Jánov (nevlastný) otec spravodlivo rozdeľoval lásku a starost-

livosť medzi všetky svoje deti. Keď zomrel, Jána to zronilo a úprimne za ním smútil.

V roku 1918 sa osudy oboch spomínaných mladých ľudí spojili. Anna si vzala 

Jána za manžela. Z hľadiska môjho vlastného života to bolo veľmi dôležité. Ján bol 

totiž mojim starým otcom a Anna mojou starou mamou. – Ich príbeh ďalej pokra-

čoval vo dvojici. Spoločne prežívali šťastie a radosť, keď prichádzali na svet ich tri 

dcéry. Spoločne sa delili o obavy a starosti, pretože to bolo v období prvej a druhej 

svetovej vojny. 

Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú. Tak to bolo aj v ich prípade. Anna bola 

menšia a plnšia, Ján vysoký a chudý. Ona bola evanjelička a skôr puritánka, on zase 

katolík a voľnomyšlienkár. Ona sa musela viac starať o domácnosť a rodinu, kým 

on bol až nadmieru spoločenský, do istej miery bohémsky, vtipný a dobrosrdečný. 

Časť jeho príbehu som prežil s ním. Odmalička ma viedol k samostatnosti a slobode 

v mnohých významoch tohto slova. Vďačím mu za veľa svojich vlastností a názorov. 

Anna bola – a popri Jánovi vlastne aj musela byť – húževnatou, systematickou a cie-

ľavedomou ženou. Mnohé z vlastností a postojov som zdedil po nej.

Môj starý otec neoplýval majetkami. Všetko bohatstvo nosil v sebe, ale nenechá-

val si ho len pre seba. Rozdával ho plným priehrštím. Svojím úsmevom, humorom, 

vľúdnosťou a pochopením robil ľudí okolo seba šťastnejšími a v tomto zmysle bo-

hatšími. To množstvo lásky, ktoré v sebe mal, stihol porozdávať za svojho života 

nielen najbližším. S úctou a láskou sme ho odprevádzali na jeho poslednej ceste. 

A s láskou na neho spomíname. Príbeh Jána nekončí, pokračuje v nás.

AJ TOUTO CESTOU BY SOM CHCEL VZDAŤ ÚCTU SVOJMU STARÉMU OTCOVI, HOD-

NOTÁM, KTORÉ NÁM ZANECHAL, A VYJADRIŤ MU SVOJE ĎAKUJEM.

Stanislav Hatala
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N Á Z O R Y

O KULTÚRE NAKLADANIA S POZOSTALOSŤAMI

Nikdy nezabudnem na príhodu, keď v centre mesta „sťahováci“ vypratávali byt 

do veľkoplošného kontajnera. Podľa obsahu asi po starej a opustenej panej. Okrem 

nábytku a rôznych praktických súčastí domácností sa v ňom ocitli aj osobné listy, 

pohľadnice, rôzne spomienkové predmety a rodinné fotografie zo začiatku storočia. 

Obsah kontajnera bol lákavý, tak ako bývajú lákavé osudy druhých ľudí, a neváhali 

sa pri ňom pristaviť ani úradníci v oblekoch. A sem-tam si niekto vzal to, čo sa mu 

zapáčilo. 

Keď som asi o tri týždne navštívila domácnosť priateľov, poličku v obývačke 

zdobila starodávna kolorovaná fotografia troch usmiatych mondénnych mladých 

dám v dobovom oblečení. Na moju otázku aké príbuzné na nej sú, sa domáci pán len 

pousmial a povedal, že fotografiu našiel pred troma týždňami v kontajneri.

Niektorým veciam dodáva život ich majiteľov tajomstvo a kúzlo, ku ktorému 

nezostanú ľahostajní ani cudzí ľudia. A je smutné, ak takéto predmety končia svoj 

život medzi odpadkami v kontajneroch.

Sociologička Dr. Zuzana Kusá: 

Takéto nálezy svedčia o tom, že v rodine niečo zlyhalo. Rodinná pamäť, schop-

nosť rozprávať si príbehy, podeliť sa so svojou skúsenosťou. Pokiaľ sa to nestane, 

fotografie, ktoré zostanú po človeku, ktorý už zomrel, sú tiež mŕtve. Neprinášajú 

žiadnu informáciu a nikto si nimi nemôže posilniť pamäť. Osobné veci v kontajne-

roch bývajú teda aj svedectvom o zlyhaní rodinného života.

Niekedy pozorujeme, že pracovne veľmi zaneprázdnení ľudia pozostalosť svo-

jich príbuzných len niekde odložia. Nezaoberajú sa ňou hneď v danom okamihu, ale 

to neznamená, že sa k nej nikdy nevrátia. Na spomienky a prebratie pozostalosti 

treba mať aj čas a aj životné naladenie na to, aby sme odsunuli iné bezprostredné 

záujmy a začali skúmať, študovať a rozmýšľať o živote našich blízkych. 

Kultúra narábania s pozostalosťou a vzťah k veciam našich blízkych, ktorí už 

odišli, je čosi, čo sa dedí v rodine ako úcta k veciam blízkeho a záujem o jeho 

myšlienky a prežívanie. Je to čosi, čo sa môžeme naučiť a táto tradícia by sa mala 

v rodinách pestovať. 

To zdanlivo nešetrné narábanie s pozostalosťou našich blízkych nemusí svedčiť 

o našej hrubosti, ale skôr o našej bezradnosti; o tom, že sme sa nenaučili byť pre 

niečo citiví. Tak, ako sa niekto nenaučil rozumieť hudbe.

(Z rozhovoru Táňe Šuškovej so sociologičkou Zuzanou Kusou,  

ktorý bol odvysielaný koncom roka 2006 v Slovenskom rozhlase.  

Autorke ďakujeme za poskytnutie textov i pôvodných zvukových záznamov.) 
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S Ú Ť A Ž

Koncom októbra 2007 sa v Martine v priestoroch Slovenského národného literár-

neho múzea uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného 5. ročníka celoslovenskej súťaže 

Najlepšie genealogické práce. V nasledujúcom texte prinášame názory poroty z pera 

jej predsedníčky p. Mgr. Šarloty Drahošovej, riaditeľky Štátneho archívu v Nitre. 

Súťaž sa koná od roku 1995. Doposiaľ ju oboslalo vyše 70 autorov, ktorí do rúk po-

rotcov zverili dovedna 92 svojich prác.

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 2007

Do 5. ročníka súťaže o najlepšie genealogické práce vyhlásenej Slovenskou 

genealogicko-heraldickou spoločnosťou na rok 2007 sa prihlásilo 15 autorov, ktorí 

zaslali na posúdenie 21 prác. Predošlý ročník súťaže sa konal v roku 2004, takže išlo 

o práce viažuce sa svojim vznikom na roky 2004 – 2007. Komisia určená pre tento 

ročník pracovala v zložení: Mgr. Šarlota Drahošová (predsedkyňa), PhDr. Frederik 

Federmayer, PhD. a Mgr. Peter Keresteš (členovia). Účasť bola skutočne početná, čo-

mu sa tešíme. Prijaté boli všetky zaslané práce v zmysle zásady, že mohlo ísť o práce 

už vydané tlačou, ale aj diela nepublikované a neviazané.

O autoroch
Hneď na začiatku musím povedať, že 

vrásky nám urobili dvaja účastníci – pro-

fesionálni historici. Pravda nie tým, že by 

neboli odborníkmi v genealógii, ale cha-

rakterom svojich prác, ktoré boli kvalit-

né, odborné, nie však čisto genealogické 

– v prípade p. Rábika išlo o diplomatár 

s genealogickými údajmi, ktoré vyplynuli 

z rozborov listín, viažucich sa hlavne na 

územie Rumunska, a v prípade p. Ragača 

o rozbor erbovníka s biograficko-genealo-

gickými údajmi o osobách, ktorých erby 

obsahoval. Tieto diela sme sa rozhodli hod-

notiť, ale nezaradiť medzi prvé tri ocenené 

z toho dôvodu, že by to podľa nášho ná-

zoru nebolo celkom spravodlivé voči os-

tatným autorom, ktorí predložili čisto ge-

nealogické, aj keď rozsahom útlejšie diela.

Všeobecne môžem konštatovať, že úro-

veň vypracovaných genealógií v porovna-

ní s predchádzajúcimi ročníkmi neklesla. 

Zaznamenali sme vyšší počet autorov, väč-

ší počet prác, ale aj zaujímavejšie genealó-

gie s precíznejším vypracovaním. Niektorí 

autori si udržujú rovnakú úroveň alebo 

štýl svojej práce, napríklad p. Šípka. Aj p. 

Kothaj patrí k viacnásobným, skúseným 

účastníkom súťaže, čo sa prejavilo i v jeho 

práci. Výsledky snažení niektorých začí-

najúcich autorov boli trochu „strapaté“, so 

začiatočníckymi chybami, ale vzali sme to 

tak, že každý raz musí začať a vycibriť sa 

môže na vlastných nedostatkoch. 

Každú prihlásenú prácu si vážime. Nie 

je to súťaž, keď to preženiem, zápas „na 

život a na smrť“. Jej cieľom je vytvorenie 

pohody a spolupatričnosti medzi ľuďmi, 

ktorí našli svojho koníčka v genealógii 

a takýmito stretnutiami a súťažami mô-

žu spestriť svoj inak možno profesionálne 

jednotvárny život a svojimi prácami roz-
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šíriť vlastné i všeobecné znalosti o sledo-

vanom rode.

Myslím, že do určitej miery ocenený je 

každý, pretože informácie o prácach, pre-

dovšetkým ich anotácie, sú už tradične 

publikované (v časopise Genealogicko-he-

raldický hlas). Takto sa správy o jednotli-

vých genealógiách dostávajú do genealo-

gického sveta, rastie možnosť ich využitia, 

ktorá však, pravda, závisí najmä od kvality 

a prínosu v nich obsiahnutých poznatkov.

Keď sa na tieto diela pozrieme z iného 

uhla pohľadu, záujem o ne a ich užšie vy-

užitie je zaručený, lebo príbuzní sa spra-

vidla vždy radi čosi dozvedia o svojich 

historických koreňoch. Myslím, že toto je 

v mnohých prípadoch hlavným cieľom. 

Klady a nedostatky prihlásených prác

V roku 2004 som dosť kriticky pri-

pomínala nedostatky. Aj dnes by som sa 

mohla opakovať, ale najskôr azda spome-

niem niektoré pozitíva. Dobre sa čítali prá-

ce, ktoré neboli až príliš detailne členené 

a obsahovali plynulejšie texty. Vo všeobec-

nosti ubudli (aj keď nie celkom) dlhšie pa-

sáže zo všeobecných a regionálnych dejín.

Niekde pretrvávali formálne nedostat-

ky. Týkalo sa to aj prác, ktoré vyšli knižne. 

Išlo o základné bibliografické údaje – chý-

bala napr. titulná strana, miesto alebo rok 

vydania, obsah, označenie ISBN. 

Aj v genealogických prácach je určite 

dôležité členenie textu. Nemyslím teraz na 

to, či si zvolíme vývod alebo rozrod, ale 

na prácu s „formou“ textu. Ak ho zhutníme 

tak, že sa zlieva, je jednoliaty (p. Falat), 

vyžaduje si to veľké sústredenie pri čítaní 

a používateľa oberá o skutočnú pohodu 

z vnímania obsahu. Dnes, pri existencii 

počítačov, by už nemalo byť problémom 

postarať sa o vhodnú grafickú úpravu, 

výrazné členenie textov, aby sa dosiahla 

ich dobrá prehľadnosť, štruktúrovanosť. 

Z vyhodnotenia súťaže Najlepšie genealogické práce 2007. Foto: Ľubomír Jankovič
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Achilovou pätou stále zostáva po-

známkový aparát (v mnohých prípadoch 

chýbal), preberanie a necitovanie súvis-

lých textov z inej literatúry. Pretrvávajú-

cim nedostatkom (v niektorých prácach) sú 

detailné opisy všeobecných historických 

skutočností so snahou priblížiť ich histo-

ricky menej rozhľadeným príbuzným (p. 

Marko, p. Tačovský).

Viac sa treba zamýšľať, ale predovšet-

kým bádať a až potom spájať alebo nespá-

jať rody a ich vetvy rovnakého priezviska. 

Zhodné priezvisko nemusí vždy znamenať 

rodovú príbuznosť (Jasovský, Velič ). Vie-

me, výskum je niekedy veľmi zložitý, ale 

musíme sa oň pokúšať – kvôli faktografic-

kej presnosti.

Už v minulom ročníku súťaže sa obja-

vila práca p. Pavloviča o (rovnomennom) 

kňazskom rode. V tomto ročníku sme 

sa opäť stretli s genealógiami z cirkevného 

prostredia (p. Bernát, p. Čisárik – p. Pavlo-

vič ), čo je, myslím, dobré. Tieto práce roz-

širujú paletu informácií o doteraz skúma-

ných (remeselníckych, podnikateľských, 

šľachtických, roľníckych) rodoch. Okrem 

toho tieto dve práce môžeme nazvať sú-

bornými, pretože prinášajú pohľady na 

početné rody. Tento prístup však nesie so 

sebou aj riziko menšieho prieniku do nich.

Neviem, či existuje nejaká ustálená 

norma širšej platnosti, týkajúca sa genea-

logických značiek. O prácach, ktoré prešli 

našimi rukami, by sa však dalo povedať: 

koľko ľudí, toľko značiek označujúcich na-

rodenia, sobáše a úmrtia. 

Začiatočníkom pripomínam, že vzhľa-

dom na pričasté opakovanie nedostatkov 

z minulých súťaží, nechcem sa k nim de-

tailne vracať a odporúčam preštudovať si 

správu o 4. ročníku tejto súťaže uverej-

nenú v Genealogicko-heraldickom hlase 

1/2005. Možno vám trochu pomôže pri 

ďalšej práci.

O prácach jednotlivo
Pristúpila by som k jednotlivým prá-

cam s krátkymi informáciami o nich a ich 

hodnotením. Predkladám zjednotené ná-

zory členov komisie. Nedá sa však povedať 

všetko.

Libor Bernát: Učiteľské a pastorské rody 

v 16. a 17. storočí v superintenden-

cii trenčianskej, liptovskej a oravskej. 

Dub nica nad Váhom 2007, neviazaná, len 

zopnutá práca, 157 strán.

Príťažlivá téma, v takejto podobe zatiaľ 

nespracovaná. V úvode autor vysvetľuje poj-

my pastor, rektor, konrektor, kantor, kolega. 

Kriticky hodnotí odbornú literatúru, kto-

rá málo zachytáva kňazské rody a prináša 

rozdielne údaje. Okrem početnej odbornej 

literatúry vychádza z cirkevných prameňov 

a archívnych dokumentov uložených v štát-

nych archívoch; je tu snaha o profesionál-

nejší prístup k ich spracovaniu.

Jadro práce tvoria heslá o jednotlivých 

rodoch. P. Bernát poukazuje na ich príbuz-

nosť a prelínanie, vzájomné príbuzenské 

putá medzi rodinami kňazov a učiteľov. 

Prehľad o väčšom počte rodov však nesie 

so sebou riziko vymenúvať hlavne ich zná-

mych členov, ktorému sa autor nevyhol. 

Odporúčame urobiť kompletnejšiu sondu 

do genealógie niektorého vybraného rodu.

Na záver je publikovaných 12 neúpl-

ných genealogických tabuliek (vzhľadom 

na obdobie, ktorého sa práca týka, je to 

pochopiteľné) a ukážky z archívnych do-

kumentov.

Otto Bobok: História a rodokmeň rodu 
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Bebek z Plešivca a Krásnej Hôrky 1182 

– 1567. Trenčín 2007. Pevná väzba, 35 

strán a množstvo príloh.

Ide o genealogickú prácu spracova-

nú predovšetkým na základe literatúry. 

Celkovo ju autor koncipoval širšie, dosť 

striktne ju rozškatuľkoval, až stráca kom-

paktnosť. Samotná genealogická časť je 

útla, obsahuje 9 strán s množstvom prí-

loh (genealogické tabuľky od najstaršieho 

príslušníka k súčasnosti, zoznam panov-

níkov, preklady listín, fotografie hradov, 

povesti, vysvetlivky k niektorým historic-

kým termínom). 

Bebekovcom sa venovalo niekoľko auto-

rov, o čom pán Bobok vedel. Patrili k vplyv-

ným stredovekým uhorským rodom. Bo-

li zviazaní hlavne s Gemerom, sobášmi 

spriaznení s ďalšími (jedenástimi) vplyvný-

mi rodmi, vlastnili 26 hradov (v jednej časti 

práce sa o nich autor rozpisuje) a podnikali 

v baníctve. Viacerí pôsobili vo vyšších svet-

ských a cirkevných funkciách. 

Veľmi podrobne (vychádzajúc zrejme 

z maďarskej literatúry, ale bez uvedenia 

zdroja) autor opisuje bitku pri Lučenci v ro-

ku 1451, v ktorej padol Štefan Bebek, župan 

Gemerskej stolice a spoluveliteľ vojsk proti 

husitom. Zo štítnickej vetvy sleduje len naj-

významnejšie osoby. Genealógiu zachytáva 

chronologicky, prostredníctvom mužských 

potomkov, všíma si ich erby, pečate, hrob-

ky a náhrobné kamene. Na základe spoloč-

ných častí erbov p. Bobok predpokladá, že 

rod našiel pokračovanie práve v jeho pred-

koch a príbuzných – Bobokovcoch z Deže-

ríc, k čomu kladieme otáznik.

Autor uvádza použitú literatúru, chý-

bajú nám však odkazy na ňu. Aj príloh sa 

nám zdá priveľa.

Juraj Čisárik: Rodokmeň gréckokatolíc-

kych kňazov v karpatskom regióne (Vý-

chodné Slovensko) 1675 – 2005. Košice 

2007 (2. vydanie, v knižnej podobe, mie-

šaná anglicko-slovenská jazyková mutácia, 

spoluautori Miroslav Bural, Matúš Molčányi, 

Rudolf Pavlovič. Číslované sú jednotlivé 

rody, nie strany).

Témou, obsahom a koncepciou zaujíma-

vá práca. Začína 

indexom všetkých 

gréckokatolíckych 

kňazov a grécko-

katolíckych kňazov 

a rehoľných sestier, 

ktoré mali pôvod zo 

Slovenska a pôsobi-

li v Severnej Ame-

rike. Autor potom 

predstavuje 84 rodov od 17. storočia, aj 

s genealogickými tabuľkami, so snahou 

predstaviť ich vývoj až do súčasnosti. 

Za tabuľkou príslušného rodu nasledujú 

fotografie a časť prázdnej strany, čo je 

zaujímavý prístup. Takto práca nadobúda 

charakter otvorenej knihy s možnosťou jej 

dopĺňania. Kniha končí minischematiz-

mom, zoznamom biskupov a prázdnymi 

kontaktnými stranami.

Ide o originálne dielo – po obsahovej 

i výtvarnej stránke; keby sme mali hodno-

tiť umelecký dojem, určite by bolo víťaz-

ným. Citeľne tu však chýba genealogický 

a historický výklad. 

K dôveryhodnosti obsahu by prispelo 

zverejnenie zdrojov, z ktorých boli čerpa-

né informácie. Možno to chce čas, kým sa 

nezaplnia voľné stránky. Dielo je dobrým 

východiskom pre hlbšie rozpracovanie 

jednotlivých rodov. 

Miroslav Eliáš: Zberateľstvo a iné 
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kultúrne aktivity Forgáchovcov na Slo-

vensku. Diplomová práca. Univerzita Ma-

teja Bela, Fakulta prírodných vied Banská 

Bystrica 2006, 132 strán, genealogické ta-

buľky, fotografie – portréty, múzejné arte-

fakty, kaštiele.

O Forgáčovcoch je dosť archívnych 

údajov a literatúry. Patrili k najstarším ro-

dom na území Slovenska, zastávali vysoké 

svetské a cirkevné funkcie, vždy mali blíz-

ko ku kráľovskému dvoru, čomu zodpove-

dalo aj ich vysoké vzdelanie, bolo medzi 

nimi veľa županov. 

Práca je pekná, ale – s ohľadom na cha-

rakter súťaže – mohli sme hodnotiť len jej 

prvú, genealogickú časť. Autor si v nej vší-

ma najvýznamnejších mužských príslušní-

kov rodu. Tým, že ide o diplomovú prácu, 

práca spĺňa základné atribúty vedeckého 

diela. Chýbajú nám v nej údaje o využití 

niektorých dôležitých genealogických diel 

(napr. I. Nagya a B. Kempelena) a možno 

viac zmienok o ženských príslušníčkach 

rodu (ženy tiež tvoria súčasť genealógie). 

Celkovo prínosnejšia je druhá časť die-

la, ktorá hovorí o kultúrnych aktivitách 

Forgáčovcov, ale tú nám už neprináležalo 

hodnotiť.

Viac by bolo treba pracovať s archív-

nymi dokumentami. Nahliadnutím do cir-

kevných matrík by sa dali získať ďalšie 

zaujímavé informácie.

Ladislav Falat: Genealógia barčian-

skej vetvy rodu Falat. Košice-Barca 

2007. Pevná väzba, 16 strán + 7 genealo-

gických tabuliek.

Autor bez hlbších dôkazov predpokla-

dá pôvod rodu v poľskej Haliči (pochá-

dzala odtiaľ najznámejšia osobnosť rodu 

– maliar Julian Falat), odkiaľ mali Falatovci 

prísť cez Oravu do Šariša.

Sleduje genealógiu barčianskej vetvy 

tohto rodu; jej najstarším známym pred-

kom bol Ján Falat, narodený v roku 1783 

v Radačove (a z tejto vetvy pochádza aj so-

chárka Diana Falatová). Údaje zozbieral až 

do súčasnosti a vedú aj do USA. Všíma si 

tiež spríbuznené rody – barčianske vetvy 

Kupcovcov (s najstarším známym predkom 

Štefanom Kupcom, narodeným v polovici 

18. storočia) a Vaškovcov (s predkom An-

drejom Vaškom, narodeným v roku 1779 

a pochádzajúcim zo Spišskej stolice). 

Zdá sa, že výskum by ešte mohol po-

kračovať dopĺňaním údajov z cirkevných 

matrík. V tabuľkách chýbajú dátumy sobá-

šov a úmrtí. Nie sú uvedené zdroje infor-

mácií. Z formálnych náležitostí chýba ob-

sah a miesto vydania. Trošku vadí prílišná 

zhustenosť textu. 

Práca napriek všetkým pripomienkam 

pôsobí sympaticky.  

Ján Hudoba: Hudoba de Badin. Prí-

spevok k zodpovedaniu otázky pôvodu 

rodu. Sliač-Rybáre 2007. Doplnené vyda-

nie, hrebeňová väzba, 17 strán

Ide o útle dielko, skôr výzvu alebo 

inšpiráciu k ďalšiemu výskumu. Predkov 

tohto zemianskeho rodu z Trenčianskej 

stolice autor hľadá v potomkoch majiteľa 

obce Badín. Základom sú hypotézy, jedi-

ným známym písomným dokladom je lis-

tina Rudolfa II. z roku 1582 v súkromnom 

vlastníctve. Je tu nedokladovaná snaha 

priviesť korene rodu Hudoba z Badína do 

13. storočia, kedy sa mal stotník Badun 

stať majiteľom pozemkov v oblasti Vlčí Po-

tok a zakladateľom rodu, po schudobnení 

nesúceho meno Hudoba z Badína.

Myslím, že by bolo potrebné preštu-
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dovať viac genealogickej literatúry, dip-

lomatáre, a postúpiť časovo ďalej, až 

k cirkevným matrikám. Autor by sa mohol 

sústrediť na hodnoverné protokoly kon-

ventu v Hronskom Beňadiku alebo na pí-

somnosti magistrátu mesta Skalica, kde sú 

zaujímavé materiály k dejinám badínskych 

Hudobovcov zo 16. storočia.

František Jasovský (zost.): Genealó-

gia a heraldika rodu Jasovských. Košice 

2007. Brožovaná väzba, tretia verzia, 123 

strán.

Nech vás názov nemýli, v skutočnosti ide 

o čisto genealogickú 

prácu; heraldika je 

zastúpená len vyob-

razením rodového 

erbu. Faktograficky 

je to vcelku dobrá 

práca, ktorá zachy-

táva 7 vetiev Jasov-

skovcov z území 

Spišskej, Šarišskej, 

Zemplínskej a Zvolenskej stolice s vet-

vením do Maďarska a v súčasnosti aj do 

Čiech. Autori pracovali s matričnými údaj-

mi a osobnými archívmi. Zdá sa nám, že 

spájajú aj niektoré nepríbuzné rody – Ja-

sovských zo Spiša, Krupiny, Michaloviec. 

Časti venované jednotlivým vetvám 

začínajú farebným grafom, končia rodin-

nými fotografiami a zábermi archívnych 

dokumentov. Generácie v jednotlivých vet-

vách sú numericky značené (rímskymi čís-

licami), čo zabezpečuje dobrú orientáciu 

v nich. Je chvályhodné, že všetky vetvy 

sú spracované až do súčasnosti. Znamená 

to, že zachytávajú vysoký počet generácií 

(v spišsko-hrušovsko-markušovskej vetve 

až 10). V niektorých vetvách autori po-

stupovali len po meči, len mužskými po-

tomkami. Studeneckú vetvu v súčasnosti 

dokončievajú. 

Text pôsobí do istej miery schematic-

ky, nezainteresovanej osobe sa ťažšie číta. 

Sú tu odborné preklady latinských textov 

a fotografie zo stretnutia Jasovských v Ta-

jove v roku 2006. Uvádzajú použitú litera-

túru a prácu stále dopĺňajú. Boli dodané 

i drobné korekcie. Oceňujeme estetickú 

stránku tejto genealógie.

Peter Kothaj: História rodu Veličov-

cov. Banská Bystrica 2005, 216 strán, pev-

ná väzba.

Hneď na úvod citujme autora: „Hoci je 

to v skutočnosti len súhrn množstva stro-

hých dát a poznámok, ľudia ktorí v kni-

he vystupujú, z nej urobili takmer krásny 

román.“ Je to jedna z prác, ktorej autor 

v plnej miere využil osobné archívy prí-

slušníkov tohto rodu a pri jej koncipova-

ní kombinoval viaceré zdroje. Komplexne 

zachytáva históriu tohto zemianskeho ro-

du – pochádzajúceho z obce Laclavá, dnes 

Abramová-Laclavá v okrese Martin – od 13. 

storočia do súčasnosti.

Dej odvíja od zakladateľa rodu – Piv-

ka a jeho synov, ktorých Belo IV. obda-

ril územím v chotári Laclavej. Postupu-

je chronologicky, prehľadne po vetvách 

a podvetvách, zachytáva v nich okolo 20 

až 22 generácií. Postupne sleduje, ako sa 

Veličovci rozišli po Slovensku, do Čiech, 

Maďarska a Sedmohradska. Svoje rozprá-

vanie ilustruje čiernobielymi i farebnými 

fotografiami osôb a archívnych dokumen-

tov, staršími rodostromami, súčasnými 

genealogickými tabuľkami a fotografiami 

náhrobkov.

Pán Kothaj sa popasoval, čo je chvá-
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lyhodné, aj so staršími archívnymi doku-

mentami. Všimol si aj vetvy s nie celkom 

jasným pôvodom. Zanechal teda priestor 

aj pre ďalšie bádanie a dopĺňanie. Ide 

o veľmi slušnú prácu, aj keď pripojenie 

jednej vetvy na základe prezývky zmene-

nej na priezvisko je pravdepodobne otáz-

ne.

Ako z povedaného vidno, popredný 

slovenský pán chirurg sa vo voľnom ča-

se vcelku úspešne pohybuje aj v radoch 

genealógov. 

Oľga Kovačičová-Húsková: Brezov-

ský staviteľ organov Martin Šaško, jeho 

predkovia a potomkovia. Brezová pod 

Bradlom 2006, 192 strán. Dielo vyšlo kniž-

ne, nákladom autorky a niekoľkých spon-

zorov. Text je dopĺňaný genealogickými 

tabuľkami, fotografiami jednotlivcov a zá-

bermi zo života rodín.

Autorka pracovala s podkladmi svo-

jej sestry Anny, odbornou, predovšet-

kým hudobnou (organárskou) literatúrou, 

s rodinnými archívmi, spomienkami ži-

júcich členov, krátkymi príbehmi z osob-

ných stretnutí. Vychádzala z motta: „Kto 

sa snaží dozvedieť čo najviac o svojich 

predkoch, obohatí tým život svoj i svo-

jich potomkov.“ Myslím si, že je to pekná 

myšlienka.

Centrom pozornosti je rozhľadený, po-

krokový Martin Šaško z Brezovej pod Brad-

lom a jeho potomkovia, známi výrobcovia 

organov. Martin bol uznávanou osobnos-

ťou, v 19. storočí postavil vyše 100 orga-

nov na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku 

(v Mezőberény). Autorka si zvolila náročnú 

cestu sledovania jeho rozrodu. 

V tejto so srdcom koncipovanej práci 

sa spájajú okrem genealogicko-rodinných 

súvislostí v primeranej miere aj historic-

ké, regionalistické, národno-buditeľské, 

kultúrne, muzeologické aspekty. Mohli by 

sme ju označiť ako pútavé spomienkové 

genealogické čítanie. Členená je na 8 ka-

pitol a dotiahnutá až do súčasnosti. Časť 

je venovaná Húskovskému rodu, z ktorého 

pochádza aj p. Kovačičová. Bol to rod vý-

robcov huslí a tak sa nemôžeme čudovať, 

že aj pani autorka zasvätila svoj život naj-

mä hudbe (bola učiteľkou hry na klavír, 

spevu, klaviristkou, korepetítorkou, zbe-

rateľkou a vydavateľkou ľudových piesní). 

Vidieť, že táto práca vznikala dlhodo-

bejšie a veľmi trpezlivo. Možno by sa dala 

doplniť štúdiom dokumentov vo farských 

archívoch a cirkevných matrík a graficky 

ešte príťažlivejšie upraviť.

Ján Marko: Rodokmeň rodiny Aláč 

a Aranyi. Venovaný k 60. výročiu ná-

vratu časti dolnozemských Slovákov do 

svojej pôvodnej vlasti. Nitra 2006, 23 

strán, hrebeňová väzba, v prílohách ge-

nealogická tabuľka a zábery z archívnych 

dokumentov a fotografií v xeroxovej po-

dobe.

Ide o typickú prácu začínajúceho ama-

térskeho genealóga. Autor opisuje spome-

nuté rody, ich pôvod zo sídiel Kis- a Nagy-

aranyi puszta na maďarskom území (dnes 

Karancsberény). V práci sú všeobecné his-

torické časti a údaje o sťahovaní Slovákov 

na Dolnú zem v 18. storočí. Sú spomenu-

té genealogické súvislosti od autorovho 

otca Jána Marka a prarodičov Jána Aláča 

a Zuzany Bogárovej, ktorí sa v roku 1947 

vrátili na Slovensko. Autor pátral aj v Ma-

ďarsku, zdrojmi mu boli evanjelický kan-

cionál, literatúra, listiny bez signovania 

a uvedenia miesta uloženia. Určite chýba 
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štúdium cirkevných matrík v archívoch. 

Mám pocit, že autor zachytil časový úsek, 

ktorý je predovšetkým v pamäti ľudí, čiže 

žiadalo by sa hlbšie štúdium. 

Vladimír Rábik: Diplomatarium 

Sancto-Adalbertinum. Stredoveké listi-

ny v Literárnom archíve Spolku sv. Voj-

techa (1181) 1214 – 1543. Trnava 2007. 

Hrebeňová väzba, 257 strán.

Základom práce je výskum originál-

nych stredovekých listín sedmohradského 

barónskeho rodu Drágfiovcov, ktorí vymre-

li v 16. storočí (67), Bánvlkyovcov (12), ktorí 

vymreli v 15. storočí, a Medňanských (42).

Seriózna odborná práca, ktorá  v úvo-

de prináša genealogický pohľad na prvé 

dva spomenuté rody cez majetkové držby 

spomínané v pripojených listinách. Je tu 

výborne spracovaný sedmohradský mag-

nátsky rod Drágfi a drobný zemiansky rod 

z Bánvlkov v Bratislavskej stolici, v litera-

túre dosiaľ neznámy. Musíme však povedať, 

že je to prioritne diplomatár – edícia listín, 

pričom väčšina z nich sa netýka územia 

Slovenska. Genealogický charakter má len 

spomínaná úvodná časť (asi 40 strán), aj 

keď ide o náročnú stredovekú genealógiu. 

Sporné je použitie novotvarov v predi-

kátoch stredovekej šľachty, vzniknutých 

po roku 1948.

Radoslav Ragač: Genealogicko-he-

raldická analýza albumu donátorov 

Loretánskej kaplnky bratislavského 

františkánskeho konventu. Bratislava 

2007. Dizertačná práca, hrebeňová väzba, 

265 strán. Farebné prílohy – titulná strana 

erbovníka, niektoré erby z neho a erby sle-

dovaných osôb a rodov na budovách.

Kompletná vedecká práca. Objektom 

skúmania bol erbovník donátorov Loretán-

skej kaplnky bratislavského františkánske-

ho konventu z 18. storočia, ktorý vznikol 

v dvoch fázach (v roku 1710 a v apríli 1711) 

na neúradnú objednávku gvardiána Ľudo-

víta Kirkaia. 

Aj v tomto prípade nejde o čisto ge-

nealogickú (ale o biograficko-genealogic-

ko-heraldickú) prácu. Je skutočne zvlád-

nutá profesionálne. Celkový počet hesiel 

je 68, usporiadané sú abecedne. Obsahujú 

životopisné údaje o osobách donátorov, 

ich príbuzenských vzťahoch (pôvode, 

najvýznamnejších predstaviteľoch rodu 

a uložení jeho archívu), donátorských ak-

tivitách a rodových erboch.

Je to priekopnícka práca prinášajúca 

informácie o početných, aj dosiaľ nezná-

mych alebo málo známych šľachtických 

rodoch (Dominitz). Autor má prehľad o ge-

nealogických prameňoch. Chýbajú genea-

logické tabuľky a viac pozornosti nemec-

kej literatúre.

Gejza Sádecký: Osem storočí rodu 

Sádecký. Bratislava, Ametyst 2006. Vyšlo 

tlačou, v knižnej väzbe, 77 strán, prílohy 

(genealogická tabuľka).

Dielo predstavuje knižočku o rozvet-

venom šľachtickom rode z Trenčianskej 

stolice, jeho vývoji od 13. do 20. storočia. 

Autor odvodzuje pôvod rodu od Premysla 

a Noska Dulovských a ich potomkov – fará-

ra Sádoča a jeho brata Blažeja z obcí Sádoč-

né a Domaniža. Publikáciu člení chronolo-

gicky na 10 kapitol, sleduje v nich viaceré 

vetvy rodu (Michálek, Kardoš, Závodný). 

Každá kapitola začína panovníkmi, ktorí 

panovali v príslušnom období, a opisom 

všeobecných historických udalostí. Chýba 

podrobnejší poznámkový aparát. Text je 
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zhustený. Žiadalo by sa trochu oživenia 

osobnými, miestnymi fotografiami.

Autorovi: Dobre ste sa rozbehli, ale 

keď ste došli do obdobia, kedy už sú k dis-

pozícii exaktné informácie z cirkevných 

matrík, tak ste tento zdroj údajov nevy-

užili. V 19. a 20. storočí by sa už žiadali 

detailné údaje o príbuzenských vzťahoch 

a presné dátumy. Sám však upozorňujete, 

že vaše dielo nie je úplné. 

Peter Semrád: Opáloví králi. Genea-

lógia banských podnikateľov z Dubníka 

alebo čo vieme o rodine Goldschmidt 

von Libanka, podieľajúcej sa v rokoch 

1845 – 1880 na ťažbe a svetovej slá-

ve európskeho drahého opálu. (Koši-

ce) 2007, hrebeňová väzba, 46 strán, 6 

genealogických tabuliek. V texte farebné 

fotografie archívnych dokumentov, erbov, 

náhrobných kameňov, portréty. Dielo ne-

prešlo jazykovou úpravou.

Táto práca určite zaujme každého čita-

teľa, dobre sa číta. Zachytáva tri generácie 

viedenských Goldschmidtovcov – Jozefa, 

Šalamúna a Adolfa, z ktorých poslední 

dvaja sa koncom 19. storočia zaoberali 

podnikaním zameraným na ťažbu opálu 

v Dubníku v Šarišskej stolici (okres Pre-

šov). Ťažba opálu a podnikanie s draho-

kamami priniesli v roku 1874 Adolfovi 

Goldschmidtovi šľachtictvo s predikátom 

von Libanka – podľa názvu vrchu, kde sa 

konala ťažba. Dejiny rodu nie sú dotiahnu-

té do súčasnosti, pretože sa stratila stopa 

po možných pokračovateľoch (Beni a René 

Charles Jeanovci) 

Oceňujeme výber témy – veľmi zaují-

mavý príbeh takmer neznámeho svetobež-

níckeho rodu. Aj keď jeho členovia pôso-

bili na Slovensku len krátko, hrali v jeho 

dejinách, pri rozvo-

ji ťažby tunajšieho 

opá lu nesporne vý-

znamnú úlohu. 

Autorovo báda nie je 

dokladom zlo žitosti 

genealogického vý-

skumu židovských 

rodín, s ktorou sa 

často stretávame aj  

my, v archívoch. P. Semrád dôkladne pra-

coval s archívnymi i mimoarchívnymi 

zdrojmi, hlavne v zahraničí (Rakúsko, 

Francúzsko) – s prameňmi dostupnými cez 

internet. Spolupracoval s archívmi, kniž-

nicami, múzeami vo Viedni, ale aj v Paríži 

a Londýne, na Slovensku najmä so Štátnym 

ústredným banským archívom v Banskej 

Štiavnici. Dôsledne používa odkazy na 

literatúru, ale hlavne na archívne doku-

menty.

Emil Šípka: Haluškovci z Liptovskej 

Osady. Počiatky, vývoj a súčasný stav 

rodu. Liptovská Osada, Miestny odbor Ma-

tice slovenskej v Liptovskej Osade 2006, 

31 strán, 5 tabuliek.

Pán Šípka predstavuje liptovský roľ-

nícky rod, korene ktorého sú sledovateľné 

do konca 17. storočia. Podľa presne stano-

venej štruktúry popisuje hlavne línie za-

kladateľov (Jakuba, Jána, Andreja, Juraja 

a Matúša), neskoršie samostatné vetvy – 

rody: Haluškovcov, Lenčovcov, Paľovcov, 

Bacovcov a Hubovcov.

Táto aj všetky ďalšie práce tohto auto-

ra predstavujú štandardné genealogické 

rešerše bez poznámkového aparátu a his-

torických súvislostí. Pochváliť môžeme ne-

ustály záujem p. doc. Šípku o tento druh 

koníčka, vytrvalosť. Ide o veľmi kvalitné 
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podklady pre jednotlivé rody a ďalší vý-

skum, ktorý by mal pokračovať dopĺňaním 

o osudy jednotlivých osôb. Vidieť za nimi 

serióznu prácu s cirkevnými a štátnymi 

matrikami. Zrejme ste si vysedeli veľa ho-

dín v bytčianskom archíve. Keď však už 

s nimi pracujete, mohli by ste k získaným 

údajom pridať aj ďalšie: príčiny úmrtí, in-

formácie o zamestnaniach a pod. 

Podobným spôsobom sú spracované aj 

ďalšie práce tohto autora (všetky vydané 

v Liptovskej Osade):

Šomegovský rod z Liptovskej Osady 

v historickej retrospektíve a súčasnos-

ti. 2005, 29 strán, 3 tabuľkové prílohy. Ge-

nealógia sa odvíja od 1. polovice 19. storo-

čia od detí Jána Cáracha zvaného Šomega 

– Jána, Juraja, Štefana a Anny; jednotlivé 

vetvy sú spracované až do súčasnosti. 

Rod Svajčiakovcov z hľadiska je-

ho vývoja a súčasného stavu. 2005, 18 

strán, 2 tabuľkové prílohy, súpis použitej 

literatúry. Útla knižočka vykresľuje genea-

lógiu tohto rodu z Liptovskej Osady od 2. 

polovice 18. storočia. Najstaršími prísluš-

níkmi boli Ján a jeho syn Ján. Na tomto ro-

de môžeme pozorovať vysokú pôrodnosť, 

ale aj úmrtnosť. Nedarilo sa im.

Chľustovská vetva rodu Salva z Lip-

tovskej Osady. 2005

Šalátovci. Vývoj a súčasný stav jed-

ného z osadských rodov. 2005

Pôvod a súčasná štruktúra rodu 

Štefana Ďuricu. 2004. 18. – 19. storočie, 

spracované až do súčasnosti.

Ladislav Tačovský: Kronika rodu 

Okolicsányi. Trenčín 2007, 40 strán, čier-

nobiele prílohy, možno nie celkom ade-

kvátne, rodinné fotografie, genealogická 

tabuľka. 

V prvej fáze autor vychádza z publiko-

vaných listín archívu pôvodne liptovského 

rodu Okoličániovcov, ktoré preložil Ale-

xander Húščava, a komentuje tie, z kto-

rých sú zjavné genealogické súvislosti. 

Začína listinou z roku 1273, ktorou Bohu-

mír, syn Vavrinca, dostal od Ladislava IV. 

zem vyčlenenú z chotára Paludze. Údaje 

o osobách súčasne konfrontuje s údajmi 

publikovanými Mártonom Szluhom (Lip-

tó vármegye nemes családjai – Liptovské 

šľachtické rody). Presvedčil sa, že aj tam 

sa nájdu chybičky v genealogických sú-

vislostiach. 

V priebehu 15. – 17. storočia došlo 

k rozdeleniu rodu na viaceré vetvy. Jeho 

členovia zastávali funkcie v stoličnej sprá-

ve. Zaujímavé boli osudy Baltazára z 19. 

storočia, ktorý sa zúčastnil bitky pri Vilá-

goši (na maďarskej strane) a zmenil si prie-

zvisko na Szemessy. Osudy tejto liptovskej 

vetvy sú dotiahnuté až do súčasnosti. 

Autor pracoval s početnou literatú-

rou, odkazy na ňu uvádza v texte. Od 18. 

storočia údaje zo spomínaných zdrojov 

dopĺňa o informácie z cirkevných matrík 

uložených v bytčianskom archíve, aj keď, 

ako sám priznáva, všetky zatiaľ nestihol 

spracovať. Pridáva aj stručné údaje o rode 

Čemických, z ktorého pochádzala Baltazá-

rova manželka Emília. 

Práca je po obsahovej stránke dosť roz-

ptýlená, preto viaceré jej časti nespomína-

me. Formálne je menej prehľadná, nedo-

statočne štruktúrovaná, príliš zhutnená. 

Zvláštne vyznievajú v závere nastolené 

otázky, týkajúce sa pôvodu Bohumírovcov 

z Tešínska, názvu obce (Okoličného) a tým 

aj rodu od „okolničov“, osôb vykonávajú-

cich vojenské, diplomatické i iné služby 

pre ruské kniežatá.
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Výsledky
Členovia poroty piateho ročníka súťa-

že o najlepšiu genealogickú prácu rozhodli 

o nasledujúcich výsledkoch. Prvé miesto 

priznali p. Petrovi Kothajovi z Banskej 

Bystrice a jeho práci História rodu Veličov-

cov, druhé p. Oľge Kovačičovej-Húskovej 

z Brezovej pod Bradlom za prácu Martin 

Šaško, jeho predkovia a potomkovia a tre-

tie miesto p. Petrovi Semrádovi z Košíc za 

prácu Opáloví králi. Páni Vladimír Rábik 

a Radoslav Ragač získali osobitné ceny 

poroty. Záujem, činnosť a účasť všetkých 

ostatných účastníkov porota ocenila čest-

nými uznaniami.

Šarlota Drahošová

Ohlasy
Chcem sa vám srdečne poďakovať za 

vrelé privítanie a aj za celkový priebeh vy-

hodnotenia. Aj keď som dostal len čestné 

ocenenie, ja si to veľmi vážim. Je to predsa 

forma ohodnotenia mojej práce a zaroveň 

aj práce Juraja Čisárika.

Pobyt v Martine hodnotím vysoko aj 

preto, lebo som spoznal ďalších bádateľov 

a aj stretnutie s p. Alexejom Filipovom (no-

vinárom a členom našej spoločnosti z Mu-

kačeva – pozn. red.) bolo super. Pán Fili-

pov urobil so mnou a s Jurom Čisárikom 

rozhovor, ktorý už vyšiel v ukrajinských 

novinách. Dokonca ma požiadal, aby som 

urobil ďalší článok o mojej bádateľskej čin-

nosti.

Rudo Pavlovič, Prešov (30. 11. 2007)

...obdivujem mnohé práce ostaných 

súťažiacich. Bola to dobrá skúsenosť do 

budúcnosti.

Juraj Čisárik, Košice (27. 2. 2008)

Odovzdávanie cien: v strede víťazný Peter Kothaj a Leon Sokolovský, predseda SGHS. 
Foto: Ľubomír Jankovič
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K situácii v slovenských archívoch

Koncom uplynulého roka (21. 11. 2007) 

sa výbor Spoločnosti slovenských archivá-

rov (SSA) obrátil na verejnosť s naliehavou 

výzvou o pomoc pri riešení kritickej situá-

cie v sieti štátnych archívov v Slovenskej 

republike. Všeobecný trend znižovania 

personálnych stavov v štátnych inštitú-

ciách na Slovensku mal zasiahnuť archívy 

v roku 2007 už po druhý raz, a to s väčšou 

intenzitou. V prvej etape mali prísť štátne 

archívy o 10 %, v druhej – do konca roku 

2007 – o ďalších 20 % svojich zamestnan-

cov. 

Výbor SSA zaslal písomné protesty 

ministrovi vnútra aj premiérovi s odôvod-

nením, že štátne archívy sú už aj tak per-

sonálne poddimenzované. Pri následných 

rokovaniach sa predstaviteľom Odboru 

archívov a registratúr MV SR podarilo do-

hodnúť zníženie redukcie pracovníkov na 

10%. Možno im pomohla aj vlna nespo-

kojnosti a kritiky zo strany médií (články 

v niektorých denníkoch a týždenníkoch).

Archivári svojimi špecifickými zna-

losťami bojujú za záchranu historických 

údajov, ktoré sprístupňujú verejnosti. 

V porovnaní s enormným nárastom do-

kumentov, ktoré každoročne putujú do 

archívov, sa počet ľudí, ktorí sa o ne sta-

rajú, paradoxne neustále znižuje. Z 502 

pracovníkov v roku 1990 zostalo v archí-

voch v roku 2007 len 440. Ak by prebehla 

pôvodne plánovaná redukcia, ich počet 

by klesol na 362, pričom popri odborných 

pracovníkoch zasiahla by aj pracovníkov 

zabezpečujúcich ochranu archívnych do-

kumentov (reštaurovanie, konzervovanie), 

hospodárenie, prevádzku objektov a pod.

Na výzvu SSA zareagovalo asi 450 

slovenských, českých a poľských archív-

nych, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií 

a osobností. Sme presvedčení, že aj ich hla-

sy ovplyvnili rozhodnutie MV SR (prepus-

tiť nie 20 %, ale 10 % archivárov). Ostáva 

len veriť, že vládni činitelia dodržia dané 

sľuby a zastavia ďalšie ohrozovanie ar-

chívneho dedičstva Slovenskej republiky.

Výbor Spoločnosti slovenských ar-

chivárov aj touto cestou ďakuje všetkým 

kolegom a sympatizantom, ktorí poslali 

archivárom svoj podporný hlas. 

ĎAKUJEME! 

Elena Machajdíková, tajomníčka SSA

Štátne archívy Slovenskej republiky 

a bádateľská verejnosť v roku 2007

V roku 2007 zaznamenali štátne ústred-

né archívy a štátne archívy s regionál-

nou územnou pôsobnosťou (v Bratislave, 

Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Bytči, 

Košiciach, Levoči, Nitre a Prešove) opro-

ti roku 2006 mierny nárast bádateľských 

návštev. O štúdium archívnych dokumen-

tov malo záujem 2941 bádateľov, z toho 

252 zahraničných. Štátne archívy poskytli 

uvedenému počtu bádateľov svoje služby 

počas ich 9695 bádateľských návštev. O ne-

utíchajúcom záujme o genealógiu, dejiny 

rodov a osobností svedčí až 2419 návštev, 

ostatným pomocným historickým vedám sa 

bádatelia venovali 191 ráz. 

Archívy pokračovali tiež vo vyhotovo-

vaní genealogických rešerší pre domácich 

aj zahraničných záujemcov. Vypracovali 

ich spolu 522, z toho až 267 pre klientov 

z cudziny, najmä z USA, menej z Francúz-

ska, Nemecka a Rakúska. Keďže ide o od-

A N O T Á C I E  –  G L O S Y
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borne, ale aj časovo veľmi náročnú činnosť 

našich archívov, odbor archívov a registra-

túr sekcie verejnej správy MV SR zvažoval 

obmedzenie tejto činnosti už skôr najmä 

z dôvodu, aby kvalifikovaní odborníci 

mali viac priestoru na spracúvanie a sprí-

stupňovanie archívnych fondov. Napokon 

je už dostatok súkromníkov ponúkajúcich 

služby aj v tejto oblasti. 

Definitívne rozhodnutie však prišlo až 

po realizácii uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 859/2006 (zníženie počtu za-

mestnancov štátnych archívov o 10 % k de-

cembru 2007). Odbor v záujme riadneho 

plnenia pracovných úloh štátnych archí-

vov, predovšetkým v oblasti spracúvania 

a sprístupňovania archívnych dokumen-

tov, zrušil od 1. 1. 2008 povinnosť štát-

nych archívov vypracúvať genealogické 

rešerše pre občanov Slovenskej republiky. 

Toto rozhodnutie sa zatiaľ nevzťahuje na 

vypracúvanie genealogických rešerší pre 

zahraničných záujemcov.

Júlia Hautová

Sympózium v Keszthelyi

V dňoch 13. a 14. októbra 2007 sa 

v Keszthelyi uskutočnilo medzinárod-

né sympózium na tému „Pomocné vedy 

historické na prelome tisícročia“. Okrem 

maďarských účastníkov sa rokovania ak-

tívne zúčastnili hostia z Rakúska, Slovin-

ska a Slovenska. Hosť zo Švajčiarska (Sz. 

Vajay) svoju neúčasť ospravedlnil iným 

neodkladným podujatím, na ktorom bola 

jeho prítomnosť nevyhnutná.

Priamo témy sympózia sa dotýkala 

prednáška prof. Georga Scheibelreite-

ra na tému Viedeň ako centrum bádania 

v pomocných vedách. Je známe, že naše 

disciplíny sa od svojho vzniku stali predo-

všetkým obsahom špeciálnych prednášok 

na univerzitách pre poslucháčov histórie 

a práva. Inštitúty na fakultách boli dlhú 

dobu jedinými pracoviskami, kde sa po-

mocné vedy aj vedecky pestovali. Výsled-

kom bádateľskej práce bola predovšetkým 

tvorba učebníc z jednotlivých disciplín. 

Iná bola situácia vo Viedni. Tu pri Histo-

rickom inštitúte vznikol už v prvej polo-

vici 19. storočia ústav, ktorého náplňou 

boli otázky pomocných vied historických. 

Vo Viedni teda naraz jestvovali a dodnes 

pôsobia dve inštitúcie, ktorých hlavnou 

vedecko-výskumnou úlohou je pestovanie 

našich disciplín. Pre genealógiu a heraldi-

ku, ktoré na Slovensku v súčasnosti zazna-

menávajú nebývalý rozmach, je v podsta-

te rovnaká situácia, ktorú sme si doteraz 

neuvedomovali. Aj my máme pre tieto 

dve disciplíny dve pracoviská, ktoré majú 

nádej naďalej sa vzmáhať a prosperovať 

(mám na mysli Katedru archívnictva a po-

mocných vied historických na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave a Slovenskú genea-

logicko-heraldickú spoločnosť). Jestvujúca 

situácia môže zapôsobiť aj na prešovskú 

filozofickú fakultu a zvýšeným záujmom 

o genealógiu a heraldiku môže vytvoriť 

tretie odborné pracovisko pre tieto dva 

odbory na Slovensku.

Škoda, že neodznela prednáška prof. 

Szabolcsa Vajayho zo Švajčiarska. Mal to-

tiž hovoriť na tému Pomocné vedy, či vedy 

o spoločnosti (epistemologický pohľad na 

otázku). Prof. Vajay azda dodatočne po-

skytne svoj rukopis do zborníka a oboz-

námime sa s jeho názormi. Pre ďalšie vy-

hranenie obsahu a pre klasifikáciu našich 

disciplín v rámci spoločenských vied sú 

jeho názory cenné a určite zaujmú každé-

ho odborníka v pomocných vedách.
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Priamo témy sympózia sa dotýkal aj 

môj príspevok na tému Pomocné vedy his-

torické na prahu tretieho tisícročia na Slo-

vensku. V krátkom úvode som poukázal 

na skutočnosť, že problémy pomocných 

vied sa na Slovensku riešili ako vedľaj-

ší produkt, ktorý sa objavil pri bádaní 

dôležitých historických problémov. Za 

medzník v ich systematickom pestovaní 

som označil vznik špeciálneho štúdia ar-

chívnictva na Filozofickej fakulte Univer-

zity Komenského v roku 1950. Ako ďalší 

podnet na hlbšie a všestrannejšie báda-

nie v pomocných vedách som informoval 

o vzniku a náplni Sekcie archívnictva 

a PVH pri Historickej spoločnosti SAV v ro-

ku 1980 a o následnom vzniku Sloven-

skej genealogicko-heraldickej spoločnosti. 

S osobitným záujmom si účastníci sym-

pózia vypočuli informáciu o konaní XXIX. 

Medzinárodného kongresu genealogických 

a heraldických vied v roku 2010 v Brati-

slave a o grantovej úlohe riešenej v rámci 

Agentúry na podporu vedy a techniky. Jej 

témou sú Stoličné, mestské, obecné pečate 

a erby na Slovensku v 13. – 20. storočí, rie-

šiteľmi sú prof. Leon Sokolovský a ja.

Spomedzi početných prednášok pub-

likum osobitne zaujalo vystúpenie prof. 

I. Bertényiho. V rámci témy Pruhy v erbe 

Arpádovcov a erb Aragónska uviedol, že 

pôvod arpádovských brvien korení v prí-

buzenských vzťahoch uvedených dvoch 

dynastií už v 12. storočí a v tomto čase erb 

s pruhmi aj vznikol.

Ostatní maďarskí účastníci sa venovali 

prevažne významným uhorským rodom 

nielen z hľadiska genealogického a he-

raldického, ale aj faleristického. Batthyá-

nyi-Strattmannovcom – radom a vyzna-

menaniam Ladislava – sa venoval doc. A. 

Pandula. Poučným spestrením podujatia 

bola prednáška o dejinách Keszthelya 

a prehliadka kaštieľa Festetičovcov, kde sa 

sympózium konalo.

Jozef Novák

22. mezinárodní vexilologický kongres

Ve dnech 6. až 10. srpna 2007 se v Ber-

líně setkalo více než 130 osob, které spoju-

je společný zájem o nauku o vlajkách a pra-

porech – vexilologii. Po řadě let se kongres 

konal v místě nepříliš vzdáleném od našich 

hranic (blíže snad jen v roce 1979, kdy byl 

svolán do Vídně, a zhruba stejně daleko 

v r. 1995, kdy byla hostitelem polská Var-

šava), přesto účast českých vexilologů byla 

malá. Pouze čtyři (ze Slovenska dokonce 

žádný). Přitom k vidění i slyšení toho bylo 

tentokrát mimořádně hodně. V Německém 

historickém muzeu byla instalována výsta-

va s názvem Barvy dějin – prapory a vlajky 

a v jeho přednáškovém sále zaznělo kolem 

40 vystoupení. Tematicky převládaly před-

nášky věnované německé vexilologii, a to 

nejen proto, že většina přednášejících by-

la z Německa, resp. z německy mluvících 

zemí, ale protože někteří přednášející na 

počest pořadatelské země zaměřili obsah 

přednášky tímto směrem. To byl případ 

P. Vagnata, který hovořil o historii vlajek 

Sárska, či T. Burtona, jenž se orientoval 

na symboly německé komunity, která od 

r. 1838 osídlovala jižní Austrálii. Platilo to 

i o obou českých vexilolozích. J. Martykán 

obrátil pozornost na významného němec-

kého orientalistu dr. Michaela Meinecke-

ho. Ten se zabýval mamlúckou heraldikou, 

jež stála u počátků současné nefigurativní 

islámské vexilologie. A. Brožek předvedl 

mj. na revolučním roce 1848, jak se měni-

lo chování Němců v Čechách. Ti zpočátku 
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společně s Čechy vyvěšovali bíločervené 

zemské prapory, avšak později preferovali 

velkoněmecké barvy a přitom kritizovali 

užívání slovanských praporů. K pestrosti 

odborného programu přispěly i postery. 

I u nich měli čeští vexilologové zastoupe-

ní, protože A. Brožek v tabulkách a gra-

fech ukázal trendy v publikování vexilo-

logických publikací v letech 1979 až 2003. 

Angličtina v tomto čtvrtstoletí sice byla 

dominujícím vexilologickým jazykem, ale 

ani slovenština a čeština si nevedly špat-

ně: slovenština se umístila na šestnáctém 

místě a čeština dokonce na jedenáctém. 

Mezi státy se Slovenská republika (včetně 

slovenské části Československa) společně 

s jižní Koreou (stejný počet 37 vexilologic-

kých publikací) vklínila mezi 20. Švýcar-

sko a 23. Ukrajinu. Ladislav Vrtel počtem 

vydaných knižních publikací (13) obsadil 

společně s Franco Gayem a Q. F. Nargane-

sem hezké 13. až 15. místo. Na kongresu 

proběhlo rovněž zasedání Valného shro-

máždění federace vexilologických společ-

ností FIAV. To přijalo do svého středu jako 

51. člena Chorvatskou heraldickou a vexi-

lologickou společnost a jako 52. člena In-

dickou vexilologickou společnost.

abr 

MAREK, Miloš: Cudzie etniká na stre-

dovekom Slovensku. Martin, Matica slo-

venská 2006, 520 s. ISBN 80–7090–822–X 

(recenzovali R. Marsina a V. Sedlák)

Miloš Marek z Trnavskej univerzity sa 

najmä na základe analýzy miestnych náz-

vov podujal zmapovať neslovenské etniká, 

ktorých členovia pôsobili na území stre-

dovekého Slovenska (a Uhorska). Napočí-

tal a opísal ich vyše dvadsať. Kvôli lepšej 

predstave ich vymenujme: 

Maďari, Nemci (Sasi, Bavori, Rakúša-

nia), Rusi, Rusíni, Rumuni (Valasi), Rómo-

via (Cigáni) – ich členovia výrazne a kon-

tinuitne zasiahli do sídelného obrazu 

Slovenska. Autor zaznamenal tiež menší 

sídelný prienik a postupnú asimiláciu 

orientálnych Kovarov, Sikulov, Chvalízov, 

Pečenehov, Uzov (Oguzov), Kumánov (Plav-

cov), Jasov (Alanov, Filištíncov), Židov, Bul-

harov, Grékov, Chorvátov, Čechov, Morava-

nov, Poliakov, Prusov a Románov (Valónov, 

Francúzov, Talianov a Španielov).

Okrem údajov o ich pôvodných i ne-

skorších sídlach dielo prináša informácie 

o miestach ich doloženého či predpokla-

daného výskytu a dlhodobého pôsobenia 

na území dnešného Slovenska. Niekde sa 

spomínajú aj konkrétne osoby a rody (ich 

genealógie). Marek vo svojej práci vlast-

ne odhaľuje (stredoveké) etnické korene 

dnešnej slovenskej populácie a teda aj ko-

rene časti súčasných (na Slovensku, v Ma-

ďarsku či v dôsledku migrácií tiež inde vo 

svete žijúcich) rodov a osôb. Podobne ako 

autori genografických máp, no s použitím 

iných prostriedkov, sprístupňuje nám úda-

je (predstavy, hypotézy) o – európskych, 

ázijských, afrických – sídlach a cestách na-

šich „predgenealogických“ predkov. Kým 

autori genografických máp čerpajú najmä 

z analýz DNA žijúcich potomkov, doteraj-

ších genetických a iných výskumov (pozri 

ilustratívna mapa rozšírenia haploskupiny 

J2b na nasledujúcej strane), autor anotova-

ného diela vychádzal z doterajších histo-

rických výskumov, svedectiev dobových 

historikov, analýz miestnych, chotárnych 

názvov a obyvateľských mien a pod.

Pri hodnotení takýchto prác sa zvykne 

konštatovať, že „by nemali chýbať v kniž-

nici“ genealógov, historikov a ďalších záu-
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jemcov. Táto kniha v nich však isto chýbať 

bude. Vydavateľ totiž zle odhadol dopyt 

a vydal ju len v 300-kusovom náklade. 

V čase písania týchto riadkov bola už prá-

ca prakticky vypredaná a s jej dotlačou či 

novým vydaním sa – z finančných dôvo-

dov – predbežne nepočíta.

Pri ďalších výskumoch v tejto oblasti 

by určite bolo dobré spojiť sily (aj) s gene-

tikmi, ktorí sa v poslednom období venu-

jú skúmaniu našich dlhodobých predkov 

tiež (pozri napr. Ferák, V.: Kam siahajú 

genetické korene slovenskej populácie. In: 

K dejinám genealogického výskumu na Slo-

vensku. Martin 2007, s. 78 – 86).

Milan Šišmiš

TIŠLIAR, Pavol: Mimoriadne sčítanie 

ľudu na Slovensku z roku 1919. Príspe-

vok k populačným dejinám Slovenska. 

Bratislava : STATIS, 2007, 125 s. ISBN 978–

80–85659–44–3

Ukážka genografickej mapy. Mapa zobrazuje rozšírenie tzv. Y-DNA haploskupiny J2b v Európe. 
Do rovnakej haploskupiny patria jedinci, ktorí majú v DNA svojho chromozómu Y určité 
charakteristické mutácie, o ktorých sa vie, v ktorej geografickej oblasti a v ktorom období 
vznikli. Sprievodný komentár vychádzajúci z doterajších geneticko-historických výskumov: 

„Haploskupina J2b je podskupinou hlavnej haploskupiny J2, ktorá vznikla v oblasti tzv. úrod-
ného polmesiaca (oblasť rozprestierajúca sa od Egypta cez Mezopotámiu po južný Irán), čo 
je územie, na ktorom vzniklo v období mladšej doby kamennej (neolitu) poľnohospodárstvo. 
Odtiaľ sa rozšírila – ako dôsledok expanzie nositeľov neolitickej kultúry, teda poľnohospodár-
stva – cez Stredomorie do Európy (ale aj do Strednej Ázie, Indie a Pakistanu ako aj do sever-
nej Afriky). Expanzia neolitickej kultúry do Európy začala pred približne 10 000 rokmi a po-
stupovala smerom na sever a západ, čo zanechalo dodnes stopy v distribúcii haploskupiny 
J2 na európskom kontinente. Táto haploskupina je najčastejšia v Turecku, na Balkáne 
a v stredomorskej oblasti (miestami až vyše 25 %), najzriedkavejšia v severozápadnej Európe 
(v Škandinávii pod 3 %). Jednou z oblastí nízkeho výskytu je aj Slovensko (cca 4 %; pozri 
mapku).” Na Slovensku žijú príslušníci asi 10 rozličných Y-DNA haploskupín, z ktorých každá 
vznikla v inej oblasti a v inom období. Záujem o určenie príslušnosti k tej-ktorej haploskupine 
vzrastá a môže si ju dať určiť ktokoľvek. Zdroj (komentár): DNAtest, s. r. o. Bratislava, 2007
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Práca PhDr. Pavla Tišliara, PhD. vydaná 

v spolupráci so STATIS-om a Inštitútom in-

formatiky a štatistiky v roku 2007 je útlou 

a na prvý pohľad skôr nenápadnou publi-

káciou. V tomto prípade však platí staré 

a osvedčené tvrdenie o neposudzovaní 

knihy podľa obalu. Publikácia je priekop-

níckym, výnimočným príspevkom k popu-

lačným dejinám Slovenska.

Popri pravidelných sčítaniach ľudu 

(prvé v Československu sa uskutočnilo 

v roku 1921;  v roku 1940 prebehlo tiež sčí-

tanie ľudu v Slovenskej republike) sa v 20. 

storočí uskutočnili na našom území aj 

viaceré mimoriadne sčítania ľudu. Takým 

bolo i tzv. Šrobárovo sčítanie v roku 1919, 

prvé po vzniku Československej republiky. 

Jeho hlavným cieľom bolo zistiť presný po-

čet obyvateľov na Slovensku a ich skladbu 

podľa národností, pretože staršie uhorské 

štatistiky boli považované za nesprávne 

a tendenčné. Výsledky sčítania mali byť 

využité na parížskych mierových rokova-

niach, kde sa rozhodovalo aj o hraniciach 

Slovenska. Pôvodný zámer iniciátorov sa 

však pre nedostatok času nesplnil. Vavro 

Šrobár informoval o predbežných výsled-

koch (aj to len ústne) až v novembri 1919, 

keď už bolo o nových hraniciach prakticky 

rozhodnuté. 

Práca je rozdelená do troch hlavných 

celkov a ďalej na podkapitoly. Celú prvú ka- 

pitolu autor venoval opisu prípravného pro-

cesu sčítania, ktorý pozostával z niekoľkých 

porád na úrade ministra s plnou mocou pre 

správu Slovenska. Druhá kapitola informuje 

o samotnom priebehu cenzu. Nosnou čas-

ťou je tretia kapitola, ktorá prináša prehľad 

najdôležitejších výsledkov mimoriadneho 

sčítania ľudu na Slovensku z roku 1919 a po-

rovnáva ich s výsledkami zo sčítania v roku 

1921 ako aj s vybranými výsledkami pred-

chádzajúcich uhorských sčítaní. 

Charakteristickým prvkom knihy je 

bohatá škála štatistických kartogramov, 

ktoré podávajú obraz o mnohých regio-

nálnych špecifikách vtedajšej slovenskej 

spoločnosti. Patria k najväčším prednos-

tiam publikácie a treba vyjadriť obdiv nad 

trpezlivosťou a precíznosťou, s akou ich 

autor zostavil. Predloženú spleť štatistic-

kých údajov sa mu naviac podarilo zro-

zumiteľne zinterpretovať, čím aj laikovi 

ponúkol čitateľný, zaujímavý a netradičný 

pohľad na jedno z prelomových období 

života našich predkov. 

Štefan Plačko

PANDULA, Attila: A genealógia ma. In 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 

XVII. Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Be-

reg Önkormányzat Levéltára, 2006, s. 203 

až 214

Štúdia Attilu Pandulu o súčasnej situá-

cii v maďarskej genealógii vyšla v ročenke 

Archívu župy Szabolcs-Szatmár-Bereg, ako 

aj vo forme separátu. V úvode autor hod-

notí situáciu v genealógii od konca 40-tych 

do konca 80-tych rokov 20. storočia, teda 

do obdobia politických zmien v Maďarsku. 

Sprevádzal ju úpadok, ktorý súvisel o. i. 

so zrušením Maďarskej heraldickej a ge-

nealogickej spoločnosti a jej odborného 

časopisu (Turul). Napriek okolnostiam 

však vznikali aj významné diela – hoci ich 

autori (Csapó, Filkorn, Nyáry a i.) vedeli, 

že nevyjdú.

Po politickom uvoľnení začali genea-

lógia a príbuzné vedy v Maďarsku nado-

búdať čoraz väčší kredit a priestor na od-

borných seminároch a vysokých školách. 

Vzniklo viacero firiem orientovaných na 
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genealogické služby, zvýšili sa aktivity 

súkromných bádateľov, počty ich návštev 

v Maďarskom krajinskom archíve. Po poli-

tickom uvoľnení začali v Maďarsku vychá-

dzať aj genealogické publikácie a štúdie na 

stránkach odborných časopisov, ročeniek 

a zborníkov. V roku 1992 sa podarilo ob-

noviť vydávanie časopisu Turul.

Z hľadisku ďalšieho napredovania je 

veľmi dôležité sprístupňovať informácie 

o jestvujúcich prameňoch genealogického 

výskumu. Autor ich v záverečnej, de facto 

ťažiskovej časti štúdie charakterizuje a delí 

do deviatich základných skupín na: 1.ústne 

podania, 2. písomné (rukopisné) pamiatky 

– rôzne súpisy, vlastné rodostromy, matri-

ky, rodinné kroniky, autobiografie, pohreb-

né reči a pod., 3. tlačené pamiatky – drob-

né súdobé tlače, 4. epigrafické pamiatky 

– nápisy, pamätné tabule, 5. funerálne pa-

miatky – pamiatky spojené s pochovávaním 

a pod., 6. vecné pamiatky – osobné pred-

mety, 7. historické ikonografické pamiatky, 

8. ľudské pozostatky, 9. zvukové pamiatky 

– fonografické valce, platne...

Štúdia teda poskytuje hlavne typoló-

giu základných prameňov, ktoré treba vy-

užiť pri modernom genealogickom výsku-

me (nielen v Maďarsku).

Eva Augustínová

OPPL, Ferdinand (zost.): Die jüdische 

Familie Schey. Wien: Wiener Stadt- und 

Lansdesarchiv 2007, 22 s.

Tento útly katalóg si mohli odniesť 

návštevníci rozsahom neveľkej výstavy 

venovanej viedenskému pôsobeniu židov-

skej rodiny Scheyovcov. Výstava bola voľ-

ne prístupná v priestoroch Viedenského 

mestského a krajinského archívu v prvom 

polroku roku 2007. 

Scheyovci pochádzali z Uhorska, z mes-

ta Köszeg. Tu ich môžeme sledovať od 18. 

storočia od Izraela Scheya a jeho syna Lip-

mana. Jeho potomok Jozef patril k miest-

nym obchodníkom, zomrel však vo Vied-

ni. Jeho brat Filip (* 20.9.1798 Köszeg, † 

16.6.1880 Baden) získal Vojenský záslužný 

kríž a následne, ako prvý uhorský Žid, v ro-

ku 1859 aj šľachtický titul. Jedným z hlav-

ných dôvodov bolo, že počas revolúcie v ro-

koch 1848/49 bojoval na strane cisára.

Jozefovi synovia pôsobili už vo Viedni. 

Anton bol zmenárnikom (bankárom) a zbe-

rateľom umeleckých predmetov. Fridrich 

začínal ako majiteľ obchodu a prokuris-

ta. V roku 1855 založil vo Viedni veľko-

obchod, ktorý v roku 1863 zmenil na ak-

ciovú spoločnosť. Bol spoluzakladateľom 

viacerých bánk a sporiteľní. V roku 1858 

stál pri zrode viedenskej Obchodnej aka-

démie a stal sa jej prvým prezidentom. 

Pri jej slávnostnom otvorení v roku 1862 

mu udelili Rad železnej koruny III. stupňa 

a šľachtický titul, o niekoľko rokov zís-

kal rad II. stupňa a baronát (1869). Bol aj 

nositeľom viacerých zahraničných rádov 

a vyznamenaní. Patril k významným me-

cénom umenia. Stál pri zrode Viedenského 

mestského divadla (1872), Domu umelcov, 

židovského ústavu pre slepcov, Beethove-

novho a Schillerovho pamätníka, budovy 

Hudobného spolku, uhorskej Akadémie 

a peštianskeho kasína. Vo Viedni si posta-

vil palác. V Uhorsku získal viaceré zičiov-

ské a vicaiovské majetky.

Jeho synovia pokračovali v rodinnej 

tradícii. Štefan prevzal otcove podniky. 

Pôsobil v Obchodnej akadémii, podieľal 

sa na postavení Schillerovho pamätníka. 

Jozef bol profesorom práv na univerzitách 

v Grazi a vo Viedni, stal sa členom hornej 
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snemovne rakúskeho parlamentu. Obaja 

– v krúžku podobne zmýšľajúcich – praco-

vali na otázke parlamentnej reformy Ra-

kúska. Pavol, ďalší zo súrodencov, začínal 

ako prokurista v otcovej firme. Bol členom 

dozorných rád viacerých bánk, podnikov 

a železníc. Vincent žil ako rentier. Naj-

mladší syn Móric bol diplomatom – dlho-

ročným generálnym konzulom v Madride. 

Ďalšiu generáciu zmietla druhá svetová 

vojna.

Radoslav Ragač

BASICS, Beatrix a kol.: Betlér és Krasz-

-nahorka. Az Andrássyak világa. (Bet-

liar a Krásna Hôrka. Svet Andrássyovcov). 

Vydavateľstvo Rubicon-könyvek Budapešť, 

2005, 272 s. ISBN 963 86 721 29

Táto reprezentatívna celofarebná pub-

likácia vyšla vo vydavateľstve zameranom 

na vydávanie historického periodika. Spo-

radicky však publikuje aj rozsiahlejšie 

diela, napr. Veľkú obrazovú miléniovú 

galériu portrétov (Nagy képes millenniumi 

arcképcsarnok).

Prácu zostavil kolektív autorov pod ve-

dením zástupkyne generálneho riaditeľa 

Historického múzea v Budapešti a pozo-

stáva z deviatich kapitol. Viacerí autori 

v nich postupne predstavujú dejiny Andrá-

šiovcov, ich staršej betliarskej i mladšej 

monockej vetvy (Soós, I.: A csíkszentkirá-

lyi és krasznahorkai gróf Andrássy család), 

významnejšie pamiatky po Andrášiovcoch 

– kaštieľ a park v Betliari, hrad Krásnu Hôr-

ku, mauzóleum a galériu v Krásnohorskom 

Podhradí. Pomerne rozsiahly príspevok je 

venovaný osobnosti a politickým aktivi-

tám grófa Júliusa Andrássyho, uhorského 

ministerského predsedu. Ďalšia kapitola 

predstavuje niektorých členov rodu ako 

podnikateľov v oblasti baníctva a hutníc-

tva. Predposledná kapitola je venovaná 

mladšiemu synovi grófa Júliusa Andrássy-

ho a Kataríny, rod. Kendefiovej, ktorý po-

kračoval v politickej dráhe otca od r. 1883 

vo funkcii veľvyslanca v Konštantínopole, 

neskôr v Berlíne. Predstavuje ho ako prí-

vrženca myšlienok Istvána Tiszu, mecéna 

a zberateľa výtvarného umenia. Záverečná 

kapitola (Andrášiovci v medzivojnovom ob-

dobí) dokumentuje život posledných zá-

stupcov betliarskej vetvy rodu.

Silvia Lörinčíková

Slovenská archivistika 1 a 2/2007. 

Zost. Júlia Ragačová. Bratislava: OAR MV 

SR 2007, 235 s., 227 s.

Číslo 1/2007 otvára blahoželanie tr-

navskému archivárovi, historikovi a vyso-

koškolskému pedagógovi Jozefovi Šimon-

čičovi k udeleniu štátneho vyznamenania 

– Pribinovho kríža III. triedy.

Zo štúdií sa genealógie a sfragistiky 

priamo týka príspevok Radoslava Ragača 

Rakovského zbierka pečatí. Autor popisuje 

doposiaľ neznámu zbierku pečatí, ktorá 

je v súčasnosti uložená v Slovenskom ná-

rodnom archíve, v rodovom archíve Ra-

kovských. Zbierka vznikla v polovici 19. 

storočia a pozostáva z originálnych pe-

čatí a niekoľkých podpisov vystrihnutých 

(vyrezaných), resp. odtrhnutých z archív-

nych dokumentov. Viaceré z nich evident-

ne pochádzali z mestského archívu Bra-

tislavy. Preto ju autor pripisuje Štefanovi 

Rakovskému, ktorý v archíve dlhé obdobie 

bádal a publikoval aj viaceré príspevky 

k dejinám Bratislavy. Zaujímavosťou je, že 

– oproti podobným zbierkam z tohto obdo-

bia, v ktorých dominujú pečate šľachticov 

– jej základ tvoria pečate bratislavských 
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mešťanov. Zastúpené sú však aj pečate 

šľachticov, panovníkov, miest. Autor v prí-

lohe publikuje ich súpis. 

Katarína Bodnárová sa v štúdii Notári 

a pisári mesta Bratislavy na začiatku no-

voveku venuje kancelárskemu personálu 

v službách mesta Bratislavy. Opisuje pre-

hlbujúcu sa špecializáciu jednotlivých čin-

ností v kancelárii, vznik a rozvoj nových 

agend, povinnosti a materiálne zabezpe-

čenie, napr. aj ubytovanie, jej zamestnan-

cov. Poukazuje napr. na vyžadované vyso-

koškolské vzdelanie mestských notárov. 

Piati zo siedmich z nich v 16. storočí boli 

absolventmi Viedenskej univerzity. Autor-

ka publikuje aj krátke biografické profily 

známych notárov a pisárov.

V recenznej a anotačnej časti je Petrom 

Vítekom pozitívne hodnotený zborník Er-

bové listiny vydaný našou spoločnosťou 

v roku 2006. Anotovaný je ročník 2006 

Genealogicko-heraldického hlasu. Číslo 

upozorňuje aj na prácu J. Županiča Nová 

šlechta Rakouského císařství (Praha: Agen-

tura Pankrác 2006). 

V rubrike Správy je správa z konferen-

cie Pečate a ich používatelia, ktorú spolu-

organizovala naša spoločnosť v septembri 

2006 a informácie o Slovenskom archíve 

na Ottawskej univerzite, ktorý cieľavedo-

me zhromažďuje dokumenty týkajúce sa 

slovenskej emigrácie v Severnej Amerike. 

Vznikol v roku 1992 zásluhou Dr. Mariána 

Stolárika, vedúceho tamojšej Katedry slo-

venských dejín a kultúry.

V rubrike Kronika je rozlúčka s Dr. 

Slavkom Churým (* 23. 5. 1935 Bratisla-

va-Rača, † 1. 11. 2006), dlhoročným obe-

tavým pracovníkom Štátneho archívu 

v Bytči, autorom celého radu archívnych 

pomôcok. Bádateľskej verejnosti sprístup-

nil významný archívny fond Liptovskej 

stolice, archívy viacerých rodov a pan-

stiev. Bol tiež aktívnym regionálnym histo-

rikom – spoluautorom desiatok obecných 

monografií. Venoval sa aj slovensko-bul-

harským vzťahom a genealógii.

Číslo 2/2007 obsahuje jednu genea-

logicky orientovanú štúdiu z pera Juraja 

Žudela s názvom Osobnosť Lazara, tvorcu 

mapy Uhorska z roku 1528. Autor v nej po-

lemizuje so staršími názormi na etnicitu 

tvorcu najstaršej známej mapy Uhorska – 

tzv. Lazarovej alebo Rosetiho mapy. Za jej 

zhotoviteľa bol v odbornej literatúre do-

posiaľ považovaný Lazar Rosetus (Roseti), 

o ktorom sa uvažovalo, že bol Talian (Ľ. V. 

Prikryl). Maďarská historiografia ho sto-

tožnila so študentom Viedenskej univer-

zity Michalom Rozenom (Rožeňom) a po-

važovala za príslušníka šľachtického rodu 

Rožeňovcov z Rožňových Mitíc, ktoré le-

žia v bývalej Trenčianskej stolici. Autor ho 

identifikuje s posledným cisterciátskym 

opátom v Spišskom Štiavniku rovnakého 

mena. Opát Michal Rožeň (Rosen, Rozen, 

† 1542) bol v turbulentnej dobe zápasov 

medzi Ferdinandom I. Habsbuským a Já-

nom Zápoľským svedkom zániku opátstva 

(1539) a dožil v Primovciach. 

Heraldickej terminológii je venovaná 

ďalšia z rozsiahlej série štúdií L. Vrteľa 

uverejňovaných na pokračovanie na strán-

kach Slovenskej archivistiky, s názvom 

Astronomické symboly v erboch (Príspe-

vok k terminológii blazonu). Autor popi-

suje možnosti blazonu nebeských telies 

– slnca, hviezdy a mesiaca, ich symboliku 

(svetlo, čas a jeho plynutie, baníctvo – dra-

hé kovy) a pozície v erboch. Adriana Šve-

cová sa v príspevku Formálno-právna ana-

lýza závetov trnavských mešťanov z prvej 
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polovice 19. storočia venuje testamentom 

– prameňu významnému aj pre genealógov 

– z pohľadu práva.

V recenznej a anotačnej časti je pozitív-

ne hodnotená publikácia K dejinám genea-

logického výskumu na Slovensku z produk-

cie našej spoločnosti (J. Ragačová), číslo 8 

zo série Cahiers du Léopard d’Or venované 

erbovníkom (R. Ragač), ako aj práca V. Rábi-

ka Nemecké osídlenie na území východného 

Slovenska v stredoveku (J. Žudel).

V rubrike Kronika je rozlúčka s Mgr. 

Petrom Tesákom (* 23. 6. 1945 Bia, Maďar-

sko, † 12. 11. 2007 Levice), bývalým riadi-

teľom levickej pobočky Štátneho archívu 

v Nitre. Telom i dušou archivár okrem prá-

ce na sprístupňovaní archívnych fondov 

výrazne prispel aj k rozvoju regionálnej 

historiografie v Tekove. Prednášal a bol 

spoluautorom početných monografií miest 

a obcí. Venoval sa aj genealógii.

Radoslav Ragač

Vo Veľkom Šariši vytvorili najväčšiu 

verejnú prezentáciu rodokmeňov

Pravdepodobne najväčšiu verejnú pre-

zentáciu rodokmeňov na Slovensku vytvo-

rili občania mesta Veľký Šariš. Zozbierali 

a predstavili 132 rodokmeňov, ktoré ob-

sahujú spolu 905 mien. „Les rodokmeňov” 

– prezentácia genealógií veľkošarišských 

rodín je inštalovaná v strede mesta na ná-

mestí M. R. Štefánika. Rodokmene sú zná-

zornené na veľkoplošnej, 7,5 x 1,5 metra 

veľkej tabuli s výrazným nápisom Všet-

ci sme Šarišania. V strede je znázornený 

mohutný strom, ktorého korunu tvorí 272 

rodinných mien (priezvisk) obyvateľov 

Veľkého Šariša. Rodiny sú znázornené ako 

stromy, mužské mená sú vpísané do zele-

ných lístkov, ženské do červených jabĺčok, 

deti vyrastajú z rodičovského kmeňa ako 

ich ratolesti. Rodiny sú najčastejšie 4 až 

6-členné. Najväčšia je 28-členná. 

„Posilniť cit pre hľadanie puta k hod-

notám predkov a schopnosť čerpať z nich 

silu pre súčasnosť. To boli hlavné dôvody, 

ktoré nás viedli k myšlienke vytvoriť tento 

„les,“ uviedol Ing. Martin Sárossy, autor 

projektu. „Trvalo nám to dva mesiace. Ľu-

dia reagovali spontánne a s ochotou vytvá-

rali a prezentovali svoje rodokmene.” Na 

realizácii projektu, prezentácia výsledkov 

ktorého bola súčasťou osláv 790. výročia 

prvej písomnej zmienky o Veľkom Šari-

ši, sa podieľali dobrovoľníci z mestského 

občianskeho združenia a komunitnej na-

dácie.  -ss-
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SEMINÁR VENOVANÝ RODU BAZOV-

SKÝCH v Novohrade sa konal 17. mája 2007 

vo Veľkom Krtíši. Prednášajúci venovali 

pozornosť učiteľovi Danielovi Bazovské-

mu, zakladateľovi novohradskej vetvy 

rodu, a jeho potomkom, zvlášť politiko-

vi JUDr. Ľudovítovi Bazovskému (1872 – 

1958). Podujatie iniciovala p. PhDr. Marta 

Kamasová, riaditeľka veľkokrtíšskeho ar-

chívu, dlhoročná členka našej spoločnosti.

V KOVAČICI (Srbsko) sa v dňoch 16. 

až 20. mája 2007 konalo podujatie pod 

názvom Odkaz predkov. Časť vystúpení 

bola venovaná osobe JUDr. Janka Bulíka 

(1897 až 1942), prvého predsedu Matice 

slovenskej v Juhoslávii (1932). Dr. Ján Ži-

lák z Banskej Bystrice prednášal o pôvode 

Bulíkovcov a p. prof. Dr. Ján Marko z Ko-

vačice zase o ich genealogických vzťahoch 

v Kovačici. Ostatné príspevky priblížili 

život a činnosť J. Bulíka až po jeho skon 

v koncentračnom tábore. (J. Žilák)

SVOJE PRVÉ RODINNÉ STRETNUTIE si 

19. mája 2007 v Súľove-Hradnej v okrese 

Bytča zorganizovali 80 potomkovia a prí-

buzní Ondreja Smatanu (nar. 1894) a An-

ny, rod. Bušfyovej. Jeden z nich pozdravil 

prítomných netradičným spôsobom: ako 

pilot malého športového lietadla niekoľko-

krát preletel ponad Hradnú, aby vypustil 

letáky upozorňujúce na túto mimoriadnu 

rodinnú udalosť. (Michaela Kerešová, Sú-

ľov-Hradná)

V KULTÚRNOM DOME V ZEMIANSKOM 

PODHRADÍ sa 2. júna 2007 uskutočnilo 

rodinné stretnutie Zamcovcov s prímením 

Gello. Konalo sa pri príležitosti životného 

jubilea bývalého starostu obce p. Ing. Sta-

nislava Zamca a zúčastnilo sa ho 52 osôb.

V ROVNAKOM TERMÍNE sa na evanje-

lickej fare v Púchove stretli Baricovci. Ich 

stretnutia začali pred 12 rokmi a posledné 

sa konalo v roku 2004.

V SOBOTU 28. júla 2007 na Bojnic-

kom zámku sa už po siedmykrát stret-

li nositelia priezviska Kováčik. Spomedzi 

203 účastníkov najpočetnejšie zastúpe-

nie mali rodiny z Čierneho Balogu (spolu 

s Brezňanmi 111). V čele so starostom, je-

ho manželkou a Kováčikovcami z Brezna 

pricestovali dvoma autobusmi a viacerý-

mi autami. Ďalšie rodiny prišli z Ponitria 

(25), Turca (cca 15), Novohradu (12), Oravy 

(7), Kysúc (5) a Popradu. (Milan Kováčik, 

Brezno)

28. JÚLA 2007 sa v Hôrke pri Poprade 

konalo aj rodinné stretnutie Rusnačkov-

cov. Uskutočnilo sa v rámci Dňa obce Švá-

bovce. (Pavol Rusnačko)

V EVANJELICKOM ARTIKULÁRNOM KOS-

TOLÍKU V HRONSEKU sa 29. júla 2007 po 

tretíkrát stretli príslušníci rodiny Furdikov-

cov. Stalo sa tak 230 rokov po tom, čo ich 

predok Ondrej, rodák z Udiče, musel pre 

náboženský útlak opustiť rodný kraj a za-

nechal tam celý svoj majetok. Pri prvom 

stretnutí (1999) Furdikovci v spolupráci 

s Literárno-hudobným múzeom v Banskej 

Bystrici vydali báseň Karola Braxatorisa 

(najstaršieho brata A. Sládkoviča) o stras-

tiplnom úteku ich predka z Púchova do 

K R O N I K A
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Radvane. Na tohoročnom predstavili knihu 

Po stopách predkov rodu Furdik, ktorú zo-

stavila Eva Furdiková. (Eva Furdiková)

V MÚZEU VOJTECHA LÖFLERA V KOŠI-

CIACH 24. augusta 2007 slávnostne pred-

stavili publikáciu Máriássy … tisícročná 

história rodu pokračuje. Autor ňou nadvia-

zal na skôr vydanú genealógiu Mariášiov-

cov. Obe práce (v slovenskej či maďarskej 

mutácii) si môžete objednať na adrese: Má-

riássy Peter, C. H. D., Zborovská 10, 040 01 

Košice.

TAKMER KAŽDÝ ROK koncom augusta 

stretávajú sa potomkovia „dedka“ Františ-

ka Kavalca (1896 – 1991) a Anny, rod. Gežo-

vej (1904 – 1976) zo Štiavnika v okrese Byt-

ča. Od 31. augusta do 2. septembra 2007 

sa – tentokrát v Štiavniku – stretli už po 

16-ty krát. Zišlo sa ich 62 – priamych po-

tomkov i „prídzencov“. Predošlé stretnutia 

mali na chatách v Kláštorisku, Manínskej 

tiesňave, Jeseníkoch, Beskydách i inde. 

Ich Klub Kavalec sa popri dlhej tradícii 

stretnutí a dobrých vzťahov môže pochvá-

liť aj vlastnou hymnou a kronikou.

BLIZNIAKOVCI zo Sučian v okrese Mar-

tin sa časom rozvetvili aj do iných miest 

Slovenska. 8. septembra 2007 sa vyše 150-

ti zišli v Jasenskej doline. Sedem rokov od 

prvého stretnutia trvalo ich genealogické 

pátranie a tvorba reprezentatívnej publi-

kácie. „Obvolali sme obecné úrady, prehľa-

dali matriky, archívy, vyspovedali našich 

najstarších ... a zistili: čo Blizniak – to 

rodina. Menovcov nemáme,“ povedal Jozef 

Blizniak, brat hlavného organizátora. (No-

vý Život Turca, 2. 10. 2007 )

O VÝZNAMNÝCH RODOCH v dejinách 

Topoľčian sa hovorilo na regionálnom se-

minári pre učiteľov dejepisu v septembri 

2007 v Topoľčanoch. Uskutočnil sa najmä 

vďaka obetavosti pracovníkov tunajšieho 

archívu. 

„PODARILO SA NÁM OSLOVIŤ A POZVAŤ 

185 priamych potomkov Tomáša (1868 až 

1964) a Júlie Mackovičovcov (1874 – 1965) 

a ich partnerov, spolu 272 osôb,“ povedal 

Ing. Ivan Mackovič, jeden z organizátorov 

prvého Stretnúcí potomkú Júlie a Tomá-

ša Mackovičú, ktoré sa konalo 27. októbra 

2007 v Zohore, okr. Malacky. Prihlásilo sa 

vyše 210 osôb z 35 rodín. Mackovičovci 

žili po celé generácie v Zohore, najstaršie 

stopy však vedú do Lozorna. Viac na www.

mackovic.eu.

SAINT JOSEPH’S UNIVERSITY V PENN-

SYLVÁNII, USA oznámila smutnú správu: 

vo štvrtok 23. októbra 2007 zomrel jej dl-

horočný pedagóg, slovakista Thomas D. 

Marzik, Ph.D. Profesor Marzik posledných 

37 rokov pôsobil na oddelení dejín spomí-

nanej univerzity. Zameriaval sa hlavne na 

dejiny východnej Európy a Ruska. Bol veľ-
Stretnutia potomkov Františka Kavalca 
začínajú rannou rozcvičkou
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kým priateľom 

Slovákov (podob-

ne ako svojho ča-

su Seton-Watson, 

ktorého koreš-

pondenciu pomo-

hol vydať). Bol 

aj dlhoročným 

priaznivcom na-

šej spoločnosti 

– morálne, dokumentárnymi materiálmi 

i finančne podporil vydanie Príručky ku 

genealogickému výskumu. Jeho predkovia 

– Mrázikovci z Veľkej Lodiny na východ-

nom Slovensku – boli prvými slovenskými 

osadníkmi v Bridgeporte v štáte Connecti-

cut. Prostredníctvom nich sem prišli ďalší. 

Prof. Marzik plánoval zmapovať ich korene 

a osudy, no, žiaľ, nestihol to. V našich spo-

mienkach zostane ako úprimný a dosrdeč-

ný človek. Ďakujeme mu za všetko, čo pre 

nás urobil.

AKO PREZENTOVAŤ DEJINY RODOV bol 

názov odborno-metodického seminára, 

ktorý sme usporiadali 25. októbra 2007 

v Martine. Svojimi vystúpeniami účastní-

kov inšpirovali kolegovia z Ústavu sloven-

skej literatúry SAV (Mgr. Ivana Liptáková-

-Taranenková, PhD.), Slovenského rozhlasu 

(PhDr. Tatiana Šušková), výtvarník Peter 

Matis a webová dizajnérka Zuzana Oros. 

Podujatie sprevádzalo vyhodnotenie jubi-

lejného 5. ročníka súťaže Najlepšie genea-

logické práce (o ktorom píšeme podrobne 

na inom mieste tohto čísla).

I. GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ MA-

TINÉ zástupcov českých, moravských 

a slovenských spoločností sa konalo 17. 

novembra 2007 v Brne. Komorné podujatie 

v príjemnom prostredí miestnej reštaurá-

cie pripravili kolegovia z Moravskej genea-

logickej a heraldickej spoločnosti v čele 

s predsedom Doc. PhDr. Tomášom Krej-

číkom, CSc. Našu spoločnosť a jej činnosť 

predstavil tajomník M. Šišmiš.

SPOMIENKA NA PANI DOCENTKU LE-

HOTSKÚ – pod týmto názvom sa 27. novem- 

bra 2007 v Zrkadlovej sále Primaciálneho 

paláca v Bratislave konalo spomienkové 

podujatie venované doc. PhDr. Darine Le-

hotskej, CSc. (1922 – 1990), bývalej pra-

covníčke Katedry československých dejín 

a archívnictva Filozofickej fakulty UK 

v Bratislave, jednej zo zakladateliek mo-

dernej slovenskej archivistiky a vedec-

kého výskumu v oblasti pomocných vied 

historických. Hodnotu celého podujatia 

umocnila aj účasť najbližších rodinných 

príslušníkov. (Ľubomír Jankovič )

NOVÁ SPOLOČNOSŤ, ktorej cieľom je 

združiť potomkov a sympatizantov býva-

lých uhorských šľachtických rodov, vznik-

la 4. decembra 2007. Nesie názov Nobilitas 

Carpathiae, sídli v Nových Zámkoch a jej 

predsedom je p. JUDr. Ing. Mikuláš Práz-

novszky, CSc.

BIOGRAFICKÁ DATABÁZA osobnos-

tí spomínaných vo vyročných školských 

správach (zo Slovenska) z rokov 1918 až 

1955 http://phobos.ulib.sk/wwwisis/

biografiaVSS.htm bola aktualizovaná 

a nateraz sa uzatvára. Celkovo obsahu-

je viac ako 1800 biografických záznamov 

najmä o učiteľoch. (Katarína Pekařová, 

Univerzitná knižnica v Bratislave)

Spracoval Milan Šišmiš
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V slovenských a českých archívoch

Na web stránke SGHS je (bola – pozn. 

red.) výzva na podporu archivárov. Pri-

niesol som to podpísané za mňa na vrát-

nicu oblastného archívu tu v Bratislave 

a vrátnik ani poriadne nevedel, komu to 

dať, že som bol prvý. Takto si archivárov 

neubránime.

Slávo Vokoun, Bernolákovo (1. 2. 2008)

Pokiaľ ide o archívy, Levoča bola sa-

mozrejme najlepším miestom na bádanie 

a mala najlepšie školený personál. Postu-

pom času sa však podmienky vo všetkých 

týchto archívoch zlepšovali. Dokonca aj 

v bratislavskom archíve (bývalom Štát-

nom oblastnom archíve), keď som ho asi 

pred siedmymi rokmi navštívil naposle-

dy, to bolo celkom dobré, pretože väčšina 

materiálov bola na mikrofilmoch a počet 

ich výpožičiek za deň nebol limitovaný. 

Práve toto spôsobovalo predtým bádate-

ľovi najväčšie problémy – limit 6 matrík 

na deň – ale čo, keď ste mali preskúmať 

záznamy z veľkej farnosti, kde jeden zvä-

zok rodnej matriky obsahoval údaje len 

z 3 či 4 rokov. Mnohé ženy pritom v 19. 

storočí privádzali na svet deti v rozpätí 

25 rokov. Mikrofilmovanie vyriešilo prob-

lém ničenia originálnych zväzkov a času, 

ktorí archivári potrebovali na ich presuny 

z a do depozitárov.

Duncan Gardiner, 

bývalý súkromný genealóg, 

Cleveland, Ohio, USA (3. 3. 2008)

Vybrať sa len tak naverímboha do 

archívu môže byť zbytočná strata času. 

Tento krok neradno podceniť, pretože 

v archívoch sú dnes čakacie listiny aj na 

dva mesiace dopredu. Len v nitrianskom 

archíve sa minulý rok vystriedalo viac ako 

500 bádateľov z celého sveta s výlučným 

záujmom o genealógiu.

Marián Repa, Žurnál 9/2008

Zaznamenal som pozitívnu vec: keď 

som sa teraz objednával do archívu v Byt- 

či na začiatok mája, tak tam našli pre mňa  

voľné miesto. To akoby motyka vystrelila.  

Takže s čakaním na stoličku pri čítačke je 

to niekedy celkom únosné. ... Ale stále pla- 

tí, že archívy v ČR sú ku genealógom oveľa 

ústretovejšie v podmienkach, ktoré im vy-

tvárajú – vyššia denná kapacita, automatic-

ká možnosť prefocovať digitálnym fotoapa-

rátom a človek neplatí za to, že mu prinesú 

matriku. To posledné (platenie) by nebo-

lo problémom, ale fotenie je jediná cesta 

k efektívnosti rodopisnej práce. Veď to 

prepisovanie je na míle vzdialené od dneš-

ka, keď je tu informatizácia a digitalizácia. 

Mňa tie záležitosti mrzia preto, lebo vidím 

rozdiel, ako sa mi darí s rodopisom v Čes-

kej republike a na Slovensku.

Slávo Vokoun (22. 2. 2008)

Zdá se, že v českém archivnictví prá-

vě probíhá revoluce, která změní mnohé... 

Podívejte se na tuto stránku: http://digi.

ceskearchivy.cz/index.php?doctree=1nr 

(obsahuje matriky zo Štátneho archívu 

v Třeboni, ktoré boli ako prvé v Českej 

republike digitalizované a zverejnené na 

internete – pozn. red.). Je to důsledek mor-

monského mikrofilmování. Stejnou cestou 

vykročily archivy v Litoměřicích a v Opavě 

(s pobočkou v Olomouci). Byl jsem včera 

O H L A S Y
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v Brně – nový archiv je úžasný a prudce se 

tam změnily i podmínky bádání. K lepší-

mu! Pošlu fotky!

U vás to myslím funguje trochu jinak. 

Vyprávěl mi kolega, jak se objednával do 

bratislavského oblastního archivu. Víc 

jak dva dny mu nechtěli dát. Pak přijel, 

všechny matriky na mikrofilmech, za 50(?) 

korun kus a jen dvě čtečky, z toho jedna 

nefungující. Odešla žárovka a náhradní 

nebyla... 

Zdraví Jiří Ošanec, Olomouc (26. 2. 2008)

O práci súkromných genealógov

Počet ľudí, ktorí sa genealogickým 

výskumom živia, z roka na rok narastá. 

Dôvod je jasný – zvyšuje sa dopyt po ich 

službách.

Klientmi sú zväčša cudzinci, ktorých 

predkovia pochádzali z územia Slovenska. 

Ale nájdu sa aj Slováci. „Našimi zákazník-

mi sú ľudia, ktorých zaujímajú ich pred-

kovia, pôvod a história rodu. Kvôli práci 

nemajú priestor a najmä čas na to, aby sa 

venovali genealogickému výskumu sami,“ 

uvádza Martina Federmayerová, poskytu-

júca genealogické služby na živnosť. O jej 

služby majú záujem aj tí, ktorí si začali 

robiť výskum sami, ale dostali sa do bodu, 

keď sa nevedia pohnúť ďalej.

Jozef Ryník, Profit 3/2008,

„Stáva sa, že niektorí profesionálni ge-

nealógovia, aby zákazníkom spravili čo 

najdlhší rodokmeň, pravdepodobné väzby 

vyhlásia za skutočné a ide to pekne ďalej. 

Práve preto som chcel robiť všetko sám, 

aby som mal stopercentnú istotu, že to 

bude pravdivé. 

Dr. Peter Kothaj v článku M. Repu Po 

meči a po praslici. Žurnál 9/2008, s. 60

Istý pán, ktorý podniká u vás v genea-

lógii podviedol jednu z mojich klientiek. 

Najskôr som ho požiadal, aby urobil pre 

ňu výskum a on mi poslal vyfabrikované 

rodné listy. Keď sa klientka dostala k mik-

rofilmom a hľadala v nich záznamy, ktoré 

som jej poslal, zistila, že tam nie sú a kon-

taktovala ma. Vrátil som jej peniaze a ona 

opäť kontaktovala spomínanú osobu. Tá 

ju požiadala o zaslanie peňazí, aby mohla 

urobiť výskum. Hoci ich poslala prostred-

níctvom banky, ten človek jej povedal, že 

ich nedostal. Hrozná skúsenosť.

Duncan Gardiner, USA (3. 3. 2008)

Sú ľudia, ktorí venujú rodokmeň ako 

darček príbuzným. „Tí ho chcú mať hlav-

ne rýchlo a pekne graficky spracovaný. 

Majú prehnané požiadavky. Nechápu, že 

ak chýba jeden údaj, pokračovanie nie je 

seriózne. Potom majú pocit, že to robím 

pomaly a draho. Lenže jedno jediné meno 

niekedy musím skúmať aj tri-štyri hodiny. 

Takýchto klientov nemám veľmi rád, lebo 

sa s nimi zle spolupracuje. Takéto zákaz-

ky už ani neberiem,“ vysvetľuje Peter Na-

gy zo Šamorína, ktorý za vyše 10 rokov 

vyhotovil stovky rodostromov. „Najradšej 

mám klientov, ktorých to baví, sami sa 

o to zaujímajú a správajú sa ako partneri. 

Oni si uvedomujú, že takýto výskum je 

dlhodobý, nedá sa robiť zo dňa na deň, ale 

priebežne,“ dodáva pán Nagy.

Marián Repa, Žurnál 9/2008

K aktivitám SGHS

Slovenské stránky zamerané na genea-

lógiu síce ponúkajú na stiahnutie softvér 

na prácu s rodokmeňmi alebo zdieľanie 

databázy, ale ich komerčné využitie je mi-

nimálne. Príčina je jednoduchá. Veľmi má-
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lo údajov je online. Digitalizácia matrík je 

v nedohľadne a podnikateľských nápadov 

je takisto málo. Jednou z výnimiek je pro-

jekt Prepis náhrobných kameňov Sloven-

skej genealogicko-heraldickej spoločnosti. 

Tá už šestnásť rokov zbiera od dobrovoľ-

níkov údaje z cintorínov a postupne ich 

zverejňuje na webe (zatiaľ, žiaľ ešte nie 

– pozn. red.). Prístup je bezplatný. Zdá 

sa, že Slováci nevedia alebo nechcú svoje 

údaje speňažiť.

Jozef Ryník, Profit 3/2008

Ja som sa už dávno mal prihlásiť za 

člena, ale čas rýchlo letí a nikdy mi to tak 

pod nos nepadlo vo vhodnej chvíli. Teraz 

som si už povedal, že rok 2008 by bol na 

to vhodný. Zo začiatku to bolo určite aj 

vyčkávanie, aby som videl, čo spoločnosť 

robí. Nerád vstupujem do spolkov, ktoré 

zamrznú. Keďže som sa prihlásil za člena, 

vidíte moje priame ocenenie SGHS. Aj je mi 

sympatické, že spoločnosť má ústredie 

mimo Bratislavy. Ak by bolo aj číslo 1/07 

časopisu, budem rád, keď ho pribalíte. 

Ne ch mám rok 2007 od začiatku (ale hlav-

ne preto, že sú tam výborné príspevky). 

Veľa zdaru vám praje

Slávo Vokoun (1. 2. 2008)

Genealógia na Dolnej zemi

...aj u nás vo Vojvodine je viacej záu-

jemcov o svoje korene. S p. Horvátom (zo 

Starej Pazovy) sa poznám, komunikujeme 

už dlho a pomáhame si. V Kovačici sa ro-

dokmeňmi zaoberá Pavel Baláž, predseda 

tamojšieho Miestneho odboru Matice slo-

venskej, prevažne svojej rodiny. V Starej 

Pazove na tom pracuje aj p. Miklovič. ... 

Bolo by dobré, aby sa organizačne niečo 

podniklo u nás vo Vojvodine, napr. zalo-

žila pobočka vašej spoločnosti. S pozdra-

vom Ján Guba, Pivnice, Srbsko, g.guba.g@

eunet.yu (9. 3. 2008) 

Ku genealógii Braxatorisovcov

P. Eva Furdíková nám poslala nasledu-

júce doplnky a opravy k svojmu Príspevku 

ku genealógii Braxatorisovcov (vyšiel v Ge-

nealogicko-heraldickom hlase 1/2007).

1. Na fotografii (s. 19) vedľa A. Sládko-

viča nie je jeho manželka Antónia, ale jeho 

sestra Amália, vyd. Bočeková (pozn. red. 

– chybný popis fotografie sme prevzali zo 

záznamov Archívu literatúry a umenia Slo-

venskej národnej knižnice, za čo sa autor-

ke i čitateľom ospravedlňujeme).

2. Andrej Sládkovič dostal od otca 2 

zlat ky, nie jednu (s. 32).

3. Podľa iných zdrojov ako J. Slávik 

bývali bohoslužby v Hronseku do r. 1720 

v kaštieli Géciovcov, nie Róthovcov (s. 32).

4. Sestra A. Sládkoviča Karolína (s. 25) 

mala aj dcéru Karolínu, ktorá sa vydala r. 

1862 v Banskej Bystrici za banskobystric-

kého rodáka Jána Roháča, učiteľa v Dvor-

níkoch pri Hontianskych Tesároch, kde 

bol farárom Karol Braxatoris. Ich syn Emil 

(krstený Karolom Braxatorisom ako Milan 

Jaroslav Ján) bol po celý svoj život uči-

teľom v Hrochoti, kde Andrej Sládkovič 

začínal ako farár.

Litašiovci nevymreli

Podľa jednej heraldickej publikácie náš 

rod (uvádzaný tam ako Litašský) vymrel. 

Litassyovci, doložení od 13. storočia, však 

žijú. Ja som ich potomkom po praslici. 

V Košiciach, v Maďarsku i inde však žijú aj 

potomkovia po meči. 

Ján Kubík, Okrsek 105/19,  

289 22 Lysá nad Labem, ČR
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Z  K N I Ž N E J  P R O D U K C I E
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1
(pevná väzba, 250 strán, bohato ilustrovaná)

Prvá slovenská príručka ku genealogickému výskumu. Prináša pod-

statné fakty o rodopise a základné informácie o tom, ako a kde náj-

dete údaje o svojich predkoch a príbuzných.

Cena: členská 358,- Sk (bežná 398,- Sk)*

K DEJINÁM GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU 
na Slovensku
(lepená väzba, asi 100 strán)

Stovky jednotlivcov a desiatky inštitúcií sa podieľali na výskume 

príbuzenských vzťahov našich predkov. Táto publikácia – zborník 

z rovnomennej konferencie z roku 2006 – približuje pôsobenie mno-

hých z nich.

Cena: členská 158,- Sk (bežná 198,- Sk)*

ERBOVÉ LISTINY
(pevná väzba, 240 strán, početné farebné vyobrazenia)

Dokumenty, ktoré priťahujú pozornosť každého, koho zaujímajú de-

jiny šľachty. Ako vznikali, kto ich udeľoval, čo obsahujú, kde sa dajú 

nájsť? Na tieto i ďalšie otázky odpovedá kolektív autorov v jedineč-

nom zborníku z medzinárodnej konferencie.

Cena: členská 358,- Sk (bežná 398,- Sk)*

Objednávky 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html
balkova@snk.sk
TEL.: 043-413 12 67, kl. 459
SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

* Poštovné a balné neúčtujeme
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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

6. 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, kde budú k dispozícii ďalším bádateľom

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční

v 3. štvrťroku 2010 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 2010 na adresu:

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Nám. J. C. Hronského 1

036 01 Martin
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FROM THE CONTENTS

Marek Ďurčo: A branch of the Poznans from Hradná and Šišov 3
The Hradná estate whose owners were members of a branch of the Hont-Poznan 

family was formed in the 13th century in the basin of Bánovce nad Bebravou (in 

the west of Slovakia in Trenčín vicinity). The original estates of the family were 

situated in the northern areas of the Nitra estate. The first known ancestor of the 

Hradná branch of the Poznan family was Mikuláš (lived at the turn of the 12th and 

13th centuries) and the most significant representative was his son Bechend (died 

before 1269) who participated in the defence of Hungary against the Tatar invasion 

and the defence of Dalmatia against Venice. His descendants probably supported 

the Hungarian Palatine Matúš Čák (about 1260 – 1321). It was probably the reason 

why they were forced to leave for Transylvania by new Hungarian King Karol Robert 

(1288 – 1342) in 1329. The Hradná estate administratively ceased that year (it was 

incorporated into the Trenčín estate) and its seat Hradná Castle has remained in 

ruins since then.

Daniela Dvořáková: Narrations of medieval deeds  
as a source for the history of noble families.  
What the deeds speak about the landlords of Rozhanovce 10

The historian dealing with medieval Hungarian (it means also Slovak) history 

must cope with fatal lack of various written sources. Besides fairly rare letters, 

available are only deeds but even those have not been preserved complete. Their 

special quality, however, is their extraordinary “eloquence”, typical only for the 

deeds issued by the Hungarian Royal Chamber (it does not occur in Czech or German 

imperial diplomatics). The so-called deeds of donation are mainly concerned, the 

deeds by which the king confirmed property gifts to faithful noblemen. Narrative 

parts of the deeds include information on the origin and family relationships of the 

donees, particular events they took part in, heroic deeds, sustained injuries, etc. 

However, research revealed that the events recorded in the deeds did not always 

take place as they were described. “Eloquence” of this kind of sources the author il-

lustrates with the genealogy of the lords of Rozhanovce (the Rozgons) reconstructed 

on the basis of deeds originated during King Sigismund’s rule (the end of the 14th 

and the first half of the 15th century).

Sylvia Siposová: The Madách family.  
The past and present of one noble family 14

The Madáchs belonged to the oldest noble families in the territory of present 

(central) Slovakia. In the 15th century they were divided into two branches and 

from the early 18th century their development continued through the branch hav-

ing its seat in Dolná Strehová (district Veľký Krtíš). The best-known member of the 
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family, lawyer Imre Madách (1823 – 1864), significant Hungarian poet and writer 

who entered the history of world literature with his Tragedy of Man, came from 

this branch. The genealogy of the family was relatively well explored by various 

historians already in the late 19th century. The author supplied it with data on last 

generations. The poet’s descendants live nowadays in Slovakia, Hungary and Brazil. 

The poet’s monument has been erected in Dolná Strehová where he was born, lived 

and died.

Radoslav Ragač: Once more about the heraldic decoration  
of Sklabiňa Castle 26

In the previous issue of the Genealogicko-heraldický hlas Maroš Mačuha brought 

information on some heraldic and epigraphic artefacts from Sklabiňa Castle situ-

ated in Martin vicinity. On the basis of their description from 1767, that has been 

preserved in the collections of the Archives of Literature and Arts, Slovak National 

Library in Martin, Radoslav Ragač completes the published data and newly inter-

prets them. A number of known artefacts from Sklabiňa (three of them from the 

end of the 15th and the first half of the 16th century) are supplied with one still 

unknown notice of ca. 1687.

The issue also brings articles about the coats of arms of the former Bishop of 

Nitra Ján Nepomuk Gustíni (1712 – 1774), the newly established Diocese of Žilina 

(February 14, 2008) and its bishop as well as a detailed report on results of the 5th 

nationwide competition Best Genealogical Works (2007).

Translated by Mária Okálová
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 genealogy@snk.sk
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 SGHS, Nám. J. C. Hronského 1,
 036 01 Martin

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
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nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS.



…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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