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Š T Ú D I E - Č L Á N K Y 

KECEROVCI Z KECEROVSKÉHO LIPOVCA - PÔVOD RODU 

Michal Salanci 

V Košickej kotline pri riekach Oľšavka a Oľšava, v okrese Košice-okolie, ležia 
obce Kecerovský Lipovec a Kecerovce (Kecerovce tvoria dnes jednu administratívnu 
a správnu jednotku z Kecerovských Peklian a Kecerovských Kostolian). Obce ležia na 
mieste, kde sa v 13. storočí rozprestrieralo panstvo (prédium) Lipovec. Ich dnešné 
názvy sú odvodené z mena rodu Kecer, ktorého predkovia vlastnili toto panstvo od 
roku 1229. 

Pôvod a počiatky Kecerovcov neboli doposiaľ dostatočne spracované. Azda naj
podrobnejšie sa im venoval A. Pór,1 ktorý spracoval ich vývoj od 14. storočia. Aj diela 
B. Kempelena a I. Nagya2 obsahujú len okrajové informácie. Ojedinelé údaje vyšli 
ešte v niekoľkých monografiách a zborníku Najstaršie rody na Slovensku,3 žiadna zo 
spomenutých prác však nezmapovala najstaršie dejiny tohto rodu komplexne. Preto 
sme sa o to pokúsili sami. Keďže sme sa pohybovali v 13. - 14. storočí, veľa informácií 
sme mohli čerpať zo starších i novších pramenných edícií.'1 Preštudovali sme aj listiny 
uložené v Štátnom archíve v Prešove, vo fonde rodu Kecer. 

Abovci - predkovia Kecerovcov 
Šarišský šľachtický rod Kecer pochádza zo starého uhorského rodu Aba.5 Abov

ci boli prvým veľmožským rodom, ktorý z údolia rieky Tarna a od Tisy rozširoval 

1 PÓR, A.: A Lipóczi Keczerek. In: Tórténelmi Tár, 1891, s. 313 - 366. 
2 KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok. Budapešť (CD ROM); NAGY, I.: Magyarország 
családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblakkál. Budapešť (CD ROM). 
3 KARÁCSONYI, J.: A Magyar nemzetségek a XIV század kozepéig 1. Budapest 1900; GYORFFY 
Gy.: Az Árpád-kori Magyarország tôrténeti fôldrajza 1. Budapest 1963; VARSIK, B.: Osídlenie 
Košickej kotliny 1-3. Bratislava 1964, 1973, 1977; TÓTH, S.: Sáros vármegye monografiája 1. 
Budapest 1909; WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek a XIV. század kozepéig 1. Temesvár 
1891; ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice 1990; ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia 
Zemplínskej župy. Michalovce 2001. - Najstaršie rody na Slovensku. Martin 1994. 
1 MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 1-2. Bratislava 1971, 1987 (ďalej 
CDS1); SEDLÁK, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae 1. Bratislava 1980 
(ďalej RDS1 1); FEJÉR, G.: Codex diplomaticus Hungariae ecciesiasticus ac civilis 3/2, 4/1 -
3, 5/1, 7/2, 8/1, 8/3, 9/5- 6, 10/6. Budapest 1829 - 1844 (ďalej CDH); WENZEL, G.: Codex 
Diplomaticus Arpadianus continuatus 1, 6, 7, 9, 10. Pest 1860- 1873 (ďalej CDAC); NAGY, L: 
Codex diplomaticus Patrius 8. Budapest 1891 (ďalej CDP); NAGY, L: Codex diplomaticus Hun-
garicus Andegavensis 1. Budapest 1878 (ďalej CDHA); KRISTÚ, G.: Documenta res Hungaricas 
tempore regum andegavensium illustrantia 3. Budapest 1994 (ďalej DRH). 
5 ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, s. 54; tenže: Vznikanie cirkevného a šľachtického 
vlastníctva pôdy a osídlenie Šariša v 13. storočí. In: Príspevky k dejinám východného Sloven
ska. Bratislava 1964, s. 58; NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Bratislava 1980, s. 139; 
NAGY, L: Magyarország családai, c. d.; BOROVSZKY, S.: Magyarország vármegyei és városai 
1. (CD-ROM) - TÚTH, S.: C. d.; KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok, c. d. 
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Kecerovce v súčasnosti (ležia severovýchodne od Košíc). Foto: Alfa média, Košice 

svoju doménu do údolia Hornádu.6 Podľa niektorých autorov boli to šľachtici maďar
ského, resp. kabarskeho pôvodu a ich predkom bol panovník Samuel Aba. Jestvujú 
však aj úvahy o ich inom pôvode.7 

Kabari tvorili vojenskú a kniežaciu elitu staromadarskych kmeňov a tak nie 
náhodou si rýchlo získali priazeň maďarských kniežat. Podľa Konštantína Porfy-
rogeneta, ktorý Kabarov spomína v diele O spravovaní ríše, boli najodvážnejšími 
spomedzi staromadarskych bojovníkov a bojovali vždy vpredu. 8 Už spomínaný 

6 Dejiny Slovenska 1. Bratislava 1986, s. 200 
7 Porovnaj napr. ULIČNÝ, F.: Najstaršia šarišská a užská šľachta. In: Najstaršie rody, s. 66 
- VARSIK, B.: K otázke staromadarskych zásekov na východnom Slovensku. In: RATKOŠ, P. 
(ed.): O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava 1965, s. 184. P. Ratkoš spája Samuela 
Abu so šarišskými Abovcami, aj keď nepriamo, keď na s. 159 - 160 hovorí o „matranských 
Abovcoch, ktorých príslušník sa stal zaťom a palatínom Sefanovho dvora", na s. 161 už 
píše „Samuel z rodu Aba" a napokon na s. 172 hovorí o šarišských Abovcoch - RATKOŠ, 
P.: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: RATKOŠ, P. (ed.): O počiatkoch, s. 159 - 161, 172. 
V. Rábik nás upozornil na možný nemecký pôvod šarišských Abovcov (na základe rozboru 
ich mien, hlavne Sixtus, Demeter a Žigmund). Stretli sme sa aj s názorom o pečenežskom 
pôvode Abovcov. - SINGH, N. K. (ed.): International encyclopaedia of Islamic dynasties 4. 
New Delhi 2000, s. 508. 
8 MARSINA, R.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 2. Bratislava 1999, s. 219 - 220; 
RATKOŠ, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava 1968. s. 294. K vedúcej úlohe 
Kabarov v maďarskom kmeňovom zväze pozri aj SINGH, N. K.: c. d., s. 498. 
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Samuel Aba, bol pôvodne palatínom kráľa Štefana l.9 a za manželku si vzal jeho 
sestru.1 0 Na trón nastúpil roku 1041, po smrti Štefanovho syna Imricha a zvrhnutí 
ďalšieho kráľovského nasledovníka Petra Orseolu. Roku 1044, vo vojne s nemec
kým cisárom Henrichom III. bol však zajatý, popravený a na trón sa opäť vrátil 
Orseolo. J. Steinhiibel tvrdí, že z Abovcov pochádzalo aj jedno z nitrianskych 
údelných kniežat." 

Členovia rodu Aba sa postupne dostávali aj do Šariša a v 13. storočí im patrili 
rozsiahle majetky v južnej časti šarišského komitátu, pričom staršie majetky mali 
v priľahlej časti Abova. Títo šľachtici patrili k najvlyvnejším rodom a jednotlivé ich 
vetvy k najbohatším v Šariši.12 Postupne, ako sa ich rodiny usadzovali v jednotli
vých dedinách na území Šariša, vytvárali miestne vetvy v Budimíre {de Budamer), 
Drieňové (de Somos), Kecerovskom Lipovci (de Lipolch), Ploskom (de Lapispatak), 
Žehni (de Segne), v 14. storočí aj v Bertotovciach (de Bertholth), Fričovciach (de Frych) 
a Širokom (de Syroka).u 

Lipovecká vetva Abovcov. Magister Demeter 
Prvým známym predkom Kecerovcov bol magister Demeter z rodu Aba, ktorý roku 

1229 kúpil od Kolomana, syna kráľa Ondreja II., rozsiahle pozemky v okolí dnešného 
Kecerovského Lipovca.1"1 Listina informujúca o tejto udalosti má veľký význam aj 
pre poznanie osídlenia dnešného Šariša, pretože ide o druhú najstaršiu zachovanú 
listinu, viažucu sa k tomuto územiu.15 Sú známe aj dve jej konfirmácie. V prvej, od 
Ondreja II., vydanej v tom istom roku, sa magister Demeter spomína ako syn Sixta 
(Syxt),16 v druhej, vydanej v tom istom roku mladším kráľom Belom, bratom Kolo
mana, ako syn Sykista.17 Listinu i jej konfirmácie budeme ešte rozoberať aj nižšie. 
Z Demetrovych synov pramene uvádzajú ešte Alexandra, Demetra a Petra. Prímeno 

9 STEINHUBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava 2004, s. 193; CDH 7/2, s. 279. Ten ho ako 
palatína uvádza v rokoch 1030 - 1034, pozri aj CDH 10/6, s. 5. 
10 STEINHUBEL, J.: c. d., s. 193; MAILÁTH, J.: Geschichte der Magyaren 1. Regensburg 1852; 
ENDLICHER, S. L. (ed.): M. Simonis de Keza gesta Hungarorum. St. Gallen 1849, s. 110; Nie je 
nám však známe, ako sa Samuelova manželka volala. Fejér tvrdí že to bola Sarlota, pozri 
CDH 7/2, s. 258, naopak Vajay vyslovene tvrdí, že sa nevolala Sarlota. VAJAY, S.: Grof>furst 
Geysa von Ungarn. Famílie und Verwandtschaft. In: Súdostforschungen. Mtinchen 1962, 
s. 49, 69 a priložená genealogická tabuľka. Autor ďalej uvádza, že Samuel mal niekoľko 
synov, z nich však poznáme len Petra, s. 70. 
11 STEINHUBEL, J.: c. d., s. 256. 
12 ULIČNÝ, F.: Najstaršia šarišská..., s. 66. 
13 Tamže. 
14 Tamže; CDS1 1, s. 251 - 252, č. 352; CDAC 1, s. 256 - 257, č. 151; WERTNER, M.: A Magyar 
nemzetségek, s. 1; KARÁCSONYI, J.: c. d., s. 58 - 59. 
15 Tou prvou je listina Ondreja II. z roku 1212, ktorou dáva dve dediny križiackemu Rádu 
sv. Hrobu. VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 75; SMILAUER, V.: Vodopis starého Slovenska. Praha -
Bratislava 1932 {ďalej len SMILAUER), s. 233 - 235. 
16 CDS1 1, s. 252, č. 353; ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, s. 127. 
17 CDS1 1, s. 252 - 253, č. 354; CDH 3/2, s. 196 - 197; ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, 
s. 127. O listine a jej konfirmáciách aj VARSIK, B.: Osídlenie 3, s. 111 - 112. 
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Kecer (Keczer, Keccer, Kecher a i.) začali používať práve potomkovia tohto Petra.18 

Demeter, syn Sixta, mal ešte bratov Abu, Mikuláša a Ladislava.19 

Spomínanou listinou z roku 1229, obsahujúcou prvé písomné zmienky o pan
stve Lipovec, predal Koloman toto panstvo magistrovi Demetrovi. Územie patrilo 
predtým Vavrincovi {Laurencíus), synovi Opuda, resp. Ompuda (Opud, Ompud), 
šľachticovi neznámeho pôvodu. Kráľ Ondrej II. mu ho však pre výčiny v Slavónsku 
pred rokom 1229 skonfiškoval a daroval svojmu synovi Kolomanovi.20 Vavrinec tam 
totiž vypálil a znivočil 24 dedín a dva kostoly (Laurencíus, filius Opud ... XXIII villas 
combusit, ac duas ecclesias ... destruxit). Koloman, kráľ Rusínov a slavónske knieža, 
potom panstvo roku 1229 za tisíc mariek predal Demetrovi z rodu Aba (predium 
quoddam Lipoue nomine ... fideli nostro Demetrio magistro ... pro mille marciis ... 
vendidimus).21 Listinu v tom istom roku konfirmovali Kolomanov otec-kráľ Ondrej 
II.22 aj mladší kráľ Belo.23 Z jej textu ešte nie je zrejmé, že magister Demeter po
chádzal z rodu Aba (de genere Aba). Dozvedáme sa to až oveľa neskôr, keď si jeho 
potomkovia toto panstvo roku 1282 rozdelili. 

Možno predpokladať, že lipovecké panstvo bolo v čase, keď sa dostalo do rúk 
magistra Demetra, pomerne veľké. Nasvedčuje tomu tak jeho označenie - praedium,24 

ako aj pomerne vysoká kúpna cena (1000 mariek). Kde presne ležalo, aké bolo veľ
ké, či a ako husto bolo v čase kúpy osídlené, však nevieme, pretože v listine chýba 
metácia. O jeho rozlohe a polohe sa taktiež dozvedáme až z neskoršej listiny z roku 
1282, kedy si toto územie rozdelili medzi sebou potomkovia magistra Demetra. Medzi 
rokmi 1229 a 1282 tu však už mohol prebehnúť značný dosídľovací proces. 

V roku 1234 vydáva kráľovská kancelária Ondreja II. pre magistra Demetra, sy
na Sixta, ďalšiu darovaciu listinu. Z nej sa o. i. dozvedáme, že Demeter od detstva 
pôsobil v službách princa Kolomana, začas bol jeho stolníkom (dapifer).2S Majetky 
dostal tak za tieto služby, ako aj za účasť na jednej z vojenských výprav proti 
Rusínom v Haliči. Z listiny sa ďalej dozvedáme, že Demeter a jeho bratia Mikuláš, 
v tom čase už pravdepodobne mŕtvy,26 a Ladislav boli na jednej z týchto výprav (vo 

18 VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 75; ULIČNÝ, F.: Najstaršia šarišská..:. ULIČNÝ, F..: Dejiny 
osídlenia Šariša, s. 54, 128. 
19 CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345; CDH 4/1, s. 203 - 206; TÓTH, S.: c. d., s. 342. 
20 ULIČNÝ, F.: Najstaršia šarišská..., s. 65. 
21 CDSI 1, s. 251 - 252, č. 352; CDAC 1, s. 256 - 257, č. 151. V prepisoch listiny sú minimálne 
rozdiely, napr. chýbajúce litery, resp. litery naviac v slovách (napr. Opud- Ompud). CDAC 
listinu zle datuje (1228), CDSI má datovanie správne (1229). 
22 CDSI 1, s. 252, č. 353. 
23 CDSI 1, s. 252 - 253, č. 354; CDH 3/2, s. 196 - 197. Ani medzi týmito prepismi nie sú 
významnejšie rozdiely. 
24 Označenie praedium pre prvú polovicu 13. stor vyjadruje panstvo a to často aj 
rozsiahlych rozmerov. V tom čase sa takto označovali napr. aj veľké kráľovské majetky ako 
Turňa a Šariš. VARSIK, B.: Osídlenie 3, s. 112; porovnaj ULIČNÝ, F.: Osídlenie Šariša v 13. -
14. storočí. In: Nové Obzory, 12, 1970, s. 18. 
25 CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345; CDSI 1, s. 317, č. 435; CDH 3/2, s. 405 - 407; pozri aj VARSIK, B.: 
Osídlenie 1, s. 92, 127; SMILAUER, s. 229; WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 1. 
26 Uvádzaný ako Mikuláš, blahej pamäti (bonae memoriae). 
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Vladimírsku) zajatí. Ich ďalší brat Aba spolu s inými šľachticmi, ich príbuznými, na 
tejto výprave padli.2 7 

Ondrej II. (1205 - 1235) viedol mnoho vojen mimo vtedajšieho Uhorska. Len 
do Haliče podnikol 17 výprav. Ich cieľom bolo trvalé pripútať túto susediacu ob
lasť k Uhorsku. V rokoch 1217 - 1218 sa zúčastnil aj križiackej výpravy na terajší 
Blízky východ, čím chcel naplniť dávny sľub svojho otca Bela III. a súčasne získať 
konštantínopolskú korunu. Na všetky tieto aktivity potreboval mnoho peňazí i prí
vržencov. Získaval si ich štedrými majetkovými darmi, čím sa zároveň stával na 
nich závislejším.28 

Majetky, ktoré v roku 1234 dostal magister Demeter, sa nachádzali v Biharskom 
komitáte a vo vtedajšom komitáte Novi Castri. V Biharskom komitáte išlo o územia 
Salan, Warassuklou a Hassay, v komitáte Novi Castri o Peel, územie Byna de Zurduk 
a o štvrtinu územia Patha.29 

Salan je dnešná obec Zsadány, ležiaca v Maďarsku v Békešskej župe. Hasay, 
dnešná obec Kórósnagyharsány, leží takisto v Békešskej župe.3 0 Územie Byna de Zur
duk, dnešný Hernádszurdok,3 1 leží na území bývalej Abaújskej župy v Maďarsku.32 

Zem Warassuklou sa nám lokalizovať nepodarilo, v predpokladanej časti Békešskej 
župy sú dnes umelé rybníky. Lokality Peel, dnes Pély, a Patha, dnes Päta, sa nachá
dzajú takisto v Maďarsku, v niekdajšej Hevešskej župe.3 3 

Samotná listina potvrdzujúca nadobudnutie týchto majetkov Demetrom sa ne
zachovala. Poznáme ju len z konfirmácie Bela IV. z 26. 11. 1242.34 Publikoval ju 

27 ...in quodam conflictu a Ruthenis ... quam fratres sui, Mykola videlicet, ... et Ladislaus, 
fráter eiusdem captiuati ... in Lodomeria ... et atrociter cruciati ... fráter vterinus nomine 
Aba, cum alijs suis consaguineis ... ibidem interiit. CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345. Spomínaní 
príbuzní boli Tomáš, syn Jána, Ján (Johan), ich príbuzný z matkinej strany, Júda, syn 
Otona, Matúš, syn Vidu, a Mojša, syn Peksa. 
28 Dejiny Slovenska 1, s. 227. 
29 CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345; CDS1 1, s. 317, č. 435; CDH 3/2, s. 405 - 407. 
30 BOROVSZKY, S.: c. d., tam aj mapa Biharského komitátu. 
31 VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 127; VARSIK, B.: Veľká stolica Nový hrad (Nóvum castrum, Újvár) 
a vznik Abovskej, Hevešskej a Šarišskej stolice. In: Historické štúdie, 1961, č. 7, s. 161 - 188; 
SMILAUER, s. 229. 
32 Z metácie sa dozvedáme, že hranica začína na rieke Hornád (Harnad), kde susedí 
s dnešnou dedinou Hernádvecse (terra populorum Regine de villa Weytha), odkiaľ sa cez 
veľký háj tiahne k veľkej ceste a tvorí hranicu s „nahromadenou zemou", odtiaľ vystupuje 
na vrch a má spoločnú medzu s ľudom z dediny Hernádvecse, z kopca zostupuje k rieke 
Garadna {Grachna), prechádzajúc touto riekou vystupuje na veľký vrch, tam susedí 
s dnešnou dedinou Fulókércs (Keech) a zostupuje k dedine Petra, syna Havla, k dnešnej 
Garadnej (Gradna), odtiaľ zostupuje cez údolie k dnešnému potoku Mogyoros patak 
(Munurous patak), cez rieku sa tiahne na východ a susedí so zemou „kráľovniných Nemcov" 
(terra Theutonicorum Regine) a cez tú istú rieku (Munurous) sa vracia späť k Hornádu. CDAC 
6, s. 545 - 549, č. 345; CDS1 l,s. 317, č. 435; CDH 3/2, s. 405 - 407; SMILAUER, s. 229 - 230, 
s. 441. 
33 VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 127. 
34 CDAC 7, s. 136 - 137, č. 90. Listina je tu chybne datovaná. CDS1 2, s. 159, č. 229 datovanie 
opravuje. 
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aj Fejér, ten sa však odvoláva na transumpt Bela IV. z roku 1262.35 O sedem rokov 
neskôr, ďalšou donáciou, teraz vydanou vojvodom Kolomanom, získal Demeter pre 
seba a svojich potomkov 8. 2. 1240 zem Neccha. Opäť sa v nej spomínajú Demetrove 
verné služby Kolomanovi (stolník) i jeho otcovi. Dozvedáme sa z nej, že Demeter bol 
tiež učiteľom, resp. vychovávateľom (didascalus et magister) mladého Kolomana.36 

Aj tu sa spomína jeho účasť a účasť jeho bratov na výprave do Haliče, ich zajatie 
a usmrtenie brata Abu a ďalších šľachticov. 

Podľa listiny územie Neccha patrilo pôvodne bánovi Ďulovi {Čula banus, resp. 
Gyula), po jeho uväznení si ho však privlastnil sám Koloman a neskôr ho so súhla
som svojho brata, kráľa Bela IV., „naveky" daroval magistrovi Demetrovi a jeho dedi
čom. V tejto listine sa spomína aj titul magistra Demetra, s ktorým sa tu stretávame 
po prvýkrát, a to comes Budrugiensis, čiže župan Bodrockého komitátu.3 7 Fejér uvá
dza, že túto funkciu zastával len v rokoch 1235 - 1238, no podľa predchádzajúcej 
listiny bolo tomu tak ešte aj roku 1240. Pred ním ju roku 1234 zastával istý Ma, 
ktorý, ako vysvitlo neskôr, bol náš bán Dula.38 Túto funkciu zastával pravdepodobne 
už pred rokom 1232, pretože v listine z roku 1232, ktorej bol vydavateľom, používa 
titul slavónsky župan, resp. župan celej Slavónie.39 Bána Dulu máme doloženého 
v rokoch 1201 - 1238.40 V listine sa ešte uvádza, že žiaden z bánov si nesmie náro
kovať na spomenutý majetok.41 

Neccha je podľa všetkého dnešná dedina Našice v Chorvátsku. Nachádza sa 
v niekdajšej Virovitickej stolici v Chorvátsku.42 V tejto súvislosti je ešte zaujímavé 
podotknúť, že v listine pápeža Juraja IX. z 23. 12. 1230 sa Našice spomínajú v rukách 
Heleny (Hony), manželky bána Dulu (Júlu).43 Po jeho stotožnení s bánom z listiny 
z roku 124044 nám vychádza, že výprava do Haliče, ktorej sa Demeter a jeho prí
buzní zúčastnili, sa musela uskutočniť po roku 1230, kedy Našice boli ešte v rukách 
Heleny, a - ak výpravu viedol Ondrej II. - pred rokom 1235, čo bol posledný rok 
jeho vlády a súčasne úmrtia. Niekedy v tomto období (medzi rokmi 1230 - 1235) 
prešli teda Našice do rúk Kolomana, ktorý sa výpravy s veľkou pravdepodobnosťou 
zúčastnil tiež a ktorý ich potom (roku 1240) daroval magistrovi Demetrovi a jeho 

35 CDH 4/3, s. 132 - 133. Datovanie je tu chybné (1262), správne datovanie je 26. 11. 1263 
(Dátum ... anno Domini... MCCLXIII. Sexto Kal. Decembris). 
36 CDH 4/1, s. 203 - 206; pozri aj WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 2. 
3ľ Tamtiež. 
38 CDH 7/2, s. 300. 
39 júla Banus tocius Sclauonie et curialis Comes Regie... CDAC 6, s. 507 - 508, č. 322. 
40 WERTNER, M.: Újabb nemzetségi kutatások 8. In: Turul, 1908, č. 3 (CD ROM), pozri aj 
genealogickú tabuľku. 
41 ... nullus Banus, super preadictam possesionem descendere preasumat... CDH 4/1, s. 203 
až 206. 
42 VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 351. 
43 CDAC 1, s. 277, č. 165, porovnaj WERTNER, M.: Újabb nemzetségi kutatások 7. In: Turul, 
1905, č. 3 (CD ROM) a Újabb nemzetségi kutatások 8, c. d. 
14 K bánovi Ďulovi porovnaj PÓR, A.: László erdélyi vajda nemzetsége. In: Turul, 1889, č. 3 
(CD ROM): WERTNER, M.: Újabb nemzetségi kutatások 7, 8. 
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potomkom. Roku 1251 sa spomínajú v rukách Demetrovho syna komesa Alexandra 
a roku 1281 ďalšieho Demetrovho syna magistra Demetra. 

Od získania Našíc začali niektorí, najmä starší maďarskí historici označovať túto 
vetvu Abovcov aj ako lipovecko-našickú alebo len našickú. Tak napr. A. Pór hovorí 
o Demetrovi z Lipovca a Našíc a aj jeho syna Alexandra uvádza s predikátom z Li-
povca a Našíc (Lipóczi-Nekcsei), M. Wertner spomína Demetra ako Demetra z Našíc 
a Lipovca (Nekcsei-Lipóczi), G. Hatos uvádza Demetrovho syna s predikátom z Li
povca (L/pdcz/).45 V listinách sa však v priebehu 13. storočia s predikátom z Našíc, 
resp. Našický (Nekcsei) ešte nestretávame. Tie (ak vôbec) sa v jednotivých listinách 
objavujú až v priebehu 14. storočia.46 

Zásluhy magistra Demetra na vojenských výpravách po boku panovníka Ondreja 
11., tentokrát na križiackej výprave vo Svätej Zemi, sa spomínajú aj v listine Bela IV. 
z 26. 11. 1246.4ľ S jeho menom sa stretávame aj v listine Bela IV. z roku 1248, ktorou 
panovník riešil spor medzi znepriatelenými šľachticmi Štefanom, synom Rodusa, 
a Jánom (Johanom), jeho synovcom, na jednej strane a komesom Michalom, bratom 
komesa Buzada, na strane druhej. Komes Michal mal zabrať polovicu majetku zvané
ho Budawelge, ktorý „od nepamäti" (ab abtiquo tempore) patril rodine Štefana a Jána. 
Panovník sa v tejto veci rozhodol práve na základe rady komesa Demetra z rodu Aba 
(per instrumenta Demetrij Comitis de genera Aha).™ 

Synovia magistra Demetra 
Ako sme už spomenuli, magister Demeter, syn Sixta z rodu Aba, mal troch synov. 

Boli to komes Alexander, ďalej Demeter a magister Peter. Od tohto Petra sa odvíja 
rod Kecerovcov, ktorému po neskoršom rozdelení majetkov zostala západná časť 
panstva, kde jeho potomkovia prijali meno Kecer. 

Po smrti Ondreja II. roku 1235 nastupuje na uhorský trón panovník Belo IV. Ten 
sa snažil o revíziu majetkov, ktoré udelil veľmožom jeho otec. Usiloval tak o posil
nenie základne svojej moci.49 Nemáme však správy, že by sa tieto revízie týkali aj 
majetkov lipoveckej vetvy Abovcov. V rokoch 1241 - 1242 krajinu pustošili Tatári, 
pred ktorými sa Belo po prehratej bitke musel uchýliť až na dalmátske ostrovy. 
V tejto vojne zahynul aj jeho brat Koloman. 

Práve so zásluhami vo vojne proti Tatárom súvisí ďalšia donácia Bela IV. 
(z 26. 11. 1246) pre komesa Alexandra, Demetrovho syna (titul komes sa tu v súvis
losti s Alexandrom spomína prvý raz). Keďže sa predpokladá, že ide o sfalšovanú 

45 PÓR, A.: László erdélyi vajda, c. d.; WERTNER, M.: Újabb nemzetségi kutatások 8; HATOS, 
G.: Baranya vármegye fóispánjai. In: Századok, 1870, č. 6, s. 371 - 387. 
46 Tak napr. listina Karola Róberta z r. 1327 hovorí o Demetrovi z Našíc (Demetrius de 
Nekchce), pozri CDH 8/3, s. 202, č. LXIII; ďalej z toho istého roku aj od toho istého 
vydavateľa, CDH 8/3, s. 236 - 237. 
47 Pozri pri pozn. 50. 
48CDAC 1, s. 253-254, č. 177. 
49 Dejiny Slovenska 1, s. 229. 
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listinu, nie všetky údaje v nej zodpovedajú skutočnosti.5 0 V listine sa najprv spomí
najú Demetrove hrdinské činy. Počas križiackej výpravy, ktorej sa zúčastnil spolu 
s Belovým otcom-kráľom Ondrejom II.,51 mal v jednej bitke šípmi usmrtiť dvoch 
sultánových vojakov a v inej kopijou brata babylonského sultána. Ďalej sa v listine 
spomínajú zásluhy Alexandra v bojoch proti Tatárom. Ten mal ako jeden z najver
nejších bojovať po kráľovom boku a sprevádzať ho aj po porážke na rieke Slaná, keď 
sa kráľ dal na útek do prímorských častí krajiny. Cestou mal Alexander zviesť zápas 
s časťou tatárskeho vojska vedenou Vulom, ktoré kráľovu družinu prenasledovalo, 
vďaka čomu sa jej podarilo ujsť do bezpečia. Po príchode za kráľom mal s ním ostať 
a verne mu ďalej slúžiť. Za všetky tieto služby, ako aj činy svojho otca mal Alexan
der, jeho dedičia a potomkovia dostať dve územia v Baraňskom komitáte {comita-
tus de Baranya) - zem Adrián odňatú hradu Valko a územie Csatar, odňaté hradu 
Budulog a nachádzajúce sa v susedstve a blízkosti miesta nazývaného Vôrósmarth. 
Alexander mal tiež dostávať podiel z mýta vyberaného v dedine Csatar}2 

Ďalší dvaja synovia magistra Demetra, Peter a Demeter, sa po prvýkrát spomína
jú v listine Báčskej kapituly z roku 1263. Týkala sa sporu o nám už známu dedinu 
Našice, ktorú Demeter dostal roku 1240.53 Dedina sa predtým, ešte roku 1251, spo
mínala ako majetok komesa Alexandra.54 Nedá sa s určitosťou zistiť, prečo vlastne 
tento spor vznikol. Isté však je, že Peter sa ho snažil ukončiť a to tak, že sa zaviazal, 
že ani on, ani jeho synovia, vnuci a potomkovia nebudú podnecovať ďalšie spory 
o Našice proti Alexandrovi ani Demetrovi a ich dedičom. Ak by sľub porušili, zapla
tia pokutu 150 hrivien striebra.5 5 Našice sa potom spomínajú ešte raz a to roku 1281 
v rukách ich brata Demetra.5 6 

Panovník Belo IV. po odchode Tatárov už nepokračoval v revíziách majetkov, 
vo všeobecnosti sa však snažil obmedziť donácie a uprednostňoval dary malých 
a stredných majetkov. Počas úteku pred Tatármi musel však v tiesni zálohovať 

50 CDH 4/1, s. 417 - 421; CDS1 2, s. 159, č. 229; WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 2. 
CDSI listinu považuje za sfalošovanú (spuriae), preto publikuje len veľmi stručný regest. 
Listina zrejme vôbec neexistovala. Zachoval sa nám len transumpt prepošstva v Pécsi z 13. 
4. 1409. CDH v regeste uvádza, že panovník daruje majetky Demetrovi a Alexandrovi, čo 
však nie je pravda. Demetrove činy sú tam síce spomenuté, ale v dispozícii figuruje už 
len jeho syn komes Alexander ... eidem Aiexandro Comiti... a nie ... Demetrio Magistro et 
Alexandro Comiti. 
51 Bola to piata križiacka výprava v rokoch 1217 - 1218, no Ondrej v Palestíne pobudol len 
tri mesiace. SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice 1995, pozn. 17 v stati 
Spišskosobotská kronika. 
52 CDH 4/1, s. 417 - 421; GYORFFY Gy.: c. d., s. 56, 407. 
53 CDH 4/3, s. 177 - 179, WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 3. 
54 VARSIK, B.: Osídlenie 3, s. 112. 
55 ...volens idem Petrus ... obliguavit ... quandocunque idem Petrus, vel filii siu, nec non 
etiam nepoteš, vel successores ipsorum materiam litis de ipsa possessione Nehche vocata 
contra ipsos Alexandrum et Demetrium fratres suos, vel ipsorum successores suscitarent, ex-
tunc ante ingressum litis iudicio centum et quinquaginta marcarum, plene computatarum in 
argento, vel denariis persilutarum parti aduerse, subiacerent... CDH 4/3, s. 177 - 179. 
56 VARSIK, B.: Osídlenie 3, s. 112. 
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Porážka Fridricha Babenberského 
pri rieke Leitha v dolnom Rakúsku. 
Miniatúra z obdobia 1489 - 1492. 
Zdroj: Rôhrig, F.: Der Babenberger 
Stammbaum im Stift Klosterneuburg. 
Wien 1975. 

Bratislavskú, Mošonskú s Šopronskú župu rakúskemu vojvodovi Fridrichovi Baben-
berskému. Po odchode Tatárov sa Fridrich snažil tieto župy obsadiť a obliehal aj 
Bratislavský hrad, no spojené vojská Bela IV. ho porazili a donútili načas sa stiahnuť. 
Fridrich sa s týmto výsledkom neuspokojil, roku 1246 vpadol do Uhorska znova, no 
pri Leithe padol. Keďže Fridrichovou smrťou Babenbergovci po meči vymreli, Belo 
IV. si, rovnako ako český kráľ, začal robiť nároky na ich územia (Rakúsko). K roz
hodujúcemu stretu medzi oboma panovníkmi došlo 13. 7. 1260 pri Kressenbrunne. 
Túto bitku Belo prehral a nárokov na rakúske územia sa zriekol.57 Či sa niekto z li-
poveckej vetvy Abovcov týchto bojov zúčastnil, nevieme. 

Celých 20 rokov nemáme správy o potomkoch magistra Demetra, až roku 1271 
sa nám objavuje listina, v ktorej panovník Štefan V. priznáva a potvrdzuje Alexan-
drovi a Demetrovi (uvádzaní sú bez akýchkoľvek titulov) majetky za riekou Dravou. 
Z tohto prameňa sa tiež dozvedáme, že ich dostali už predtým, pravdepodobne od 
Bela IV., a teraz im ich Štefan V. len priznáva, pretože staršie listiny sa im stratili.5 8 

O aké majetky išlo, dozvedáme sa až neskôr, keď si ich synovia Alexandra a Petra 
roku 1299 rozdelili. 

Deľba lipoveckého panstva a majetkov za riekou Dravou 
Roku 1282 dochádza v rode k veľmi významnej udalosti, k rozdeleniu panstva 

Lipovec. Svedectvo o nej nám podáva listina vydaná Ostrihomskou kapitulou.5 9 Pan-

57 Dejiny Slovenska 1, s. 230 - 234. 
58 CDH 5/1, s. 150- 152. 
59 CDAC 9, s. 340 - 341, č. 242; WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 6; SMILAUER, 
s. 225 - 226. 
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stvo si rozdelili medzi sebou synovia komesa Alexandra (syna Demetra) a to Deme
ter, Alexander, magister Ladislav, titulárny prepošt (po prvýkrát sa tu stretávame so 
zmienkou o tejto jeho funkcii), a Mikuláš na jednej strane a na strane druhej synovia 
Petra, druhého Demetrovho syna, a to Lukáš, Peter, Demeter, Štefan a Ladislav.60 

Hranica, na ktorej sa dohodli, išla od juhu, cez potok Lipovec (Lipochpotoka), 
vystupovala na sever k jeho prameňu, odtiaľ na sever cez cestu, ktorá smerovala 
do dediny Cakanovce (Chakan), odtiaľ viedla smerom na západ, prekračovala rieky 
Oľšavu (Elsoa) a Oľšavicu (EIsyocha) a pokračovala k Veľkému lesu, ktorý im ostal 
spoločný.61 

Východná časť tohto majetku spolu s kostolom, rezidenciou a hradom pripadla 
synom Alexandra, západná zas synom Petra. Keďže synovia Alexandra dostali 
vonkajšiu a menej zaľudnenú časť, synovia Petra im dobrovoľne odstúpili polia vo 
Veľkom lese (v tom, ktorý im mal byť spoločný). Boli to dnešné dediny Čemerné 
(Chemerna), Caklov (Chaklomezeu), neznáma obec Nadmezeu, ďalej lokality Soľ 
(Soumezeu), Vezueres a Sokolova skala (Solumka) pod vrchom Oblík {Oblik) pri po
toku Bystré (Bistra).62 

V listine sa spomínajú kostol, rezidencia a hrad (ecclesia, residencia et castrum). 
Kostol sa nachádzal podľa F. Uličného na území dnešného Kecerovského Lipovca a bol 
vystavaný pred rokom 1282, okolo polovice 13. storočia, dokedy obyvateľom tejto 
oblasti slúžil spoločný desiatkový kostol na území dnešných Kecerovských Kostolian, 
vybudovaný z iniciatívy kráľa v 11. - 12. storočí medzi staršími dedinami.6 3 

Spomínaný hrad, založený v 13. storočí, nebol roku 1282 pravdepodobne ešte 
dostavaný. Nachádza sa na skale medzi dedinami Kecerovský Lipovec a Mudrovce. 
Vybudovaný bol na pozdĺžnej skalnej ostrožine zvanej Hrad alebo Varhoška. Po
menovanie však dostal podľa dediny a panstva Lipovec. Rezidencia, ktorú do dele
nia obývali členovia oboch línií spoločne a po delení pripadla synom Alexandra, sa 
pravdepodobne nachádzala v blízkosti tohto hradu. 6 4 

Nové vysporiadanie lipoveckých Abovcov 
Sedemnásť rokov po rozdelení Iipoveckého panstva panovník Ondrej III. súhlasil 

s majetkovým delením Abovcov aj za riekou Dravou. Dňa 28. 7. 1299 vydala kráľov-

60 ...in possessione ipsorum Lipoch vocata talem diuisionem concorditer inter se fecisse 
retulerunt uiua voce... CDAC 9, s. 340 - 341, č. 242. 
61 Tamtiež; SMILAUER, S. 225, p r í I. II. 
62 CDAC 9, s. 340- 341, č. 242. 
63 ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, s. 126 - 128. Varsik naopak tvrdí, že kostol z našej 
listiny, ktorý podľa Uličného stál v Kecerovskom Lipovci, a ten z Kecerovských Kostolian sú 
totožné. Kostol z tejto listiny preto kladie do Kecerovských Kostolian. Porovnaj VARSIK, B.: 
Osídlenie 3, s. 113. 
64 FIALOVÁ, H. - FIALA, A.: Hrady na Slovensku. Bratislava 1966; SLIVKA, M. a kol.: Hrady 
a hrádky na východnom Slovensku. Košice 1991, s. 166, názov hradu Eluskw sa nachádza 
v listine z r. 1311, ktorú rozoberáme nižšie. K hradu aj SLIVKA, M.: Opevnené sídla drobnej 
stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. In: Nové Obzory, 21, 1979, s. 122; Súpis 
pamiatok na Slovensku 2. Bratislava 1968, s. 18. 

« 1 2 



ská kancelária listinu, ktorou panovník potvrdil toto delenie, ako aj prerozdelenie 
panstva Lipovec.65 S majetkami za Dravou sme sa už stretli v roku 1240, keď ma
gister Demeter, syn Sixta, dostal Našice.66 Tie sa v roku 1251 spomínajú v rukách 
jeho brata, komesa Alexandra. Ďalší z bratov Peter sa roku 1263 nárokov na ne 
zriekol67 a v roku 1281 sa Našice opäť spomínajú v rukách jeho brata Demetra. V ro
ku 1271 panovník priznal majetky za Dravou (bez presnejšej špecifikácie, získané 
pravdepodobne za Bela IV.) Demetrovým synom Alexandrovi a Demetrovi.68 V roku 
1299 sa však o ne uchádzali aj synovia Petra. A ako sa ukázalo, mnohé z nich aj 
dostali. 

Spomínanou listinou z roku 1299 panovník vlastne reagoval na spor iniciovaný 
synmi komesa Petra (po prvýkrát uvádzaného titulom komes), menovite Lukášom, 
Petrom, Demetrom, Štefanom a Ladislavom (filii Petri, uvádzaných bez titulov), ktorí 
„dotiahli" pred panovníka svojich bratancov - synov komesa Alexandra, konkrétne 
magistra Ladislava, titulárneho prepošta a vicekancelára, ako aj jeho bratov ma
gistrov Demetra, Mikuláša a Alexandra (Ladizlaus prepositus et frátri sui) a dožado
vali sa spravodlivejšieho rozdelenia (polovice) abovských majetkov. 

Majetky za Dravou sa spomínajú teraz aj menovite - Nekche, Pagraach, Radauan 
(na inom mieste Rodoan), Scentmihal (na inom mieste Scentmyhal). Alexandrovi sy
novia tvrdili, že oni sú ich jedinými právoplatnými dedičmi a synovia Petra nemajú 
nárok ani na polovicu z nich, čo doložili listinami Bela (IV.) a Štefana (V.).69 Azda 
išlo o listiny z rokov 1263 a 1271, no nie je vylúčené, že predložili aj iné, dnes už 
neznáme donačné listiny. 

Panovník tieto skutočnosti uznal, rozhodol však tak, že Alexandrovým synom 
zostanú Našice a Pagraach a majetky Rodoan a Scentmyhal prejdú na synov komesa 
Petra. Pri tejto príležitosti (oproti stavu z roku 1282) prerozdelil medzi obe tieto 
rodiny aj majetky v Lipovci. Južnú časť s hradom Elusku a zemami pri rieke Topli 
{fluuium Toph) pririekol synom Alexandra a severnú zase synom Petrovým, ich de
dičom a potomkom.70 

65 CDAC 10, s. 329 - 332, č. 213; WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 9 - 10. 
66CDH 4/1, s. 203 - 206. 
6 ľCDH 4/3, s. 177- 179. 
68CDH 5/1, s. 150- 152. 
69 CDAC 10, s. 2 3 9 - 332, č. 213. 
70 Hranica je už určená presnejšie. Smeruje na východ popri zemi Sokol (Zakula), ktorá 
patrí palatínovi Renoldovi (Regnouldus), odtiaľ cez chodník pokračuje východným smerom 
a klesá k potoku Trstenník (Triztynyk), ďalej prechádza spomínaným potokom a chodníkom 
a odtiaľ k ceste, ktorá smeruje z dediny Čižatice (Chizete), ďalej cez túto cestu postupuje 
k potoku Lipovec (Lypoulchpotoka), cez ktorý aj prechádza, ďalej prechádza cez vrch Be-
erch (nepodarilo sa nám ho lokalizovať) a postupuje smerom na sever. Zostupujúc z vrchu 
Beerch vracia sa k východnej strane, smeruje k rieke a odtiaľ naspäť na sever, ďalej ku 
kostolu sv. Ladislava, od ktorého zostupujúc cez dedinu (podľa Uličného cez dnešné 
Kecerovské Pekľany) smeruje k akýmsi stromom pri rieke Oľšave (Ilsua) a od tejto rieky 
smeruje k potoku, ktorý je nazývaný Nogpotok (jeden z prítokov Oľšavy), kde sa oba 
toky (Oľšava a Nogpotok) zlievajú. Odtiaľ vystupuje (cez Nogpotok), smeruje k potoku 
s názvom Saraspotok (prítok Nogpotoku) a odtiaľ k lesu. Tam smeruje k ceste, ktorá ide 
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Našice - mestečko, ležiace dnes na severozápade Chorvátska 

Ak porovnáme túto listinu s predchádzajúcou (1282),71 nájdeme v nej údaje, 
s ktorými sme sa pri predošlom delení nestretli. Ide napr. o dedinu Čižatice {Chi-
zete), ktorá zrejme vznikla medzi rokmi 1282 - 1299.72 Dozvedáme sa tiež, že kostol 
na lipoveckom panstve, o ktorom z listiny z roku 1282 nevieme takmer nič, bol 
zasvätený svätému Ladislavovi-kráľovi a že hrad sa volal Eleskó (Eluskw).73 

Panovník tiež rozhodol, že ak by sa nachádzali, alebo v budúcnosti našli na tých
to majetkoch zlaté alebo strieborné rudy, rudy iných kovov, soli alebo soľné studne, 
príjem z nich si majú Abovci rozdeliť (na polovicu). Nádenníci, ktorí by pracovali 

z dediny Soľ (Soukuuth), pretína ju a smeruje k lesu. Odtiaľ smeruje k veľkému údoliu 
nazývanému Lobou (údolie, ktorým preteká rieka Lomnica), ďalej cez toto údolie k veľkému 
vrchu, z neho k rieke Lomnica {Lamnicha, rieka tečúca zo západu smerom na juhovýchod 
k Cemernému, južne od Soli) a potom k poľovnému revíru Bykachlesy. Tam sa stáča na sever 
k Sokolovej skale (Solunku), odkiaľ smeruje k vrchu Oblík (Oblik) a pripája sa ku kráľovským 
územiam patriacim k Šarišu. ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, s. 126; ŠM1LAUER, s. 225 až 
226, 412 -413, 416, príloha II. 
71 CDAC 9, s. 340- 341, č. 242. 
72 ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, s. 58 tvrdí, že Čižatice vznikli v priebehu 11. storočia. 
VARSIK, B.: Osídlenie 3, s. 128 tvrdí iné. 
7:1 Maďarsky Ostrá skala. 
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v týchto baniach či studniach, majú patriť tomu, na ktorého časti by sa tieto bane 
a studne nachádzali. Prostriedky na ich údržbu majú vynakladať spoločne.74 

Panovník rozdelil aj ostatné majetky a to tak, že Chabamezey, Hernádszurdok 
{Zurdukbenye), Werustou, Kompoulth, Fonchol a Päta pripadli synom Alexandra 
a majetky Zeekwdwor, Wasyan, Arkychalan a iné, ležiace medzi riekami Feyrkyrus 
a Morus, synom Petra.75 

Túto listinu si magister Ladislav, titulárny prepošt a vicekancelár kráľovskej kan
celárie, spolu s bratmi (magistrami) Demetrom a Alexandrom, ako aj bratancami Lu
kášom, Petrom a Demetrom dali v tom istom roku potvrdiť aj Budínskej kapitule.76 

Spor o Hernádvecse 
Roku 1300 sa riešil dlhotrvajúci spor medzi magistrami Demetrom, Alexandrom 

a Mikulášom, synmi komesa Alexandra, na jednej strane a Omodejom a Ondrejom, 
synmi Čepana z Hernádvecse (Weyche).77 Týkal sa zeme Hernádszurdok (Benny 
Zurduk, Benney Zurduk, Benne Zurduk, Benny) a správu o ňom nám podáva listina 
kráľovského podsudcu Štefana {Stehphanus viceudex curie domini), vydaná 14. 5. 
1300.n Dozvedáme sa z nej, že synovia Čepana mali neoprávnene obsadiť sporné 
územie patriace synom komesa Alexandra. Keďže jedni aj druhí tvrdili, že majú 
listiny potvrdujúce ich vlastnícke práva, podsudca ich vyzval, aby ich do 8. mája 
toho roku predložili, čo sa aj stalo. 

Alexandrovi synovia predložili listinu z roku 1234, ktorou Ondrej II. daroval ich 
starému otcovi Demetrovi zem Hernádszurdok (Byna de Zurduk),7'3 ako aj jej konfir-
máciu od Bela IV. z 26. 11. 1242.80 Synovia Čepana zas predložili listinu, ktorou im 
Štefan V. (nevedno prečo) daroval polovicu tohto majetku,81 ako aj jej konfirmáciu 
od Ondreja III.82 Na to synovia Alexandra predložili listinu, v ktorej ich otec 27. 5. 
1280 protestoval pred Budínskou kapitulou proti násilnému zabratiu príslušného 
majetku v nepokojných časoch. Štefan vzal argumenty oboch strán do úvahy a na
koniec rozhodol, že synovia komesa Alexandra majú prenechať Čepanovým synom 
jednu tretinu sporného územia a im samým zostanú tretiny dve.83 

74 CDAC 10, s. 329- 332, č. 213. 
75 Tamtiež. 
ľ6CDAC 10, s. 344-345, č. 225. 
77 Táto dedina (Hernádvecse) sa spomína roku 1234 pri darovaní zeme Hernádszurdok 
Demetrovi, synovi Sixta z rodu Aba, Ondrejom II. Patrila vtedy kráľovnej a obývali ju 
Nemci. CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345; CDS1 1, s. 317, č. 435; CDH 3/2, s. 405 - 407. 
78 CDP 8, s. 405 - 407, č. 337; WERTNER, M.: ,4 Magyar nemzetségek, s. 10. 
79 CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345; CDS1 1, s. 317, č. 435; CDH 3/2, s. 405 - 407. 
80 CDAC 7, s. 136, č. 90 - 137; CDS1 2, s. 159, č. 229. 
81 O jej existencii sa dozvedáme z listiny zo 14. 5. 1300. Musela byť vydaná do roku 1272, 
čo bol posledný rok vlády Štefana V., zrejme sa ale nezachovala. 
82 Ani táto konfirmácia sa pravdepodobne nezachovala a o jej existencii sa takisto dozve
dáme z listiny zo 14. 5. 1300. 
83 ... terciám partem terre predicte Benne Zurduk vocate ... eisdem filiis Chepani reliquerunt 
perpetuo possidendam... CDP 8, s. 405 - 407, č. 337. 
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Spor sa definitívne skončil, keď Ostrihomská kap-itula na základe predchádzajú
cej listiny 13. 7. 1300 vydala ďalšiu listinu v tejto veci, ktorá už presne vymedzuje 
hranicu deliacu Hernádszurdok.8 4 Z Cepanových synov sa v listine okrem Omodeja 
a Ondreja spomína aj jeho ďalší syn, komes Miko zvaný Čurka.85 Z dokumentu vy
plýva, že hranica smerovala z východu na západ a rozdelila chotár Hernádszurdoku 
na severnú a južnú časť. Môžeme predpokladať, že Čepanovým synom pripadla časť 
južná, ktorá susedila s ich majetkom Hernádvecse. 

O dva dni neskôr, teda 15. 7. 1300, listinu potvrdil aj podsudca Štefan, vydavateľ 
prvej listiny v tejto záležitosti (zo 14. 5. 1300).86 

V období politickej anarchie 
14. januára 1301 došlo v Uhorsku k zlomovej udalosti. Posledný člen panovníc

kej dynastie Arpadovcov Ondrej III. nečakane zomrel, pravdepodobne na následky 
otravy. Keďže nemal zákonitého mužského potomka, vymrel ním po meči aj celý 
arpádovský rod. V Uhorsku nastalo obdobie tzv. feudálnej anarchie. Veľmoži a oli
garchovia - a Abovci k nim patrili tiež - sa snažili upevniť svoju moc. Robili to 
hlavne podporou možných kandidátov na uhorský trón, ktorí im sľubovali pozemky 
a iné výhody. 

Medzi najvplyvnejších oligarchov tej doby patrili popri omodejovských Abov-
coch aj páni z Kószegu, sedmohradský vojvoda Ladislav Kán, Juraj Subič a Matúš 
Cák Trenčiansky. Jedni (na čele s Jurajom Šubičom) podporovali Karola Róberta 
z Anjou, ktorého roku 1301 korunovali za uhorského kráľa, aby túto korunováciu ne
skôr vyhlásili za neplatnú. Druhí - omodejovskí Abovci, páni z Kószegu a Matúš Čák 
- zase presadzovali kandidatúru syna českého kráľa Václava, ktorý bol korunovaný 
ako Ladislav (V.).8ľ Tu treba pripomenúť, že Abovci boli veľmi rozvetveným rodom 
a nepodarilo sa nám získať žiadne informácie o tom, či sa členovia ich lipoveckej 
vetvy zapojili do týchto udalostí. 

Matúš Čák spolu s Omodejovcami čoskoro prešli na stranu Karola Róberta 
a dobyli pre neho mesto Košice. Koncom roku 1308 bol nakoniec zvolený za kráľa 
a neskôr aj dvojnásobne korunovaný a to v rokoch 1309 a 1310. Matúš Čák sa však 
postupne od panovníka odvracal a na ním zabratých územiach vládol ako neobme
dzený pán. Omodejovci, keď Košičania zabili ich otca Omodeja Abu a v zajatí držali 
dvoch ich bratov, sa tiež pridali na jeho stranu. 8 8 

8,1 Hraničná čiara začínala pri rieke Hornád (Harnad), odtiaľ cez háj smerovala k veľkej 
ceste. Ide o veľkú cestu spomínanú už v listine z roku 1234 (CDAC 6, s. 545 - 549, č. 345; 
CDS1 1, s. 317, č. 435; CDH 3/2, s. 405 - 407; porovnaj aj VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 96), kto
rou prechádzala a smerovala ďalej na západ k zemi Pusztaradvány (Radwari). CDAC 10, 
s. 398-400, č. 261. 
85 Tamtiež. K vetve Curku pozri aj VARSIK, B.: Osídlenie 1, s. 217, ktorý tvrdí, že išlo tiež 
o vetvu Abovcov. 
86 CDAC 10, s. 381, č. 153. 
87 Dejiny Slovenska i, s. 308 - 310. 
88 Tamtiež, s. 310- 311. 
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Lipovecká (Iipovecko našická) vetva Abovcov 

Sixtus 
I 

komes 
Demeter Aba Mikuláš Ladislav 

1229-1248 

I I I 
komes komes 

Alexander Demeter Peter 
1246-1271 1263-1271 1263 

, , L 
T~ r~ ~" ~i 

Lukáš Ladislav Demeter Štefan Peter 
1282-1314 1282-1311 1282-1311 1282-1311 1282-1314 

I I I 
magister magister magister magister 
Ladislav Alexander Demeter Mikuláš 

1282-1311 1282-1327 1282-1326 1282-1311 

V tomto období, roku 1311, došlo k opätovnému prehodnoteniu vlastníckych 
práv Abovcov. Svedectvo o ňom vystavila kapitula v Požege.89 Synovia komesa Petra, 
menovite Lukáš, Peter a Demeter, a synovia komesa Alexandra, konkrétne Demeter 
a Mikuláš, jedni i druhí aj v mene svojich neprítomných bratov (Alexandra a Štefana 
s Ladislavom) sa dohodli, že „possessiones" Našice (Nekche), Pagraach, Hernád-
szurdok (Benezurduka), Werustou, Compold, Honchol a Päta zostanú v rukách synov 
komesa Alexandra (všetky ich už vlastnili od deľby z 28. 7. 129990 s tým, že tretinu 
Hernadszurdoku, vtedy ešte neosídleného, 13. 7. 1300 postúpili synom komesa 
Čepana).91 Podobne majetky Raduan a Zentmihal v Baraňskom komitáte, Zekuduor, 
Wasyan, Arkychalan a iné medzi riekami Feirkeris a Morus zostali synom komesa 
Petra (tiež ich dostali už roku 1299). Čo bolo nové, synovia Alexandra uznali, že 
vlastnia lepšie časti majetku, preto sa rozhodli synov komesa Petra odškodniť 1300 
markami čistého striebra, 10 kusmi látky zvanej ypri (iperského súkna) a 5 koňmi 
v hodnote 60 mariek.92 

89 CDHA 1, s. 241 - 245, č. 226; RDS1 1, s. 404, č. 941, s. 404 - 405, č. 942; DRH, s. 96 - 97, 
č. 200; WERTNER, M.: A Magyar nemzetségek, s. 12. 
90CDAC 10, s. 329 -332, č. 213. 
91 CDAC 10, s. 3 9 8 - 4 0 0 , č. 261. 
n ... mille et trecentas marcas fini argenti... et decem pecias panni Ypri vocati, necnon quinque 
equos sexaginta marcas ualentes... CDHA 1, s. 241 - 245, č. 226; DRH, s. 96 - 97, č. 200. 
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V listine sa spomína aj delenie panstva Lipovec,-ktoré je tiež totožné s delením 
z 28. 7. 1299. V nezmenenej podobe sa opakuje aj časť o baniach, soľných studniach 
a pod.93 Listinu naostatok konfirmoval roku 1312 aj panovník Karol Róbert v Blatnom 
Potoku (Sárospatak).94 

Demeter, jeden z troch synov komesa Demetra (vnuk Sixtov), ktorý sa spomína 
ešte v roku 1311, zrejme zomrel bez mužských potomkov (žiadni sa v listinách neu
vádzajú). Vetvy jeho dvoch bratov Alexandra a Petra sa od majetkovej deľby v roku 
1311 ďalej vyvíjali oddelene, na vlastných panstvách. 

93 Pozri predchádzajúce kapitoly. 
94 CDHA 1, s. 280, č. 256; RDS1 1, s. 430 - 431, č. 1005 túto listinu datuje medzi 11. 6. - 16. 7. 
1312; pozri aj DRH, s. 187, č. 414. 
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MEŠTIANSKE ZNAKY V BARDEJOVE V 15. AŽ 17. STOROČÍ* 

Mária Petrovičová 

Bardejovskí mešťania, podobne ako mešťania iných miest, používali v každo
dennom živote svoje osobné znaky a symboly. Stretávame sa s nimi na pečatiach, 
ktorými potvrdzovali vydávané písomnosti, na epitafoch, portáloch meštianskych 
domov a na stavbách určených na administratívne (mestská radnica) a cirkevné 
účely (kostol sv. Egídia).1 Na písomnostiach vydávaných bardejovskými mešťanmi 
sa vyskytujú od 15., na architektonických pamiatkach Bardejova od 16. storočia. 
Naším cieľom bolo popísať ich symboliku a zistiť, kde sa používali. Preskúmali sme 
vzorku 30 pečatí zachovaných na archívnych dokumentoch2 a znaky na niektorých 
architektonických pamiatkach (na portáloch meštianskych domov a v objekte rad
nice). Nakoľko nebolo možné publikovať všetky preskúmané znaky, uvádzame nie
koľko príkladov, ktorými chceme poukázať na rozmanitosť ich uplatnenia. Pokúsili 
sme sa tiež identifikovať ich používateľov a zistiť ich postavenie v rámci mestskej 
society. 

Formálne znaky pečatí bardejovských mešťanov 
Na korešpondencii mešťanov nachádzame pečate umiestnené zväčša pod tex

tom alebo vedľa textu písomnosti, zriedkavo na jej dorze. Vo väčšine prípadov boli 
pritlačené, s papierovou clonou alebo bez nej. Tvar pečatí je okrúhly, oválny alebo 
oktogonálny, s rozmermi v rozmedzí 10 x 10 mm až 20 x 20 mm. Pečatné pole ohra
ničuje jednoduchá linajka, ktorá je v niektorých prípadoch zdvojená. Vyskytuje sa 
aj perlovec a povrazcová kružnica. Kruhopis sa nachádza len v jednom pečatnom 
poli, pre poškodenie je však nečitateľný.3 Pri väčšine pečatí bol použitý zelený vosk, 
zriedkavejšie žltohnedý a čierny. 

Pečatné znamenia sú umiestnené buď voľne v pečatnom poli, alebo v štítoch, 
z ktorých sa najčastejšie vyskytovali trojuhle a polokruhle. V menšej miere sme sa 
stretli s turnajovými a renesančnými štítmi. 

Obsah pečatných polí tvoria: 
- heraldické kríže (jednoduchý latinský kríž, latinský kríž so zdvojenými ra

menami, dvojitý latinský kríž; kríže s rôznymi ukončeniami ramien: skobovitým, 
kotvovitým, strelkovitým), 

- heraldické figúry (kvet na stopke, päťcípa a šesťcípa hviezda, ľalia, nástroje -
štetec, sekera(?); mužská hlava vyobrazená z profilu, šíp), 

Táto práca vychádza z poznatkov publikovaných v diplomovej práci PETROVIČOVÁ, M.: 
Meštianske znaky v Bardejove v 15. až 17. storočí. Prešov 2007, 61 s. 
1 Dnes Bazilika minor sv. Egídia. 
2 Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov, fond Magistrát mesta Bardejov (ďalej MMB), 
Missiles, korešpondencia mešťanov z rokov 1412 - 1526. 
3 MMB, Missiles, sign. 66. 
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- litery vo funkcii iniciál, 
- špecifické symboly (Merkúrova palica). 
Vo väčšine prípadov sme sa stretli s kombináciami týchto symbolov. 

Používatelia pečatí 
Na základe obsahu skúmaných písomností sme našli spojitosť meštianskych 

znakov s výkonom verejných funkcií v správe mesta, s ekonomickými aktivitami 
mešťanov a s oblasťou mestského súdnictva. 

Hlavnými predstaviteľmi mestskej samosprávy v stredovekom Bardejove boli 
richtár a mestská rada. Medzi vlastníkmi pečatí nachádzame dvoch bardejovských 
richtárov, Juraja Štencela (Stenczcel) a Juraja Magera. Ich listy sa týkajú záležitos

tí mestskej správy a informácií o dianí na kráľovskom 
dvore, kde pôsobili ako mestskí vyslanci.4 Znak Juraja 
Štencela pozostáva z kombinácie latinského kríža a Mer-
kúrovej palice umiestnených v polokrúhlom štíte. Juraj 
Mager je majiteľom pečate, v ktorej sa voľne v pečatnom 
poli nachádza päťcípa hviezda. 

V liste notára Juraja Stocka bardejovskej mestskej 
rade z roku 14475 nachádzame pečať s rastlinným motí
vom umiestneným v štíte. Z jeho ďalšej korešpondencie 
je zrejmé, že toto osobné znamenie sa vyskytovalo aj 
v istých obmenách.6 Z toho usudzujeme, že (pečatné) 
znamenia nemali definitívne ustálenú podobu a majitelia 
ich počas svojho života mohli meniť. 

V hospodárstve Bardejova zohrával veľmi dôležitú 
úlohu domáci a zahraničný obchod. Mesto bolo význam
ným producentom plátna a súkna, ktoré sa stali stra
tegickými obchodným artiklami. Mešťan Juraj Henkel 
v liste z roku 1441 prosí bardejovského richtára, aby mu 
ochránil zverené súkno pred poškodením (od molí, myší 
a krýs) a zároveň zasiela v liste svoju pečať s prosbou, 
aby jeho súkno richtár odovzdal len tomu, kto sa ňou 
preukáže.7 V spomenutej pečati sa v trojuhlom štíte na

búraj Stock, 1447 chádza latinský kríž so zdvojenými ramenami, ktorého 

Juraj Mager, 1479 

4 Tamže, sign. 1618, 2072 a 2559. 
5 Tamže, sign. 489, Juraj Stock pôsobil ako notár v Bardejove, avšak v uvedenom období 
sa stal mestským notárom v Levoči. ZlFČÁK, F.: Kancelária Levoče v druhej polovici 16. 
storočia. In: Slovenská archivistika, 11, 1976, č. 1, s. 133. 
6 Napr. v liste J. Stocka rade mesta Bardejov (MMB, Missiles, sign. 382), ktorý je podľa 
Iványiho (IVÁNYI, B.: Bártfa szabad kiráiyi város levéltára 1319- 1500, 1. Budapest 1910) 
datovaný medzi roky 1441 - 1442, sa nachádza pečať so znamením, ktoré je pomerne ťažko 
identifikovateľné, avšak odlišné od znamenia na písomnosti so sign. 489. 
7 MMB, Missiles, sign. 381. 
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dolné rameno je ukončené strelkou. Uvedený list pou
kazuje na fakt, že osobný znak obchodníka slúžil aj na 
označovanie jeho tovaru. 

V ďalšom liste sa bardejovskí obchodníci obracajú 
na mestskú radu Bardejova s prosbou o zaslanie spo
ľahlivých ľudí, ktorí by ich ochránili na cestách pred 
prepadnutím.8 Čulé obchodné kontakty medzi Bardejo
vom a Krakovom potvrdzuje list z roku 1512, v ktorom 
bardejovský mešťan Tomáš Kropner (Cropner) spomína 
nepredané víno uložené v Krakove.9 V pečatných poliach 
vlastníkov týchto pečatí sa nachádzajú tieto figúry: kríž 
so skobovitým ukončením ramien (sign. 577) a šesťcí-
pa hviezda, ktorej vrchný hrot je ukončený strelkou(?) 
(sign. 4240). 

Zamestnanecký motív10 nachádzame v pečati zná
meho maliara Teofila Štancla (Stanczel), autora výzdoby 
interiéru bardejovskej radnice, ktorý vo svojom liste11 

žiada radu mesta o istý obnos peňazí, týkajúci sa zrejme 
výplaty za vykonanú prácu. 

Do oblasti mestského súdnictva patrilo riešenie spo
rov, sprostredkovanie pri vymáhaní dlžôb, potvrdzovaní 
pôžičiek a prípadné intervencie v prospech bardejov
ských mešťanov. Členovia mestskej rady Martin Waitland 
(Waythland) a Mikuláš Amthor sa zaväzujú vrátiť 100 gul-
denov, ktoré si požičali od krakovských mešťanov.12 Na 
ich liste sa nachádzajú dve rovnaké pečate s papierovou 
clonou, na ktorých sa voľne v pečatnom poli nachádza 
mužská hlava vyobrazená z profilu.13 

Cechmajstri Juraj Rollwagen, Michal Tischler, Leo-
nard Bros a Valter Drester sa na bardejovskú mestskú ra
du obracajú s prosbou, aby zakročili proti neprajníkom 
istých majstrov z ich cechu.14 Pečatné znamenie pred
stavuje ľalia umiestnená v strede polokrúhleho štítu. 

Juraj Henkel, 1441 

Teofil Stancel, 1517 
8 Tamže, sign. 577. 
9 Tamže, sign. 4240. 
10 Prekrížené pracovné nástroje (maliarske náčinie - štetec, sekera?). Nad nimi sú umiestnené 
inciály TS. 
11 MMB, Missiles, sign. 4716. 
12 Tamže, sign. 4389. 
13 Význam použitia identickej pečate na identifikáciu dvoch rôznych osôb sa nám zatiaľ 
nepodarilo objasniť. 
14 MMB, Missiles, sign. 2366. Z uvedeného listu sa nám nepodarilo zistiť, o aký cech sa 
jedná. Keďže na písomnosti sa nachádza len jedna pečať, nevieme identifikovať jej majiteľa. 
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Pečate bardejovských senátorov Martina Waitlanda a Mikuláša Amthora 

TTT 

« W 1 

<# ® 
Pečať bardejovského richtára Juraja Schenka (vľavo) a pečať senátora Martina Waitlanda, 1514 

Bardejovský mešťan Juraj Schenk (Schennck) priznáva vo svojom liste z roku 1517 
bardejovskej mestskej rade, že bol v Kežmarku uväznený kvôli dlhom, avšak vďaka 
intervencii richtára a rady mesta Bardejov ho prepustili.15 V jeho pečati sa nachá
dza renesančný štít, v ktorom je do majuskulnej litery G vpísaná majuskulná lite
ra S. 

1 Tamže, sign. 4720. 
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Znaky na portáloch 
meštianskych domov 
Umiestňovanie znakov na portály meš

tianskych domov pramení v domových 
značkách, ktoré spínali primárne identi
fikačnú funkciu.16 V Bardejove je zachova
ných niekoľko portálov so znázornenými 
meštianskymi znakmi. Z nich spomeňme 
renesančný portál domu č. 13, kde je pod 
nápisom WER GOTT TRAVT DER WOLL BAVT 
s vročením 1566 umiestnený znak tvorený 
kombináciou polovice šípu, polkruhu, čiar 
a iniciál HC. Na základe daňového súpisu 
z uvedeného roku sme ako majiteľa znaku 
a domu identifikovali bardejovského meš
ťana Jána Cebnera (Czebner).17 

V ďalších zachovaných znakoch na por
táloch meštianskych domov sa vyskytujú 
symboly ako šíp, polovica šípu, poldruha 
kríž, polkruh, v niektorých prípadoch do
plnené literami vo funkcii iniciál. 

Znaky na arkieri bardejovskej 
radnice 
Z hľadiska skúmania meštianskych zna

kov je najzaujímavejšou architektonickou 
pamiatkou mestská radnica. Potreba budovy 
určenej na zasadanie mestskej rady a priaz
nivá ekonomická situácia mesta viedli k jej 
stavbe v prvom decéniu 16. storočia. 

Najvýpravnejšou časťou radnice je ne
skorogotický arkier, na ktorom sú namaľo-

16 VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. 
Martin 1999 (1. vyd.), s. 100. Svedčí o tom 
častý výskyt iniciál v týchto znakoch. 
17 MMB, Knihy, Daňový súpis z r. 1566, sign. 
1122. V tomto súpise sa Ján Cebner nachádza 
na trinástom mieste v poradí a jeho dom 
je trinásty na východnej strane námestia, 
identifikácia ďalších majiteľov domov nebola 
možná, pretože pisár neuvádzal čísla domov, 
len názvy ulíc. 

Znak na portáli meštianskeho domu č, 13 
z roku 1566, majiteľ Ján Cebner 

Neskorogotický arkier bardejovskej 
radnice so znakmi richtára a senátorov 
z roku 1641 
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Znaky mešťanov Jakuba Glatza, šľachtický erb richtára Jakuba Húbnera 
a znak Tomáša Staufa 

vane znaky richtára a členov mestskej rady z roku 1641.!8 Tvoria ich pomerne jed
noduché znamenia vložené do renesančných štítov. Pozostávajú z iniciál majiteľov, 
doplnených o figúry ako hviezda, kríž, šíp, Merkúrova palica, kruh, polkruh. 

Za osobitnú zmienku stoja znaky richtára Jakuba Hubera (Hueber). Na arkieri 
sa nachádza jeho meštiansky znak - majuskulné litery JH vložené do renesančného 
štítu. Zároveň je tu namaľovaný aj jeho kompletný šľachtický erb s novým štítovým 
znamením. Na tomto príklade vidíme, že jedna osoba mohla v rámci mestskej ko
munity používať súčasne meštiansky znak aj šľachtický erb. 

Majiteľmi ostatných znakov sú títo senátori: Jakub Glatz, Tomáš Stauf, Leonard 
Huldreich, Ján Chreisel, Martin Pus(ch), Martin Wolgemuth (Wolgeroth), Tobiáš 
Zoder, Daniel Matthei, Ján Dussig, Krištof Dresser, Ján Demian, Vavrinec Griboff-
sky.19 Niektorí z nich pochádzali z významných bardejovských patricijských rodov, 
zastávali funkcie notárov, senátorov či richtárov a výrazne sa zaslúžili o rozvoj 
mesta v tomto období. Ako príklad spomeňme Daniela Mattheiho, syna kazateľa 
v Partizánskej Ľupči, ktorý študoval vo Wittenbergu a v Bardejove v rokoch 1637 -
1645 zastával funkciu mestského notára.20 Pred nadobudnutím meštianskych práv 
v roku 1638 pôsobil ako učiteľ na tunajšej (mestskej) škole a podieľal sa na rozvoji 
kultúrneho života mesta.21 

18 V tomto roku sa uskutočnili rekonštrukčné práce na radnici: došlo k umiestneniu nového 
krovu a škridlovej strechy, pričom na vrchole južnej fasády bola postavená Rolandova 
socha ako symbol mestskej zvrchovanosti. Dejiny Baráejova. Košice 1975, s. 142. 
19 MMB, Hlavná účtovná kniha 1626 - 1646, sign. 1802. Pri niektorých znakoch na arkieri 
sú uvedené mená ich majiteľov, ostatných sme identifikovali na základe porovnania iniciál 
v znakoch na arkieri a údajov v účtovnej knihe, kde je na začiatku každého roka uvedený 
menoslov richtára a členov mestskej rady. 
211 MAREČKOVÁ, M.: K sociálnímu postavení mestských notáfú v Bardejove v prvé polovine 
17. století. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava 2005, s. 124. 
21 Tamže. 
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Znaky mešťanov Leonarda Huldreicha, Jána Chreisela, Martina Pus(ch)a, 
Martina Wolgemutha, Tobiáša Zodera a Daniela Mattheiho 

Ďalší zo senátorov, Jakub Glatz, bol v rokoch 1633 - 1634, 1639, 1646 a 1647 bar
dejovským richtárom.22 Tomáš Stauf, ktorý pochádzal z mesta Bamberg, bol členom 
mestskej rady v rokoch 1623 - 1630, 1632 - 1646 a kantorom na mestskej škole.23 

Znaky v radničných miestnostiach 
Kým prízemie radnice slúžilo na obchodné účely, na poschodí sa schádzala 

výlučne mestská rada, ktorá naň mala prístup priamo z námestia arkierovým scho
diskom. Vedľa radnej miestnosti sa nachádzala tzv. pisáreň. Na strope tejto miest
nosti je vyobrazených trinásť meštianskych znakov. Tvoria ich iniciály ich majiteľov 
kombinované s figúrami (Merkúrovou palicou, polkruhom, kruhom, šípom, krížom, 
hviezdou), vložené do renesančných štítov. Nachádzame tu znaky richtára a sená
torov z uvedeného roku.24 

Znak richtára Dávida Stôckela tvorí do štítu vložené znamenie pozostávajúce 
z kombinácie polovice šípu a čiar, doplnené troma hviezdičkami. Na pravej strane 
sa nachádza majuskulna litera D do ktorej je vpísané majuskulné A, na ľavej strane 
štítu sa nachádzajú majuskulné litery S T. V hlave štítu je vročenie ANNO 1582 25 
JVL. Známy kníhtlačiar Dávid Gutgesel je majiteľom znaku, ktorý tvorí do štítu vlo
žené znamenie pozostávajúce z polovice šípu, gréckeho kríža a polkruhu. Na pravej 
strane štítu sa nachádza majuskulna litera D, na ľavej strane litera G. Majiteľmi 
ostatných znakov sú títo senátori: Michal Valach (Walach), Tomáš Emerici, Alexan
der Berger, Ján Hentschel, Tomáš Stanko, Bartolomej Koller, Jakub Blinberg, Osvald 
Suesmondt, Šalamún Koler, Valentín Čakan (Czakan) a Alexander Scherer.25 

22 MAREČKOVÁ, M.: Společenská štruktúra Bardejova v prvé polovine 17. století. Brno 1978. 
s. 76. 
23 Tamže, s. 79. 
24 Pravdepodobne tiež z dôvodu opravy radnice. Dejiny Bardejova, s. 121. 
25 MMB, Hlavná účtovná kniha 1579 - 1588, sign. 1777, s. 211. 
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Meštianske znaky na strope pisárne mestskej radnice z roku 1582. V strede znak richtára 
Dávida Stôckela, po stranách znaky senátorov Tomáša Stanka (vľavo) a Jakuba Blinberga. 

A 
D JL* 

Znak kníhtlačiara Dávida Gutgesela, 1582 Znak senátora Alexandra Bergera, 1582 

V ďalšej miestnosti na poschodí radnice sa nachádzajú meštianske znaky na 
epitafoch Richarda Giintera, Jána Wolfa, Martina Weigmana a neznámeho mešťana, 
všetky zo 17. storočia.26 Iniciály majiteľov sú v nich kombinované s geometrickými 
obrazcami. 

Do tretice sa znaky členov mestskej rady a richtára nachádzajú na kovových dve
rách na prízemí radnice. V strede dverí namaľovaný anjel nesie dva štíty - v pravej 
ruke erb mesta Bardejov, v ľavej ruke štít so znakom richtára Jakuba Glatza.27 Znaky 
členov mestskej rady ich v kruhu obkolesujú. Opäť ich tvoria iniciály ich majiteľov 
kombinované s čiarami, arabskou štvorkou, polovicou šípu. Niektoré z nich sú iden
tické so znakmi na arkieri, na základe čoho sme identifikovali týchto členov mestskej 

26 Podrobnejšie sa epitafom venuje GUTEK, F.: Meštianske epitafy z Bardejova. In: Acta 
Musaei Scepusiensis. Levoča 2006, s. 113 - 136. 
27 Znamenie v štíte je takmer identické so znamením na arkieri - tvorí ho rovnaká 
kombinácia litier I a G; na arkieri je doplnené ešte o kríž a polkruh. 
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Znak na epitafe Richarda Guntera, 1648 Znak na epitafe Martina Weigmana, 1625 

Znak na epitafe Jána Wolfa, 1629 Znaky na epitafe neznámeho mešťana, 17. stor. 

rady: Leonarda Huldreicha, Martina Puscha, Martina Wolgemutha, Tobiáša Zodera. 
Uvedení senátori zastávali svoje funkcie v mestskej rade súčasne - v roku 1634.28 

Záver 
Na základe výsledkov nášho bádania môžeme konštatovať, že osobné znamenia 

a symboly boli súčasťou každodenného života mešťanov. Nachádzame ich na peča
tiach, ktorými potvrdzovali vydávané písomnosti, označovali nimi svoje výrobky, 
umiestňovali ich na portály domov aj na verejné budovy (mestská radnica). Popri 
svojej primárnej identifikačnej funkcii spínali aj funkciu reprezentatívnu. V nami 
skúmanom období si zachovali jedinečnosť obsahu a nestali sa kópiami šľachtic
kých erbov. Niektoré otázky ohľadom ich používania (dedičnosť znakov, znaky 
osôb v príbuzenskom vzťahu) ostávajú zatiaľ neobjasnené a nabádajú k ďalšiemu 
výskumu v tejto oblasti. 

28 Uvedený rok sme zistili porovnaním s údajmi u Marečkovej (MAREČKOVÁ, M.: 
Společenská štruktúra, c. d.). Aj tu môžeme predpokladať, že znaky členov mestskej rady 
boli na dverách znázornené na pamiatku rekonštrukčných prác na radnici - v tomto roku 
boli nanovo vsadené brány na prízemí radnice. Dejiny Bardejova, s. 142. 
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ROD ANDREJA TURSKEHO VO SVETLE JEHO DENNÍKA 

Libor Bernát 

V období humanizmu a renesancie (v 16. a 17. storočí) vzniklo mnoho diárií, 
denníkových a kronikárskych diel, ktoré sú zdrojom autentických správ o rodinách, 
ktoré v tomto období žili. Jedným z nich bolo aj diárium evanjelického farára An
dreja Turského (1555 alebo 1556 - 1625). 

Andrej Turský bol evanjelickým učiteľom a farárom. Pôsobil na viacerých 
miestach stredného a severného Slovenska. Svoj latinský denník zrejme písal počas 
pôsobenia v Predmieri a Ponikách. Zachytil v ňom udalosti z rokov 1555 až 1625 
dovedna asi v 265 záznamoch. 

Denník Andreja Turského 
Originál denníka sa údajne nachádzal v generálnom archíve evanjelickej cirkvi 

v Pešti, resp. v banskom dištriktuálnom archíve.1 Kde je teraz, nevieme. Zachovali 
sa však viaceré jeho odpisy.2 My sme sa priamo stretli s dvoma. Oba pochádzajú 
z roku 1786. Jeden sa zachoval v Ústrednom archíve Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku v Bratislave,3 druhý v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice v Martine (z neho sme vychádzali pri tvorbe tohto príspevku).4 Ich auto
rom bol tisovský evanjelický farár Matej Sulek (1748 - 1815). 

Podľa charakteru záznamov možno usúdiť, že vznikali spätne, pričom Turský 
ich mal pravdepodobne niekde poznačené (azda v rodinnej biblii). Prečo denník 
písal, nevedno. Zachytáva v ňom dobové, najmä však rodinné udalosti, podáva 
správy o prostredí, v ktorom sa pohyboval. Všetky sú vecné a stručné, len málokedy 
podrobnejšie. Z mnohých nie sú zrejmé súvislosti. 

Väčšina záznamov v denníku sa týka priamo Turského a jeho rodiny. Udalosti 
celospoločenského dosahu zachytával len sporadicky - zmieňuje sa napr. o koru
novácii Rudolfa Habsburského v Bratislave roku 1572 za uhorského kráľa, o evan
jelických cirkevných snemoch, napr. Žilinskej synode. Okrajovo píše aj o počasí 
a meteorologických úkazoch (napr. zhliadnutí kométy v Turci 9. októbra 1577). 

1 SLÁVIK, J.: Dejiny zvolenského a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica 1921 (ďalej len 
SLÁVIK), s. 635, 668. 
2 Jeden by mal byť v archíve Nitrianskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
na Myjave v zväzku označenom Diaria historica. KVAČALA, J.: Dejiny reformácie na 
Slovensku 1517- 1711. Liptovský Mikuláš 1935, s. 101; ĎUROVlC, J. P.: Prehľad literárnych 
dejín slovenských evanjelikov. Liptovský Mikuláš 1948, s. 20, tiež MINÁRIK, P.: Dejiny 
slovenskej literatúry 1. Bratislava 1985, s. 103. 
3 Ústredný archív ECAV na Slovensku, Bratislava, Variae Superintendentales et aliorum 
Malriculae atqve diiaria..., 1786, rkp., bez evidenčného čísla. 
4 Slovenská národná knižnica Martin, Archív literatúry a umenia (ďalej len ALU SNK), 
Diarium Andreae Thurii, 1786, sign. MJ 303, tam pripojený aj životopis A. Turského 
z r. 1788 (Brevis Delineatio Vitae Andreae Thurii). 
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Odp/5 diária A. Turského z roku 1786 (Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, Bratislava) 

O Turského pôvode 
Andrej Turský {Saurius, Tauris, Taurius, Thaurius, Thoran, Thorani, Thuri, Thu-

rius, Thurský, Thurzsky, Toranius, Tornajus, Turský, Turszky - poznáme až týchto 
14 foriem jeho priezviska) sa narodil 19. septembra 1555 alebo 1556 (rok svojho 
narodenia si nepamätal) v Turí, ktoré patrilo do farnosti Rosina. Obe obce sú dnes 
súčasťami Žiliny. Niekedy používal aj prídomok Žilinský - Solnensis (Zolnensis). 

Jeho otec sa volal Ján (+ 5. 10. 1602) a bol viackrát ženatý. Podľa Slávika mal 
s prvou manželkou (jej meno neuvádza) syna Jakuba, ktorý v roku 1564 študoval 
vo Wittenbergu. Turský uvádza, že jeho matka (prvá manželka jeho otca) sa volala 
Agnesa. Zo súrodencov spomína staršiu sestru Agnesu, pokrstenú po matke, a mlad
šieho brata Mikuláša. Spomína aj Jakuba, ale ako brata, ktorý sa narodil 16. júla 1576 
(teda až z otcovho druhého manželstva) a nezmieňuje sa o tom, že by študoval vo 
Wittenbergu. Okrem neho mal aj ďalších nevlastných súrodencov. Z otcovej strany 
uvádza ešte bratanca Jána (patruelis meus fráter), ktorý zomrel 19. marca 1599 
v Košiciach. 

O Turského vlastnej sestre (Agnese) vieme, že sa vydala za žilinského mešťana 
Jána Dúbravku (Dubravia) a priviedla na svet niekoľko detí: Mikuláša (* 20. 10. 1582), 
Daniela (;; 15. 10. 1595), Katarínu (* 27. 10. 1584) a Dorotu (* 28. 11. 1588). Daniel, 
Turského synovec, sa neskôr stal evanjelickým superintendentom. Turský spomína 
aj istého Melchiora Dúbravku a jeho manželku Dorotu (azda rodičov svojho švagra), 
ktorí zomreli 21. októbra 1585, a tiež „seniora" Ondreja (Andreasa), ktorý zomrel 
10. júla 1588. 

Turského mladší brat Mikuláš {fráter germanus) pôsobil od 28. januára 1580 
(v službách Révaiovcov) na Blatnickom hrade. Zomrel 6. augusta 1595 (o druhej 
hodine). 
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Detstvo, domáce a mimouhorské štúdiá 
Andrej spočiatku pásaval ovce a keď sa naučil čítať a písať (ako 13-ročný - na tú 

dobu dosť neskoro), šiel do školy. V rokoch 1568 - 1576 navštevoval mestskú školu 
v Žiline a roku 1573 krátko aj školu v Spišskej Sobote.5 V Žiline ho učil Beneš Kojš, 
od roku 1573 Juraj Bánovský, neskôr aj Mikuláš Kolacináš.6 Tento absolvent jihlav
skej humanistickej školy bol akoby jeho „druhým otcom", zo všetkých pedagógov 
mal na neho najväčší vplyv. Turský vždy o ňom písal s veľkou úctou. V Žiline učil 
hebrejčinu a gréčtinu7 a školu veľmi povzniesol. Mala vtedy dobré meno aj za hra
nicami Uhorska, navštevovali ju viacerí cudzozemskí študenti. 

Pred rokom 1576 sa Turského otec druhýkrát oženil. Novú, nevlastnú matku 
Turský spočiatku označoval ako macochu (novercä), len pri zázname o jej úmrtí 
(8. 8. 1584)8 ju spomína ako „druhú manželku môjho rodiča" (altera Coniux Johan-
nis Turszky, parentis mei) a uvádza aj jej meno. Volala sa Žofia. 

Zo Žilinskej školy Kolacináš poslal Turského - spolu s Jánom Prunom9 a Jánom 
Bizáciom (Bišákom) - do latinskej školy v Jihlave. Patrila medzi popredné protes
tantské školy na Morave. V rokoch 1561 - 1628, kedy tu mali silný vplyv (ortodoxní) 
„luteráni", vystriedalo sa na nej 51 študentov z Uhorska. Po vydaní Obnoveného 
krajinského zriadenia, kedy sa dostala do rúk jezuitov, ich prílev ustal. 

Turský tu pobudol dva roky.10 Správcom školy bol vtedy magister Joachim Pis-
torius a konkrektorom Pavol Halvepapius (Hilveparus) z Arnswaldu, neskorší ban
skobystrický kazateľ. Jedným z jeho spolužiakov bol Nikodém Sartorius z Banskej 
Bystrice.11 

5 KUZMlK, J.: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu 2. 
Martin 1976, s. 781 v Jurskom pri Podolinci. Samotný Turský sa o tom nezmieňuje. 
6 Kolacináš pochádzal pravdepodobne z Kolačína (teraz súčasť Novej Dubnice). Po štúdiách 
vo Wittenbergu učil v Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou, Žiline. Oženil sa s Katarínou 
Sopučiovou zo Žiliny. Narodil sa im syn Eliáš - podľa záznamov A. Turského. V roku 
1597 zo Zilny odišiel („bol vyhnaný"), učil v Bytči, Mošovciach a od roku 1582 v Trenčíne, 
kde 26. mája 1583 zomrel. Bol považovaný za jedného z popredných pedagógov svojej 
doby. Viac o ňom BERNÁT, L.: Dejiny školstva v hornotrenčianskom senioráte v 16. a 17. 
storočí. In: Pedagogická revue (ďalej PR), 53, 2001, č. 1, s. 62 - 76, porovnaj tenže: Dejiny 
školstva v dolnotrenčianskom senioráte v 16. a 17. storočí. In: PR, 53, 2001, č. 4, s. 341 - 362 
a Školstvo v hradňanskom (záhorskom) senioráte v 16. - 17. storočí. In: PR, 55, 2003, č. 4, 
s. 378 - 391, kde je uvedená početná literatúra a pramene. 
7 Ústredná knižnica SAV (bývalá lyceálna knižnica), Bratislava, Gymnasiologia, rkp., 
zv. 480, fólia 83. 
8 SLÁVIK, s. 635 - uvádza rok úmrtia 1588. 
9 Ján Pruno (Prúnyi, Prunský Fraštacký) z Hlohovca sa po návrate z Nemecka stal rektorom 
v Trenčíne a Hlohovci. 2. mája bol ordinovaný a zomrel v máji 1586. Turský pri zázname 
o jeho smrti urobil až trojriadkový zápis o jeho dlhej a ťažkej chorobe. Literatúru o ňom 
pozri v pozn. 4. 
10 O jihlavskej škole a jej vzťahu k Uhorsku pozri BERNÁT, L.: Jihlavská škola a Uhry v 16. 
a na počátku 17. století. In: Vlastivedný sborník Vysočiny, oddíl společenských véd, 15, 
2006, s. 43 - 65 a o jihlavskej škole a jej učiteľoch MAREK, F.: Humanistická škola v Jihlave. 
In: Sborník pedagogického inštitútu v Jihlave I. Studie ze společenských véd. Praha 1962, 
s. 275 - 315. 
11 N. Sartorius v máji roku 1577 ukončil štúdia a vrátil sa domov. Stal sa vychovávateľom 
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Frekvencia záznamov v Turského diáriu 

Po návrate z Jihlavy (9. júna 1577 s Bizáciom) vydal sa Andrej Turský aj s Prunom 
25. júla 1577 do Nemecka. V Hornom a Dolnom Sasku sa pokúšali nájsť učiteľské 
miesta. Obrátili sa o. i. na Michala Neandra, rektora školy v Illefelde. Keďže však 
neovládali nemecký jazyk, ich pokusy boli neúspešné. Vo svojej autobiografii Tur
ský napísal: „Haec Schola non recipit Hungaros, Bohemos etc" (táto škola neprijíma 
Uhrov, Čechov a iných), ktorí nemajú odporúčanie od grófa Stolberga. V denníku 
uvádza len to, že z Uhorska odišli kvôli štúdiám a 27. septembra 1577 sa zapísali do 
matriky jenskej univerzity. 

V rokoch 1577 - 1578 študovali v Jene, 26. apríla 1578 však prešli na univer
zitu do Wittenbergu, ktorá bola vtedy evanjelikmi navštevovaná viac. Turský tu 
však pobudol len do 30. augusta, kedy sa vydal na cestu domov (do Žiliny). Tablic 
to zdôvodňuje chorobou a nedostatkom finančných prostriedkov,12 ale Turský sa 
o nich nezmieňuje. Štúdiá na zahraničných školách, predovšetkým univerzitách, 
boli nákladné. Mnohí zo študentov na nich pobudli len niekoľko mesiacov, aby 
získali „grády". Tých, ktorí študovali rok či viac, zvyčajne podporovali mestá alebo 
šľachtici (niekedy robili spoločníkov ich synom). Odkiaľ mal Turský prostriedky na 
zahraničné štúdia, nevieme. 

Nedlho po jeho návrate z Nemecka, v apríli 1579, zomrel jeho nevlastný brat 
Daniel (* 21. 1. 1578) a 29. augusta toho roku narodila sa jeho nevlastná sestra Anna 
(+ 1. 7. 1591). 

Juraja Turzu. Neskôr pôsobil ako diakon v Banskej Bystrici a potom ako kazateľ vo Zvolene. 
Zomrel v roku 1595. O ňom SLÁVIK, s. 791 a 799, porovnaj TABLIC, B.: Pamäti česko
slovenských básnikov alebo veršovcov. Bratislava 1974, s. 33. 
12 TABLIC, B.: c. d., s. 33. 
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Po návrate do Uhorska - vychovávateľ a učiteľ 
Ako 24-ročný, vďaka Kolacinášovi, stal sa Turský vychovávateľom Mikuláša Ré-

vaia, syna Františka a Anny Banfiovej, v Žiline a na Blatnickom hrade. Od tejto doby 
začínajú v denníku pribúdať informácie o kazateľoch a učiteľoch v kontuberniách, 
v ktorých pôsobil. Ako sme už spomínali, sú veľmi strohé, približne takéto: „1580. 
12. apríl. Petrus Bendinus Eccl. Szucsanensis in Thuroctz Pastor, mortuus" (12. apríla 
1580 zomrel Peter Benda, farár sučianskej cirkvi). 

Potom vystriedal niekoľko pedagogických miest. 16. augusta 1580 už pôsobil 
ako „kolega" na škole v Mošovciach, v tej dobe najľudnatejšom mestečku Turčianskej 
stolice. Škola patrila k popredným v stolici a viedol ju Kolacináš. To vyvracia tézu, 
že „život školský rysuje ... vcelku tak, akoby všade ... (A. Turský) bol býval jediným 
rektorom školy."'3 

16. júla 1582 sa - s Kolacinášom a Jurajom Sartoriom Staníkom - presunuli do 
Trenčína, kde sa Kolacináš stal rektorom.1 4 Neskôr ich pedagogický zbor posilnil 
aj Staníkov starší brat Jeremiáš. Sám Turský však v Trenčíne pôsobil veľmi krátko, 
lebo už 11. augusta 1582 stal sa rektorom v Martine. Gymnaziológia, odvolávajúc sa 
na Jakuba Hvozdúla z Oravy a vychádzajúc z ordinačného zápisu uvádza, že tu učil 
ešte aj v roku 1605. V Sulekových záznamoch 1 5 však niet o tom zmienky. Turský bol 
už vtedy totiž kazateľom v Predmieri. 

Vlastná rodina 
11. júna 1584 sa Andrej Turský oženil so Salome Dropkovou (12. 9. 1569), dru

hou dcérou nebohého seniora Hornotrenčianskeho kontubernia Františka Dropku16 

(meno jej staršej sestry nepoznáme). Jeho švagrom sa tak stal František Dropko ml., 
kazateľ v Tisovci.17 

Svedkami na sobáši boli: zo strany ženícha predmiersky kazateľ a nástupca 
F. Dropku Ondrej Jakobei, lietavský kazateľ Ján Cnydonimus a žilinskí mešťania Ján 

13 Tamže, s. 101. 
14 Kolacináš zomrel už 26. 5. 1583 a na miesto trenčianskeho rektora nastúpil jeho bývalý 
žiak a Turského priateľ Ján Pruno. Slovenský biografický slovník 6. Martin 1994, s. 145 
Turského pôsobenie v Trenčíne vôbec nespomína. 
15 Ústredný archív ECAV na Slovensku, Variae Superintendentales et aliorum Matriculae 
atqve diiaria ... fólia 130, bez evidenčného čísla. 
16 František Drobko (Drobkinus, Dropkinus Mošovský) sa spomína v kontuberniálnych 
zpisnicach ako prvý kazateľ v Predmieri a senior (vicearchidiakon) Hornotrenčianskeho 
kontubernia už v roku 1568. Z jeho pôsobenia poznáme niekoľko prípadov, ktoré riešilo 
bratstvo. Zomrel 27. novembra 1583 a pochovaný bol 1. decembra, na prvú adventnú nedeľu 
na predmierskom cintoríne. „Pred kostolnými dverami pochovaný, hrobový nápis ale 
upravený mu bol nad kostolnými dverami." O ňom tiež ALU SNK, HOLUBY, J. Ľ.: Materiály 
k dejinám cirkvi evanjelických a. v. v stolici trenčianskej. V. sv., 2. diel, rkp. 1888, s. 655, 
porovnaj so s. 631, tiež Tranoscius Liptovský Mikuláš, HOLUBY, J. Ľ.: Materiály k dejinám 
cirkve evanj. a. v. v stolici Trenčianskej. Sbierka II., 1887, s. 87, tiež VARSIK, B.: Husiti 
a reformácia na Slovensku do žilinskej synody. In: Sborník FF UK v Bratislave, 8, 1932, č. 62 
(3), s. 165. 
17 Tisovec v minulosti. In: Domácnosť a škola, 2, 1912, č. 10, s. 306. 
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Šváb a Mikuláš Kesian, zo strany nevesty Peter Berger, bytčiansky kazateľ a senior 
hornotrenčianskeho kontubernia, Ján Felicis (Felicius), považskobystrický farár, 
a šľachtic Maršovský (asi Michal Maršovský, ktorého úmrtie 24. augusta 1593 Turský 
zaznamenal). 

Krátko po svadbe sa Turského otec (18. februára 1585) po tretíkrát zasnúbil 
a vzápätí (24. mája 1585) aj zosobášil so Žofiou Kalesekovou, vdovou po F. Dropkovi 
(vlastne so synovou svokrou). 

13. marca 1586 na pozvanie grófa Juraja Turzu prešiel Turský do Bytče,18 na 
jednu z najslávnejších škôl tej doby v Uhorsku (v rokoch 1579 - 1580 bol jej rek
torom M. Kolacináš). Na jeho miesto v Martine nastúpil Melchior Eliae (Eber, Elian) 
z Martina.19 

Nedlho po príchode do Bytče, po dvoch rokoch manželstva sa Turským 22. júla 
1586 v dome Mikuláša Golena narodil prvý syn, František. Meno dostal po starom 
otcovi a strýkovi z matkinej strany. Chlapec však čoskoro zomrel. Pochovali ho 11. 
júla 1586 v Žiline. 

Ako bytčianskeho rektora spomínajú Turského okolo rokov 1593 - 1594, pri svo
jej ordinácii vo Wittenbergu, Juraj Trnovicenus a Daniel Urbanovič.20 Turský sám sa 
však o svojom pôsobení na škole, ani o svojich žiakoch nezmieňuje. V Bytči vydržal 
dva roky. 2. apríla 1588 ho farár a senior Berger odtiaľ „vyhnal". Turský odišiel do Ži
liny.21 Prečo, denník mlčí. Tak bytčianska fara, ako aj škola, podliehali zemepánom, 
teda Turzovcom, a Berger mohol Turského prepustiť len s ich súhlasom. 

Kazateľ 
Učiteľské povolanie bolo v tej dobe chápané ako predstupeň k pôsobeniu kňaz

skému. Len málo študentov, aj to väčšinou tých, čo sa vrátili zo zahraničných štúdií, 
sa stalo diakonmi či kazateľmi hneď po návrate zo štúdií. Andrej Turský musel tiež 
najskôr „hltať školský prach". Jeho kňazská hviezda však nakoniec vyšla. Slávik píše, 
že 17. januára 1588 sa - už ako ostrolúcky farár - zúčastnil pamätného zhromažde-

18 FRANKL, V.: A hazai és kúlfôldi iskolázás a XVI. században. Budapest 1873, s. 80 chybne 
uvádza rok 1575, ŠKROVINA, O.: Z histórie turčianskeho evanj. seniorátu a jeho sborov. 
Martin 1929, s. 298 tiež chybne uvádza 1. 3. 1584. 
19 Na základe nepresných a navzájom si odporujúcich prameňov je ťažké zostaviť presné 
zoznamy najstarších rektorov. Kontuberniálne zápisnice uvádzajú ich podpisy až od roku 
1640. Predtým sa, podobne ako ostatné pramene, školstvom zaoberajú len sporadicky. 
O tom Príspevky k dejinám evanjelictva v Turci. In: Cirkevné listy, 2, 1888, č. 5, s. 75, č. 6, 
s. 93, porovnaj BERNÁT, L.: Dejiny školstva v turčianskom senioráte v 16. a 17. storočí. In: PR, 
57, 2005, č. 5, s. 526- 546. 
!0 REZIK, J. - MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia. Bratislava 1971, s. 435 - 436. 
21 O tom tiež Tranoscius Liptovský Mikuláš, HOLUBY, J. Ľ.: T. Sv. Martin. Turčiansky 
seniorátny archív Martin. Dejiny Turca a turčianskeho seniorátu. Písomný materiál 110. 
Dejiny Turca- historický materiál. Príloha listu J. Ľ. Holubyho O. Škrovinovi z Pezinka 
24. 7. 1912, rkp. nestr., s. 3, tiež HOLUBY, J. C: Krátke dejiny bývalej církve evanj. a. v. 
bytčianskej s filiálkami Hliník, Hotešov (pozdejšie samostatná cirkev), Chotešovka, Oblazov, 
Malá Bytča, Petrovice, Kolarovice (za čas samostatná cirkev), Rovné (s kostolom) a Setechov. 
Rkp. asi 1917, s. 61. 
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nia Zvolenského kontubernia.22 Turský zase uvádza,-že 25. júla 1588 ho v sliezskom 
Brehu (Breg) Vavrinec Starck ordinoval za superintendenta. Odkedy a ako dlho pô
sobil Turský v Ostrej Lúke a Zvolenskom senioráte, nevieme. V diáriu sa totiž o tom 
takmer vôbec nezmieňuje a v životopise len na necelých troch riadkoch. 

V Ostrej Lúke sa Turským narodila dcéra Žofia (6. 1. 1589), jediné z ich detí, 
ktoré sa dožilo dospelého veku. V roku 1607 sa vydala za šľachtica Jána Erazma 
Kotešovskeho, s ktorým mala štyri deti - dcéry Dorotu (* 1608), Annu a synov Jána 
( 1614) a Mikuláša. 

26. augusta 1589 sa Turský vrátil do Hornotrenčianskeho kontubernia a stal sa 
kazateľom v Predmieri, ktorý mal vtedy asi 52 domov.23 Zaujal tu miesto po „od
stránenom" O. Jakobeim, ktorý prešiel do Považskej Bystrice, kde 31. októbra 1593 
zomrel.24 Presné dôvody Jakobeiho presunu nepoznáme. Turský prišiel na bývalé 
pôsobisko svojho svokra. V Predmieri účinkoval až do roku 1607. Z tohto obdobia 
poznáme jeho podpis - zachoval sa v zápisniciach Hornotrenčianskeho seniorátu, 
uložených dnes v archíve ev. a. v. seniorátu v Trenčíne. 

I. júla 1591 sa Turským (asi v Predmieri) narodila ďalšia dcéra - Anna. Pokrstil 
ju štiavnický kazateľ Matej Garna. Zomrela vo veku štyroch rokov. 

II. júna 1594 sa narodila a 20. júna bola pokrstená dcéra Zuzana. Tá sa najskôr 
(16. 1. 1611) vydala za Jána Gardiána, učiteľa v Slovenskej Ľupči (jeho rodisku) a od 
21. apríla 1611 konrektora a slovenského učiteľa v Krupine. Po necelých dvoch ro
koch ovdovela a o ďalšie 2 roky sa vydala za farára Samuela Apiaria (Čelenský, Če-
linský, Včeliensky; nepodarilo sa zistiť, či bol príbuzným Jána, rektora v Sedliackej 
Dubovej po roku 1611). Po jeho úmrtí (25. 11. 1615) sa o štyri roky neskôr vydala za 
ľubietovského mešťana Martina Stefániho-Kúdelku (Kudélka).25 

V roku 1595 Petra Bergera obvinili z kryptokalvinizmu a z Bytče musel odísť. 
Stal sa dekanom v Uherskom Brode na Morave, čo bola funkcia podobná funkcii 
seniora v Uhorsku. Turský vec nerozpitváva. Píše len, že Berger sa v novembri 1595 
do Bytče vrátil. 

22 SLÁVIK, s. 635 uvádza rok 1587. V tomto roku zapísal Turský len dva zápisy - v januári 
a septembri - a potom nasledujú chronologicky usporiadané zápisy z roku 1588. Pozri tiež 
FABÔ, A.: Monumenta evangelicorum aug. conf. in Hungaria historica 3. Pestini 1865, s. 116. 
23 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2. Bratislava 1977, s. 438. 
24 ALU SNK, HOLUBY, J. Ľ.: Materiály k dejinám církve ev. a. v. contubernia horno
trenčianskeho čili žilinského (s mapkou). Diel I. Zemianske Podhradie 1888, rkp., s. 45, 76; 
REZI'K, J. - MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia, s. 145. 
25 Tiež SLÁVIK, J.: Dejiny dobronivskej evanj. církve. Ružomberok 1898, s. 169. 
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Dva týždne po tejto udalosti sa narodil Daniel Dubravius, Turského slávny sy
novec. Jeho kariére venuje pozornosť aj v ďalších rokoch. 

19. novembra 1596 sa Turským narodil syn Ján. Pokrstený bol až 23. decembra 
(mená krstných rodičov v diáriu nie sú uvedené). Stal sa učiteľom v Banskej Bystrici, 
ale ochorel, 29. mája sa vrátil k rodičom, v tom čase žijúcim už v Ponikách, a 14. 
júna 1622 zomrel. Otec žiali nad ním slovami: „filius meus unicus et unice carus" (syn 
môj jediný a jediná drahocennosť). 

Ďalšie záznamy z čias pôsobenia v Predmieri 
Hoci sa Turský o svojom pôsobení v Hornotrenčianskom kontuberniu evanjelic

kej cirkvi zmieňuje poskromne, vieme o ňom z iných zdrojov. Vieme napr., že na 
generálnej kongregácii tohto kontubernia 29. apríla 1597 v Bytči vzniesol dve ža
loby. Prvú voči rosinskému kazateľovi Valentínovi (v mene kysuckonovomestského 
kazateľa Tomáša Fabianiho), pretože zosobášil osoby v druhom stupni pokrvnosti. 
Keďže rosinský farár nebol prítomný, višňovský farár Martin N. dostal za úlohu 
predvolať ho pred žilinského farára a dekana a asesora Juraja Seratoria.26 

V druhom prípade sa Turský sťažoval na svojho farníka Čajníka z Jabloňového, 
ktorý žil vo voľnom vzťahu so ženou, ktorá utiekla od svojho zákonitého manžela. 
Kontubernium rozhodlo, aby prípad riešil Čajníkov zemepán (Maršovský), ak by 
však nekonal, mal ho riešiť Turský. Maršovský však Turskemu nedovolil zasiahnuť 
a so zástupcami kontubernia jednal dosť ostro. Kontubernium preto vyslalo k nemu 
považskobystrického farára Samuela Paulíniho st. a domanižského diakona Mateja 
Henzelia, aby záležitosť urovnali. S Maršovským však nenašli spoločnú reč, preto 
prípad postúpili podžupanovi. 

Na ďalšej kontuberniálnej kongregácii v Bytči (8. apríla 1598) sa Turský sťažoval na 
zemepána Jána Šergeliho, katolíka, že sa mu vyhráža zabitím a vyrabovaním, a prosil 
o ochranu. Kontubernium na podporu Turského vyslalo na župnú kongregáciu svojich 
zástupcov (2 farárov - považskobystrického a štiavnického). Na kongregácii potom 
Turskemu prisľúbili pomoc aj zemania. Tým sa spor zrejme urovnal.27 

Na kontuberniálnej kongregácii 7. januára 1599 predložil Turský nasledujúcu 
žiadosť. Ján, syn Felixa Tomašoviech z Jabloňového, sa pred dvomi rokmi oženil 
s dcérou Jána Šveca zo Súľova a po triapolročnom spolužití bez akejkoľvek príčiny, 
proti vôli otca a bez vedomia manželky utiekol. Sedem rokov niet o ňom žiadnych 
správ. Manželka preto prosí o povolenie nového manželstva. Kontubernium sa k žia
dosti postavilo kladne. 

Z viacerých záznamov sa dozvedáme, že Turský ako kňaz zaplatil v roku 1598 
vojnovú daň 72 denárov, v roku 1599 (28. apríla) 1 zlatý a 23 denárov a 24 denárov 
a potom ešte 36 denárov. V roku 1600 zaplatil 1 zlatý.28 

26 ALU SNK, HOLUBY, J. L.: Materiály ... V. sv., 2. diel, s. 803 - 804, s. 1013. 
27 Tamže, s. 633. 
28 Tamže, s. 634. 
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29. februára 1599 sa mu narodila ďalšia dcéra Dorota, ktorá však v tom istom 
roku zomrela - na kiahne. 

Okolo roku 1600 - počas Turského účinkovania v Predmieri - bola ku (pôvodne 
gotickému) kostolu v Bytči pristavaná (renesančná) veža. 

5. júna 1601 sa Turským narodil syn Andrej a 13. júna ho pokrstili. Na krste boli 
prítomní: Ján Hrabovský, Štefan Maršovský, bytčiansky kazateľ Samuel Paulini st, 
Katarína, manželka Imricha Benického, a Patiencia, vdova po Valentínovi Maršov-
skom. Chlapec sa dožil 19 rokov. Zomrel 23. augusta 1620 v Ponikách. 

Na kontuberniálnej kongregácii v októbri 1603 sa Turský sťažoval na Štefana 
Maršovského, hrabovského patróna, že ho cestou na jarmok do Považskej Bystrice 
na verejnej ceste surovo napadol.29 Na ďalšej kongregácii 28. mája 1604 sa Turský 
sťažoval, že ho Maršovský bez príčiny písomne osočuje u Žigmunda Balašu. Kontu-
bernium rozhodlo, aby senior s niekoľkými ďalšími kňazmi spor so spomínaným 
zemanom urovnali a napomenuli ho k úcte.30 

2. augusta 1604 sa Turským narodila dcéra Dorota, pokrstená o tri dni neskôr. 
Pomenovali ju rovnako ako dcéru, ktorá zomrela v roku 1599. Dorota ml. sa 21. mája 
1623 vydala za Michala Nicolaidesa z Ľupče, kazateľa v Polomke. 

Po nedobrých skúsenostiach s miestnymi patrónmi sa Turský snažil získať 
miesto inde. Na bytčianskej kongregácii 13. septembra 1607 žiadal v pomerne dlhom 
vystúpení od kontubernia radu, či môže dodržať sľub, ktorý dal ponickej cirkvi, 
a prijať povolanie z Poník napriek tomu, že predmiersky magistrát i ostatní veriaci 
od neho žiadajú, aby v Predmieri zostal. Bratstvo sa vyjadrilo, že povolanie do Po
ník je zákonné a nikto nemá právo mu brániť, aby ho prijal. Preto poslalo tiež list 
Ž. Balašovi, aby ho slobodne prepustili a vyplatili mu časť platu.31 

Žigmund Balaša inicioval zvolanie partikulárnej kongregácie 2. októbra 1607 
v Bytči, kde bola prejednávaná táto jediná záležitosť. Žiadal od Turského, aby ob
jasnil, čo ponickej cirkvi sľúbil. Rozhodnutie kongregácie bolo prekvapujúce: Turský 
sa mal Balašovi ospravedlniť. 

Počas pôsobenia v Predmieri sa Andrejovi Turskému a jeho žene Salome narodilo 
dovedna sedem detí. Poslednou z nich bola dcéra Anna. Na svet prišla 27. septembra 
1607, po 11-tich rokoch však zomrela. 

V Ponikách 
30. októbra 1607 sa Turský z Predmiera vysťahoval a 3. novembra prišiel do 

baníckeho mestečka Poniky (podľa Slávika kázal tu už v 10. nedeľu po sv. Trojici, 
t. j . 10. augusta 1607). Na jeho miesto (v Predmieri) nastúpil Baltazár Grelnercius, 
predtým rektor v Slovenskom Právne. Aj on mal problémy s patrónom. Informácia, 
že v roku 1628 v Predmieri učil Turského synovec Daniel Dubravius,32 je neprav-

2'' Tamže, s. 635. 
30 Tamže. 
31 Tamže, s. 635 - 636. 
32 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2, s. 438. 
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divá. 19. mája 1627 ho totiž superintendent Ján Hadik ordinoval za kazateľa v Mo-
tešiciach. 

Po uznesení Hornotrenčianskeho kontubernia prešiel Turský do Zvolenského 
kontubernia. V roku 1612 ho zvolili za prísediaceho (asesora) a 28. júla 1615 za 
dekana kontubernia. 

3. januára 1608 sa mu narodila prvá vnučka menom Dorota, dcéra Žofie a Jána 
Erazma Kotesovskeho. 

6. januára 1613 sa narodilo jeho posledné, desiate dieťa - dcéra Katarína. Po
krstená bola 10. januára. Krstu sa zúčastnili kazatelia z kontubernia, medzi inými 
Samuel Apiarius, budúci Turského zať, a miestni šľachtici. 

Aj v tomto kontuberniu mal niekoľko konfliktov. V roku 1619 mu senior vytkol, 
že neprispel do pokladnice kontubernia (1 dukátom). Turský na obhajobu uviedol, 
že za pohreby vdov nedostáva vankúš ani plachtu.33 

O rok neskôr 26. apríla 1620 sa vo Zvolene zúčastnil na svadbe Samuela Bartošo-
vica a mladej vdovy po zvolenskoľupčianskom kazateľovi Jánovi Kianovi.34 

V roku 1623 v mene zvolenského bratstva spolu s Gašparom Schrôterom, lopej-
ským kazateľom, sprevádzal Petra Sextia (Šestáka) do Bytče, kde bol ten uvedený 
do funkcie superintendenta.35 Bratstvo im však (na zhromaždení 6. februára 1624) 
odmietlo uhradiť cestovné náklady s odôvodnením, že je „zo všetkých strán utlá
čané".31' 22. októbra toho istého roku Turský požiadal spolubratov o radu, čo má 
robiť, keď archidiakon žiada od neho dukát za dúbravickú cirkev, z ktorej on sám 
nič neberie. Kontubernium rozhodlo, aby vec počas svojej vizitácie doriešil supe
rintendent. 

V časoch občianskej vojny a Bočkaiovho povstania sa Turský skrýval v Ľubieto-
vej a utrpel veľké škody. Ako 70-ročný (zrejme na pohrebe svojho zaťa Kotesovskeho 
23. júna 1625)37 ochorel a 2. septembra 1625 v Ponikách, ako niekto dopísal do jeho 
denníka, „in pace migravit in ceolestem patriam" (v pokoji poputoval do nebeskej 
vlasti). Pochovaný bol o dva dni neskôr. 

V Ponikách boli pochovaní aj dvaja jeho synovia - Ján a Andrej - a dcéra Anna 
('•' 1607). Dve deti (František a Anna * 1591) našli miesto svojho posledného odpočin
ku v Žiline, jedno (Dorota st. * 1599) v Predmieri. 

Turského prežili dcéry Žofia, Zuzana, Dorota ml. (* 1604) a Katarína. Jeho vdova 
sa ešte 3. novembra 1626 sťažovala na Poničanov, že ju pre akési jej investície zne
pokojujú.38 Ojej ďalších osudoch však nemáme správy. 

33 SLÁVIK, s. 636. 
34 Tamže, s. 244. 
35 Slovenský biografický slovník 6, s. 146. 
"SLÁVIK, s. 63 a 539. 
37 Tamže, s. 636. 
"Tamže, s. 636 a 738. 
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JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO VZŤAHY 
S NIEKTORÝMI SÚĽOVSKÝMI RODINAMI 

Michaela Kerešová 

Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888), evanjelický kňaz, spisovateľ, vydavateľ, 
redaktor, historik, cirkevný hodnostár, vodca a neúnavný organizátor slovenského 
národného hnutia - osobnosť, ktorú určite netreba zvlášť predstavovať. Svojím 
pôsobením sa nezmazateľne vpísala do dejín Slovenska a aj vďaka odbornému pre
skúmaniu a zdokumentovaniu zostáva žiť v našom povedomí. V tomto príspevku 
chceme preto poukázať na možno menej známe detaily z Hurbanovho života, na 
jeho vzťahy s niektorými osobami z obce Súľov (dnes Súľov-Hradná, okr. Bytča). 
A chceme tiež predstaviť ich rodiny. 

Žarnovickovci 
J. M. Hurbana so Súľovom spájal predovšetkým príbuzenský vzťah. V Súľove 

žila jeho sestra Terézia Zuzana, manželka tunajšieho evanjelického učiteľa Karola 
Žarnovického. Narodila sa ako prvorodená 17. marca 1814 v Beckove miestnemu 
evanjelickému farárovi Pavlovi Hurbanovi a jeho manželke Anne Vorošovej.1 O tri 
roky sa im 19. marca 1817 narodil syn Jozef Ľudovít (neskôr prijal meno Miloslav). 
Rodičia Hurbanovci viac detí spolu nemali, nakoľko v čase uzatvorenia sobáša 12. 
júna 1813 obaja boli v zrelom veku. Anna Vórôšová bola vdovou (prvýkrát sa vydá
vala 25. augusta 1795 za Juraja Staufa, s ktorým mala dve deti) a Pavol Hurban už 
mal 45 rokov.2 

Karol Žarnovický, Hurbanov švagor, bol jeho vrstovník. Narodil sa 20. februára 
1817 v Trenčíne miestnym mešťanom - tkáčovi Pavlovi Žarnovickému a Kataríne 
Ivanišovej.3 Do Súľova za učiteľa na evanjelickej škole nastúpil v roku 1835, ako 
0 tom neskôr sám píše: som bol prinuceni, ked nemali moji chudobní rodičja jako 
dal na mna do škôl nakladat, takovu cirkev (rozumej tento zbor) prijat, v kterejšto 
cirkvi som ja od 18. roku".4 Nie je nám známe, ako sa Karol s Hurbanovou sestrou 
zoznámili. Sobáš však uzatvorili v Súľove dňa 7. decembra 1836. Ženích mal 19 
a nevesta 21 rokov, ich rodičia (okrem ženíchovej matky) už vtedy nežili.5 Môžeme 
predpokladať, že Hurban, v tom čase tiež 19-ročný, sa svadby ako jediný nevestin 
priamy príbuzný zúčastnil. 

1 Štátny archív v Bratislave (SA Bratislava), Zbierka cirkevných matrík (ZCM), rodná 
matrika Ev. a. v. farského úradu v Beckove. 
2 SlSMlS, M. st.: Z rodových a rodinných vzťahov. In: Jozef Miloslav Hurban prvý predseda 
Slovenskej národnej rady. Bratislava 2007, s. 214. 
3 SA Bratislava, ZCM, rodná matrika Ev. a. v. farského úradu v Trenčíne. 
4 Slovenská národná knižnica Martin, Archív literatúry a umenia (ALU SNK), M 23 CH 1/1. 
List Karola Žarnovického J. M. Hurbanovi z 19. 5. 1850. 
s Štátny archív v Bytči (SA Bytča), ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 

- ^ 3 8 



Jozef Miloslav Hurban (1817- 1888). 
Foto: SNK Martin, Archív literatúry a umenia 

Hurban svoju sestru v Súľove niekoľkokrát navštívil, presný počet jeho tunajších 
pobytov však nie je známy. Na prvú zaznamenanú cestu sem sa vydal 16. augusta 
1843 s Jánom Vedoslavom Bysterským, štúrovcom z Dolného Kubína. Túto návštevu 
plnú hlbokých dojmov opisuje sám Hurban vo svojom cestopisnom diele Prechádz
ka po považskom svete. Popri vykreslení súľovskej prírody sa tu, akoby nechtiac, 
vyznáva aj zo svojho vzťahu k obci a sestre: „V Súľove som bol doma, bo ma sestra, 
táto jediná po rodičoch dávno zomrelých zostala priateľkyňa, horúcim citom ako 
dávno nevideného prijala."'' Na výletoch po okolí Súľova Hurbana sprevádzal jeho 
švagor, ako napríklad do Lietavy (23. 8.), kde sa Hurban stretol s miestnym katolíc
kym kňazom Antonom Horeckým. 

Manželia Karol a Terézia Žarnovickovci mali spolu 6 dcér, z nich jedni dvojičky.7 

1. Paulína Zuzana, narodená 26. júna 1839, zomrela pred rokom 1849 (kedy si rodi
čia zvolili meno Paulína pre ďalšiu dcéru). Presný záznam o jej úmrtí sme nenašli.8 

2. Jozefína, narodená 5. apríla 1841, zomrela ako 18-ročná 20. marca 1859 na týfus. 
3. Sidónia (Sydonia), ktorá sa jediná dožila staroby, prišla na svet dňa 25. mája 

1843. 

6 Nitra, II. (1844). Bratislava 1956, s. 240, 302 - 303. 
7 SA Bytča, ZCM, rodné a úmrtné matriky Ev. a. v. farského úradu v Súľove. ŠIŠMIŠ, M.: c. d., 
s. 216 chybne uvádza počet detí (že prvorodenou dcérou Karola a Terézie Žarnovickovcov 
bola Jozefína, narodená 5. 4. 1841, ktorá mala zomrieť v detskom veku, a že po nej sa 
narodila už len Sidónia v roku 1843 a dvojičky v roku 1849). 
8 Ďalším dôkazom o skorom úmrtí prvorodenej dcéry je zmienka Karola Žarnovického 
v už spomenutom liste J. M. Hurbanovi zo dňa 19. mája 1850 o zdraví jeho ženy a ich dvoch 
detí: „Moja je včil zdravá, aj mladšje djeta, ale staršje jako bolo, tak je. "Sledujúc úmrtia 
ďalších dcér vychádza, že Paulína už v roku 1850 skutočne nežila. 
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4. Ľudmila Paulína, narodená dňa 30. decembra 1845, zomrela 20. apríla 1848 
na zápal hrdla. 

5. Dvojičky Karolína a Paulína sa narodili 6. júla 1849. Dievčatká boli však slabé 
a o niekoľko dní obe zomreli - prvé 8. a druhé 9. júla 1849. 

Hoci sa Hurban nestal krstným otcom žiadnej zo svojich neterí, so Sidóniou 
udržiaval kontakty. 

Tinkovci 
Hurban našiel v Súľove pomoc aj v máji roku 1848, v čase prenasledovania, keď 

bol na neho vydaný zatykač. Zastavil sa tu cestou z Liptovského Mikuláša, odkiaľ 
sa vracal po vyhlásení Žiadostí slovenského národa. Viac sa dozvedáme z Dejín slo
venského povstania od Daniela Rapanta: „...Hurban s Abaffym dali sa na spiatočnú 
cestu dňa 12. mája, nocovali v Jaseňovej a na druhý deň dorazili cez Varín a Žilinu 
do Súľova. Vlastne len Hurban sám, Abaffy ostal v Bytči navštíviť Geromettu. V Súľove 
u jeho sestry čakal už Hurbana jeho kostolník Pavol Šajánek, poslaný mu v ústrety 
jeho ženou, aby ho varoval pred návratom domov a upozornil ho o hrúzach, ktoré sa 
v Hlbokom a v najbližšom okolí po odchode Hurbanovom zbehli. ... Hurban po tomto 
upozornení posiela povoz s kostolníkom i s kočišom nazad, sám však hneď druhého 
dňa dáva sa na útek cez hory a hľadá útočište u svojho švagra Daniela Slobodu na 
Rusave, kde sa mu podarilo dostať dňa 15. mája."9 (Daniel Sloboda bol manželom 
Júlie Jurkovičovej, sestry Hurbanovej manželky). 

V Súľove sa traduje, že Hurbana previedol cez Váh a cez hory súľovský kostolník 
Ján Tinko v drotárskom preoblečení. Iná verzia znie, že prechádzali k moravským 
hraniciam ako drevorubači, pričom Tinko nevedel, koho sprevádza. Kvôli bezpeč
nosti mu to vraj vtedajší farár (Pavol Tešedík) neprezradil. 

Ján Tinko skutočne existoval. Narodil sa dňa 29. júna 1820 v Súľove rodičom 
Jánovi Tinkovi a Kataríne Kľučiarovej (s Hurbanom a jeho švagrom boli takmer ro
vesníci). Jeho otec bol v súľovskom evanjelickom zbore kostolníkom a po jeho smrti 
(zomrel len 40-ročný na zápal pľúc 5. júna 1844)10 túto funkciu prevzal ako jeho 
vtedy len 24-ročný syn. S rektorom Zarnovickým sa Ján Tinko ml. dôverne poznal, 
ako kostolník s ním často prichádzal do styku. 

Tinkovci neboli pôvodní súľovskí obyvatelia, pochádzali z Rajca. Prvý z tejto 
vetvy sa v Súľove usadil starý otec Jána Tinku ml. Daniel. Narodil sa 6. júna 1760 
v Rajci mešťanovi Ondrejovi Tinkovi (v matrike zapísanom ako Andreas Cinko) a Žo
fii Pavlíčkovej (Pavliček aj Pavlik, v matrike chybne zapísanej ako Uhlárikovej), ktorí 
uzatvorili sobáš 12. novembra 1758. Ženích Ondrej bol vdovcom z Rajca, nevesta 
pochádzala z Považskej Bystrice.11 Daniel bol najstarším z ich detí. Ako 26-ročný sa 
5. novembra 1787 oženil v Súľove so 17-ročnou Máriou Šujanskou, mladšou dcérou 

3 RAPANT, D.: Dejiny slovenského povstania v rokoch 1848- 1849 l. Martin 1937, s. 378. 
111 ŠA Bytča, ZCM, matriky Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
11 SA Bytča, ZCM, rodná a sobášna matrika Rím. kat. farského úradu v Rajci. 
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Hurban, Hodzsa és Štúr személyes 
leirásuk. 
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1 Haja barna. 
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Hurban ako „číslo jedna" na zozname hľadaných Slovákov. Zatykač z mája 1948. 
Foto: SNK Martin 
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mešťanov z Rajca Jána Šujanského a Anny Janušovejj ktorá v tom čase navštevova
la súľovskú školu.12 Mladý pár sa usadil v Súľove, kde Daniel pracoval ako mäsiar 
a Mária vykonávala funkciu pôrodnej asistentky. 

Narodilo im šesť detí: 
1. Anna, narodená 25. septembra 1788, zomrela 3. mája 1789 na osýpky. 
2. Ján, narodený 15. októbra 1790, zomrel 7. januára 1791 na udusenie zo zápalu 

(cath. suffoc). 
3. Mária, narodená 14. decembra 1792, sa 44-ročná 8. mája 1837 vydala za 36-roč-

ného vdovca Juraja Ostrochovského z Hradnej. Zomrela 12. apríla 1866 v Hradnej na 
suchoty. 

4. Ján, otec Hurbanovho prevádzača, sa narodil 1. októbra 1795. Oženil sa 22. 
novembra 1819 ako 29-ročný s Katarínou Klučiarovou, 22-ročnou staršou dcérou 
už nebohého Ondreja Klučiara a Anny Kamasovej z Hradnej. Počas života sa popri 
roľníčení venoval i tkáčskemu remeslu (ruricola et textor). Ako svedok sa 7. decem
bra v roku 1836 zúčastnil svadobného obradu Hurbanovej sestry Terézie s Karolom 
Žarnovickým. 

5. Anna, narodená 17. augusta 1798, sa vydávala súčasne s bratom - 22. novem
bra 1819 vo veku 21 rokov za 26-ročného Juraja Ulahela {Ulahely), prostredného syna 
už nebohého Jána Ulahela a Anny Kamasovej zo Súľova. Anna zomrela 25. februára 
1872 v Súľove vo veku 73 rokov na starobu a záduch. 

6. Ondrej, narodený 10. januára 1803, zomrel 15-ročný 19. novembra 1817 na 
akútnu horúčku. 

Daniel Tinko, otec spomínaných detí, súľovský mäsiar a želiar {lanius et inqui-
linus), zomrel 21. júla 1815 vo veku 50 rokov na hektiku (ochorenie sprevádzané 
horúčkami po prechladnutí i posledné štádium tuberkulózy). Údaj o úmrtí jeho 
manželky súľovské matriky neuvádzajú. V roku 1837, v čase sobáša dcéry Márie, 
však ešte žila. 

Ďalšie generácie Tinkovcov 
Kostolník Ján Tinko st. mal s manželkou Katarínou 3 deti: 
1. Ján, narodený 29. júna 1820, sa oženil ako 25-ročný 24. novembra 1845 s Máriou 

Gregorovou z Tomášoviec (asi okr. Lučenec), 20-ročnou staršou dcérou Ondreja Gre
gora a Anny Bliskovej. Nevestin otec bol záhradníkom (hortulanus Tomassoviensis). 

2. Ondrej sa narodil 30. decembra 1822, no už polročný 9. januára 1823 z ne
známych príčin zomrel. 

3. Ďalší Ondrej sa narodil 18. decembra 1824. Neskôr pracoval ako kováč. Zomrel 
slobodný vo veku 45 rokov 8. mája 1873 v Kotešovej. Cestou do Veľkého Rovného, 
po pohrebe matky ho ranila mŕtvica. 

Ján Tinko st. zomrel 5. júna 1844 na zápal pľúc a nervózu (nervovú chorobu 

12 „Hoc in Szulyo educata". Ev. a. v. cirkevný zbor v Súľove (ECZ Súľov), matrika narodených, 
sobášených a zomrelých Ev. a. v farského úradu v Súľove z rokov 1721 - 1800. 
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Súľovský evanjelický kostol 
(postavený v r. 1750). 
Foto: Michaela Kerešová 

prejavujúcu sa dráždivosťou, skleslosťou, úzkosťou) vo veku 40 rokov. Jeho man
želka Katarína zomrela 3. mája 1873 ako 70-ročná na starobu. 

Ich syn Ján ml. mal s manželkou Máriou Gregorovou celkovo sedem detí. V ča
se, keď prevádzal Hurbana cez hory, mal už ročného syna Pavla. Dieťa však na 
druhý rok zomrelo. V jeho rodine potom prichádzali na svet len dievčatá, preto 
Tinkovci v Súľove po meči vymreli. 

Rodina mladšieho kostolníka Tinku 
Deti Jána Tinku ml. a Márie Gregorovej boli: 
1. Pavol, narodený 28. apríla 1847, zomrel 9. júla 1849 na náhle vyrazenie osý-

pok {Friesel Ausschlag). 
2. Mŕtvonarodený syn, nepokrstený, prišiel na svet 12. júla 1849. 
3. Anna, narodená 13. mája 1852, ostala slobodná. Zomrela 21. apríla 1913 vo 

veku 60 rokov 11 mesiacov a 8 dní v Súľove na žalúdočnú nemoc. 
4. Mária, narodená 8. mája 1857, sa vydávala ako 31-ročná 26. novembra 1888 

za 24-ročného Jána Bušovského, stredného syna Ondreja Bušovského a už zomrelej 
Zuzany Bušovskej zo Súľova. Zomrela 26. marca 1906 vo veku 49 rokov v Súľove na 
vodnatielku, jej ovdovelý manžel sa potom 15. septembra 1907 oženil s Paulínou 
Bučovou (Husárovou) z Jabloňového (okr. Bytča). 

5. Zuzana, narodená 30. júla 1861, sa ako 28-ročná vydala 25. novembra 1889 
za Juraja Varhaníka, 25-ročného stredného syna Jána Varhaníka a Márie Šefarovej. 
Zomrela 2. júna 1929. Jej manžel (s prímením Janšto) zahynul 28. apríla 1913 vo 
veku 48 rokov 5 mesiacov a 28 dní po zastrelení hájnikom. 

6. Katarína Verona, ktorá sa narodila 26. júna 1865, zomrela 17. júla 1865 (len 
polmesačná) na „dýchavicu". 

7. Alžbeta, narodená 5. septembra 1868, zomrela 21. decembra 1870 (2,5-ročná) 
na osýpky {Frizle). 
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Ján Tinko ml. i jeho manželka zomreli v Súľove, on 1. júla 1877 vo veku 57 rokov 
na horúčku a zápal, ona 31. júla 1898 vo veku 73 rokov a 6 mesiacov na vodnatiel-
ku.13 Ich potomstvo - po dcérach Zuzane a Márii - žije v Súľove dodnes.1 4 

Príhodu o prevedení Hurbana zo Súľova Jánom Tinkom ml. zachytil Ondrej Pec-
ka, bývalý evanjelický farár v Súľove. Pôsobil tu v rokoch 1942 - 1984. V liste písa
nom 13. júla 1987, uvádza, že mu ju prerozprával Ondrej Varhaník, vtedajší obecný 
richtár, cirkevný dozorca a vnuk Jána Tinku ml. ktorý ju vraj počul od svojho deda. 
Genealogický výskum však preukázal, že príhodu musel počuť od iných príbuzných, 
nakoľko Ján Tinko ml. sa jeho narodenia (roku 1890) nedožil.1 5 

Ondrej Pecka sa v liste zmieňuje aj o mieste Tinkovho pochovania: „Spomínam 
si, že skromný pomník - železný kríž s menom bývalého kostolníka Tinku som vídaval 
v Súľove na cintoríne neďaleko lipy, smerom od nej k potoku." Dnes už hrob nie je 
identifikovateľný. 

Hurban a Žarnovickovci 
Hurbanova sestra ťažko niesla bratovo prenasledovanie, dokonca i ona bola 

vyšetrovaná: 10. decembra 1849 ju v Žiline 3 hodiny vypočúvali. Keď ju šiel župný 
zriadenec Beňovský do Súľova zaistiť, zastihol ju na ceste pri vyprevádzaní známej 
a nedovolil jej vziať si ani teplejšie oblečenie. Cestou na výsluch prechladla, vážne 
ochorela a niekoľko týždňov sa potom liečila.16 

Krátko po tejto udalosti - v zime 1849/1850 - Žarnovických opäť navštívil Hur
ban. V období doznievajúcich nepokojov v krajine to bolo veľmi radostné stretnutie 
a Žarnovickovci sa k nemu v spomienkach dlho vracali: „Ani jeden den nepomine, 
čoby sme na Teba nemysleli a tu velku radost, ktorú sme z Tvojho nenadaleko v zime 
navštívenia mali, sobé nepripomínali, že sme sa tak v dobrém zdraví jeden s dru
hým videli a všecko to, čo sme ktorí vystali, sobé mohli vyrozprávati, což sme už 

13 ŠA Bytča, ZCM, matriky Ev. a. v. farského úradu v Súľove. ECZ Súľov, matrika narodených, 
sobášených a zomrelých Ev. a. v. farského úradu v Súľove z rokov 1721 - 1800 a matriky po 
roku 1907. 
14 Jurajovi Varhaníkovi a Zuzane Tinkovej sa narodilo 5 detí: 1. Anna Ľudmila prišla na 
svet ako nemanželské dieťa 23. 9. 1885, jej potomstvo žije v Súľove. 2. Ondrej sa narodil 
22. 11. 1890, bol richtárom obce Súľov-Hradná, jeho potomstvo žije v Súľove. 3. Juraj sa 
narodil 29. 7. 1897, zomrel 9. 8. 1897 po 12 dňoch života na osýpky. 4. Ján sa narodil 
10. 4. 1899, jeho potomstvo žije v Súľove. 5. Štefan sa narodil 19. 2. 1903, zomrel 6. 2. 1904 
vo veku 1 rok na osýpky. Jánovi Bušovskému a Márii Tinkovej sa narodil len jeden syn Ján 
Dušan 22. 5. 1889. I jeho potomstvo žije v Súľove. Vnuci spomínaných osôb patria dnes do 
vekovej kategórie šesťdesiatnikov-sedemdesiatnikov. 
15 Z listu citujeme: „O tejto podrobnosti počul som rozprávať pred desaťročiami v Súľove, 
ak sa nemýlim, bývalého nášho námestného dozorcu Ondreja Varhaníka (nar. 22. XI. 1890, 
zomrel 7. VIII. 1972), ako si to on zachoval od svojho deda Tinku, bývalého kostolníka." List 
opatruje p. Drahomíra Ďurajková, rod. Kováčova zo Súľova, prapravnučka kostolníka Jána 
Tinku ml., ktorej za umožnenie nahliadnutia i touto cestou ďakujeme. 
16 Slovenské noviny, Viedeň, 19. 1. 1850, č. 8, s. 31. Podobne tamže, 26. 1. 1858, č. 11, s. 42: 
„Terézie Hurbanova, provdaná Žarnovická roku 1848 a 1849 pro zjevné hlásanou vérnost 
svau k vys. vláde mnoho trpela." 
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Budova bývalej evanjelickej školy 
v Súľove, postavená roku 1860, 
v ktorej vyučoval aj Karol Žarnovický. 
Foto: Michaela Kerešová 

boli pochybovali, aby sme sa už kedy spatrili," píše Žarnovický Hurbanovi 19. mája 
1850. „Moja (manželka) po Tvojom navštívení jako za jediným toliko dobrým verným 
bratrom za nekolik dní jakúsi velkú tesklivost cítila: takže ani jest ani spat nemohla 
a keby bolo možne bývalo, bola by za Tebu letela, ale už jej to prešlo. Však ale vždy 
túži za Tebu jako vŕba za vodu."17 

Z listu sa tiež dozvedáme, že Žarnovickovci by boli radi, keby mohli žiť bližšie 
k Hurbanovcom, no zároveň konštatujú: „My by sme už naposledy do druhej cirkvi 
nemali chuti ict, ale jen tu zostávat, jen to by som si vinšoval, keby som nejakú pomoc 
dostal, žeby som si mohel preceptora držat, aby som si mohel moje chatrne zdravie 
zašanuvat a deti odchovat."w 

Napriek nevysokému finančnému zabezpečeniu dokázali si vypomôcť hospo
dárením, z úrody v roku 1853 chceli dokonca poslať aj Hurbanovcom do Hlbokého: 
„Zemiaky ..., bud Bohu chvála, sme mali dobre nedaleko 40 mechov a ... keby to bolo 
njak snadnej, by sme vam zo dve nebo tri mechy nadelili. Jabĺk mame tež dosti, ... 
aj z tých by sme vam aj na Brezovú, aj vášmu apkovi spar mechov dali... aj slivek... 
Ale čože, ked je to celkom nemožno Vám niečo takého poslat, ješte keby sme bývali 
v Priedmieri, to by sa jakosi do Nového Mesta dodalo, neboť vjeme, že Vy tam zemá-
kov, ani takých pekných jabĺk nižanskych nemáte a to pre té deti by sa zešlo..."19 

Ešte mnoho zaujímavého sa zachovalo v listoch K. Žarnovického Hurbanovi -
o živote v Súľove, o rodine (podrobné správy o zdravotnom stave Žarnovickovcov, 
Karol prosí Hurbana o radu ohľadne kúpy pozemkov, ďakuje mu za poslanú Nitru...). 
Ich obsah je svedectvom o ich úprimných rodinných vzťahoch. Potvrdzuje to i Žar
novického výrok z už citovaného listu: „Často sa nám o Tebe snívava."20 

O rok, 9. októbra 1851, v jedinom zachovanom liste svojmu bratovi, volá Terézia 
Žarnovická Hurbana, aby ich znova prišiel pozrieť.21 Hlavným dôvodom boli jej 

" ALU SNK, M 23 CH 1/1. List K. Žarnovického J. M. Hurbanovi z 19. 5. 1850. 
18 Tamže. 
19 ALU SNK, M 23 CH 1/4. List K. Žarnovického J. M. Hurbanovi z 30. 9. 1853. 
20 ALU SNK, M 23 CH 1/1. List K. Žarnovického J. M. Hurbanovi z 19. 5. 1850. 
!1 ALU SNK, M 23 CH 2. List T. Zarnovickej J. M. Hurbanovi z 9. 10. 1851. 
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vážne obavy o manželovo zdravie - nezvyčajne dlho \2 týždne) sa nemohol dostať 
z prechladnutia. I zo Žarnovického listov vysvitá, že bol na prechladnutia náchyl-
nejší ako jeho manželka, preto paradoxne vyznieva, že ju prežil o 28 rokov. Terézia 
Žarnovická zomrela 44-ročná na zápal pľúc - 1. januára 1858 počas epidémie chríp
ky. Pochovali ju 4. januára. 2 2 Je viac ako pravdepodobné, že Hurban sa jej pohrebu 
zúčastnil. 

Dva týždne po ňom (15. januára 1858) Súľov zasiahlo rozsiahle zemetrasenie, 
ktoré začalo o štvrť na deväť večer, práve v čase, keď Žarnovický písal Hurbanovi 
list (úryvok z neho pre autentickosť opisu udalosti uverejnili aj Slovenské noviny vo 
Viedni 26. 1. 1858).23 Otrasy poškodili Žarnovickým dom: jedna stena na domé 
se pukla a hloubeji do zeme se vrazila." V liste je aj zmienka o spadnutom zrkadle, 
pod ktorým bola zavesená Hurbanova podobizeň - ďalšie svedectvo o dobrých ro
dinných vzťahoch. 

Ďalšie osudy Karola Žarnovického 
Karol Žarnovický sa do roka opäť oženil. Presne 22 rokov po svadbe s prvou 

manželkou (7. decembra 1858) vzal si za ženu Ľudoviku Belohorskú zo Slovenské
ho Právna, dcéru tamojšieho evanjelického farára Ondreja Belohorského a Amálie 
Bobokovej z Dežeríc. 

Ľudovika (krstená Anna Ľudovika) sa narodila 17. mája 182724 a skrátene ju vo
lali Alojzia. S Karolom Žarnovickým mali dovedna 5 detí, dospelého veku sa z nich 
však dožili len tri.2 5 

1. Ľudmila Pavlína, narodená 17. septembra 1859, zomrela 19. 2. 1860 na týfus. 
2. Gabriel Ondrej Ľudovít sa narodil 16. októbra 1861. 
3. Emil Karol, ktorý prišiel na svet 29. januára 1864, zomrel 1. júna 1864 na vred. 
4. Amália sa narodila 22. decembra 1865. 
5. Najmladšia Anna Ľudovika sa narodila 16. novembra 1870. 
I po Teréziinej smrti zostal Karol Žarnovický s Hurbanom v písomnom styku, 

hoci nie takom čulom, ako predtým. V liste z 5. augusta 186226 ho pozval na svadbu 

22 SA Bytča, ZCM, úmrtná matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
23 Slovenské noviny, Viedeň, 26. 1. 1858, č. 11, s. 42. Žarnovický v liste píše aj, že štyri deti 
predišli svoju matku Teréziu v úmrtí, čo opäť potvrdzuje pozn. č. 11. 
24 SA Bytča, ZCM, sobášna a rodná matrika Ev. a. v. farského úradu v Slovenskom Právne. 
Pokiaľ ide o ďalšie manželstvá K. Žarnovického, opravujeme údaje publikované v diele 
SlSMlS, M.: C. d., s. 216: Druhá manželka Karola Žarnovického Alojzia nebola sestrou, ale 
dcérou Ondreja Belohorského, farára v Slovenskom Právne. K. Žarnovický sa v Súľove 
po jej smrti neoženil s jej sestrou Ľudovikou (sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu 
v Súľove takýto sobáš nezachytáva), pretože Alojzia a Ľudovika bola tá istá osoba (Anna 
Ľudovika), čo dosvedčuje tak zápis o Alojziinom úmrtí (zomrela 24. 9. 1875, pričom bola 
v matrike zapísaná menom Alojzia), ako aj zápis o ďalšom (treťom a poslednom) sobáši 
K. Žarnovického v roku 1876 (Karol je zapísaný ako vdovec po Alojzii Belohorskej). 
Žarnovického syn Gabriel sa nenarodil 18., ale 16. 10. 1861. Dcéra Anna Ľudovika sa 
nenarodila 26., ale 16. 11. 1870. 
25 SA Bytča, ZCM, rodná a úmrtná matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
26 ALU SNK, M 23 CH 1/6. List K. Žarnovického J. M. Hurbanovi z 5. 8. 1862. 
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svojej dcéry (Hurbanovej jedinej pokrvnej netere) Sidónie. Nastávajúcim mal byť 
Ján Bukovský, obuvník zo Slovenského Právna, kam otec Žarnovický poslal svoju 
dcéru (k svokrovcom), aby tu nadobudla lepšie vzdelanie. Rodičia jej chceli vydaj 
vyhovoriť, pretože svokra (Belohorská) avizovala, že Bukovský má podlžnosti voči 
príbuzným. Nezdalo sa im ani, že sa ich dieťa má vydať za Jednoho šustra", o kto
rom si mysleli, že „hu on nie z lásky, ale jen pro peňaze bere."27 Odhováranie však 
bolo márne a sobáš sa nakoniec uskutočnil - 19. augusta 1862 v Súľove. Nevesta 
mala 19 a ženích 28 rokov.28 

Rodina Bukovských 
Ján Bukovský bol najstarším synom už nebohého Jána Bukovského, obuvníka, 

a Anny Štancelovej. Narodil sa 12. marca 1834 v Slovenskom Právne,29 kde sa mlado
manželia po sobáši aj usadili. Materiálne nestrádali {„Čo by som sa bola aj za rechtora 
vydala, nebolo by mi lepšie; máme svoj dom, k tomu su role a zas remeslo - držime 
trich tovarišov, to je ješte chléjbľ')30 život pod jednou strechou so svokrou bol však 
zložitý. Pol roka po svadbe sa „Sidka" otcovi zdôverila, že „by bola spokojná, jen keby 
bola svekruša na ni lepšia."31 Z ďalšej korešpondencie sa dozvedáme, že „naviac preto 
pohoršenje (ženíchovej matky) prihodí sa," lebo z domu „ništze sebu nepriniesla".32 

Manželia sa priamo i prostredníctvom Hurbana dožadovali podpory (podielu 
na dedičstve po Sidóniinej matke), no Žarnovickovci, nespokojní so zaťom, otáľali. 
„Ktery múdry rodič, ten prvé nedá, až ked vidi, jako sa mezi sebu zpravujú, jako sa 
usilujú a hospodária" píše Žarnovický Hurbanovi (3. mája 1864) a zmieňuje sa o ná
zorovej výmene so zaťom, ku ktorej došlo počas návštevy mladomanželov v Súľove: 
„Tak moju i mna dopálil, že sa mu povedalo, že prvé nedostane, až keď ze Sidku diéta 
búdou mat."31 

Prvé dieťa Bukovských - Ján Karol - prišlo na svet 10. septembra 1863, no situá
ciu to nevyriešilo.3'1 Naopak, napätie medzi rodinami pretrvávalo, zaťovi v jednom 
okamihu povolili nervy a, ako opisuje Žarnovický, „v pominuly mesíc ten naništhod-
nik tak Sidku ubil, že jej skoro oko vybil a po hlave tak pobližil, že dosavad velke lu-
panje v nej citi. Už predtým bola žebrak, nebo po zlahnutí(pôrode) bola zle opatrená, 
k tomu bola prestydla a z prestydnutia lamka nasledovala ... Po tejto bitke ušla ke 
kmotrom v Právne, odtud zase išla k švagrinej a k našim rodičom a od našich rodičov 

27 Tamže. 
28 SA Bytča, ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
29 ŠA Bytča, ZCM, rodná matrika Ev. a. v. farského úradu v Slovenskom Právne. 
30 ALU SNK, M 23 A 59. List S. Bukovskej J. M. Hurbanovi z 18. 10. 1863. 
31 ALU SNK, M 23 CH 1/7. List K. Žarnovického J. M. Hurbanovi z 28. 2. 1863. 
32 ALU SNK, M 23 CH 1/8. List K. Žarnovického J. M. Hurbanovi z 3. 5. 1864. 
33 Tamže. 
34 ŠA Bytča, ZCM, rodná matrika Ev. a. v. farského úradu v Slovenskom Právne. Tu sa 
stretávame s istou nezrovnalosťou: Sidónia v liste svojmu ujovi Hurbanovi 18. októbra 1863 
píše, že dieťaťu dala za krstných rodičov zapísať Hurbanove deti Svetozára a Boženu, no 
v matrike nachádzame zapísaných Imricha Mišíka a Zuzanu Hrúzovú. 
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k nám." Situácia sa napokon upokojila, zať o 2 týždne po manželku prišiel, „ona be
žala k nemu a dne 29-ho predešleho mesíce od nás odešla." Otec priznal, že k zvade 
mohla prispieť aj ona sama - prosí Hurbana, aby „jeho (zaťa), ale i Sidku napomenul, 
aby milejšia bola a toho sa vystríhala, čo by k zvade a k bitke príčinu zavdalo."K 

Žarnovický informoval Hurbana aj o tom, čo dal dcére po matkinej smrti a pri 
sobáši. „Jako moja prvnejši úprimná manželka, tvoja pak milovaná sestra zesnula, 
to sa hnedky, čo ona mi doniesla, popísalo, sluznovsky úrad mi z toho podlé zákona 
jednu čast prisúdil a dve čiastky z toho zase Jozefine a Sidonii. Ja som od toho odstú
pil a na moje dve dcéry preniesol." Sidónii zamýšľal venovať aj prostriedky získané 
z predaja majetku (role a záhrady) v Čachticiach po svojej svokre (Anne Vôróšovej), 
ale kvôli zaťovi, ktorého si nevie obľúbiť, chce „tie penize, čo jej mám po matce dát, 
Tebe je do opatery dát a jej toliko úroky davat." O dedičstve po sebe píše: „Po mojej 
smrti, jak čo zostane, aj jej sa tež dostane. Na tu pripadnost jestliby ona na tuto lam-
ku spolu i s dietatom zomrela, tedy ona mosi také písmo zo seba dat, že to ona tebe 
(Hurbanovi) porúča."36 

Päť dní po dopísaní tohto listu - najobšírnejšieho, aký kedy Žarnovický Hur
banovi napísal - prvorodený, 8-mesačný syn Bukovskych zomrel (8. mája 1864 na 
osýpky). O ďalšom živote manželov nemáme také podrobné správy. Môžeme sa len 
domnievať, že prvotné nezhody prekonali, čoho svedectvom by mohli byť narodenia 
ich ďalších detí:37 

1. Terézia Anna sa narodila 14. júna 1865. 
2. Pavlína Mária, narodená 1. januára 1868, zomrela 2. januára 1947. 
3. Sidónia sa narodila 29. júla 1870. 
4. Miloslav Ján, nar. 19. 6. 1873, zomrel 19. 5. 1875 (ani nie 2-ročný) na suchoty. 
5. Božena, narodená 10. apríla 1876, zomrela 28. mája 1878 (vyše 2-ročná) na 

„zrádnik zo slabosti tela". 
6. Libuša sa narodila 10. júna 1879. 
Životné príbehy sú niekedy nevyspytateľné. Rodiny Zarnovických a Bukovskych 

nakoniec spojil Gabriel, syn Karola Zarnovického z druhého manželstva, ktorý pô
sobil v Slovenskom Právne ako učiteľ. 12. júla 1886 sa tu - s najvyšším dišpenzom 
- oženil s Pavlínou Bukovskou, svojou neterou (dcérou svojej nevlastnej sestry Sidó-
nie). V Slovenskom Právne sa im narodil len jeden syn Ľudovít Ján a to už čoskoro 
po svadbe - 30. septembra 1886. Podľa úmrtnej matriky žil Gabriel Žarnovický v Slo
venskom Právne ešte i v roku 1895 (kedy tu ako učiteľ vykonával pohreby).38 Jeho 
syn Ľudovít sa v dospelosti stal evanjelickým farárom a pôsobil v Uhrovci.39 

35 ALU SNK, M 23 CH 1/8. List K. Zarnovického J. M. Hurbanovi z 3. 5. 1864. 
36 Tamže. 
37 SA Bytča, ZCM, rodná matrika Ev. a. v. farského úradu v Slovenskom Právne. SlŠMlS, M.: 
c. d., s. 217 neuvádza Teréziu Annu (nar. 14. 6. 1865). Ďalšia dcéra Paulína Mária sa 
nenarodila 1. 1. 1867, ale 1. 1. 1868. 
38 SA Bytča, ZCM, matriky Ev. a. v. farského úradu v Slovenskom Právne. 
39 SlSMlS, M. st.: J. M. Hurban a jeho vzťah k okoliu Trenčína, I. In: Trenčiansky evanjelik, 
2/2006. 
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Sidónia Žarnovická, jediné dieťa Hurbanovej sestry Terézie, zomrela 22. mája 
1914 ako vdova po Jánovi Bukovskom vo veku 71 rokov na dnu v Slovenskom Právne, 
kde žila ako žena v domácnosti.40 Jej manžel zomrel 5. januára 1897.41 

Posledné roky Karola Žarnovického 
Druhá manželka Karola Žarnovického Alojzia zomrela ako 50-ročná 24. septem

bra 1875 na „črevné suchoty". Jej manžel sa potom oženil ešte raz, vo veku 59 rokov 
7. novembra 1876, so 42-ročnou vdovou Annou Šimkovou z Trenčína. Mal s ňou dve 
dcéry-Janu Ľudoviku (narodila sa 26. februára 1878) a Ľudmilu Karolínu (narodila 
sa 19. februára 1881 a jej otec mal vtedy už 65 rokov). 

Karol Žarnovický zomrel vo veku 70 rokov - 21. novembra 1886.42 Zostáva 
otázkou, či sa Hurban jeho pohrebu zúčastnil, nakoľko sám bol už v tom čase v po
kročilom veku. 

Niekdajší manžel Hurbanovej sestry Terézie Zuzany pôsobil v Súľove 51 rokov. 
Jeho rodina tu zostala žiť i po jeho smrti, o čom svedčí napr. zápis o sobáši jeho 
dcéry Jany z tretieho manželstva, ktorá sa tu ako 23-ročná 14. októbra 1900 vydá
vala za 27-ročného Karola Bučeka z Trenčína.43 Mladomanželia sa však v Súľove 
neusadili. 

Križanovci 
V Súľove žila ešte jedna rodina, s ktorou sa Hurban i Žarnovickovci osobne po

znali. Bola to rodina Jána Križana, súľovského evanjelického farára. 
Ján Križan sa narodil 19. marca 1822 v Malých Bierovciach (dnes súčasť Adamov-

ských Kochanoviec, okr. Trenčín) v rodine Jána Križana a Anny, rod. Kriškovej.44 

V Súľove pôsobil od roku 1850 ako kaplán a ako farár od roku 1856 až do smrti 
29. decembra 1904 - celkovo 54 rokov. Bol literárne činný, venoval sa historickým 
a teologickým témam. Opísal i históriu súľovského cirkevného zboru a prispieval 
do viacerých časopisov.45 

Hurban s Križanom spolupracovali, písali a pomáhali si (Križan napr. prispie
val do Hurbanom redigovaných Cirkevných listov, pochovával jeho sestru Teréziu, 
Hurban zase napísal Križanovmu synovi Jánovi odporúčanie, keď začínal študovať 
teológiu v Erlangene).46 

40 Za poskytnutý údaj ďakujeme p. Blaškovej, pracovníčke Štátneho matričného úradu 
v Slovenskom Právne. 
41 ŠIŠMIŠ, M. st.: Z rodových..., c. d., s. 217. 
42 ŠA Bytča, ZCM, matriky Ev. a. v. farského úradu v Súľove. K. Žarnovický nezomrel v roku 
1887 (SlSMlS, M.: C. d., s. 216), ale v roku 1886. 
43 ŠA Bytča, ZCM, matriky Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
44 ECZ Súľov, kanonická vizitácia z roku 1901. 
45 RIZNER, Ľ.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do 
konca roku 1900, 2. Martin 1931, s. 463 - 464. 
46 ŠIŠMIŠ, M.: Z rodových..., s. 225. ALU SNK, M 23 D 44. Listy Jána Križana ml. J. M. 
Hurbanovi z 11. 11. 1881 a 17. 3. 1882. 
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Ján Križan (1822- 1904), bývalý súľovský 
evanjelický farár. Foto: SNK Martin, Archív 
literatúry a umenia 

Uveďme aspoň niekoľko údajov z genealógie Križanovcov. Ján Križan (st.) ako 
36-ročný 28. júla 1857 uzavrel manželstvo s Annou Turzovou, 25-ročnou slobodnou 
dcérou Jozefa Turzu a Kataríny Budajovej z Trenčína.47 Mali spolu 8 detí:48 

1. Štefánia (Karolína Anna), narodená 4. júna 1858, zomrela 8. októbra 1869 vo 
veku 11 rokov na suchoty. 

2. Spomínaný študent Ján (Samuel), narodený 15. novembra 1859, po návrate 
z Erlangenu pôsobil ako kaplán pri svojom otcovi, nie však dlho, pretože 5. októbra 
1886 zomrel (tiež na suchoty). 

3. Ernest (Ľudovít) sa narodil 18. februára 1861 a 25. novembra 1884 sa oženil 
v Trenčíne s Emíliou Jozefínou Bučekovou,49 sestrou Karola Bučeka, neskoršieho 
manžela Jany, staršej dcéry Karola Žarnovického z tretieho manželstva. V rokoch 
1894 - 1903 bol učiteľom v Súľove, odkiaľ prešiel do Vŕbového. 

4. Karol (Gedeon Pavol) sa narodil 26. septembra 1862. Zomrel 20. januára 1882 
vo veku 19 rokov na „náhle suchoty" vo Veľkom Mederi, kde pracoval ako pomocník 
v lekárni. Tu bol pochovaný reformovaným kňazom. 

5. Miloš (Štefan Gustáv), narodený 7. januára 1864, bol tiež učiteľom. V Súľove 
pôsobil pred svojím bratom Ernestom. Oženil sa s Janou (Žankou) Hermínou Kubi-
šovou, 19-ročnou dcérou Jána Kubiša, pekára v Púchove, a Márie Horeckej. Sobáš sa 
konal 24. septembra 1889 v Púchove a mladomanželov sobášil ženíchov otec.50 

47 SA Bratislava, ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Trenčíne. 
18 SA Bytča, ZCM, matriky Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
49 SA Bratislava, ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Trenčíne. 
50 SA Bytča, ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Púchove. 
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6. Ľudovít (Bohuslav) sa narodil 12. októbra 1865. 
7. Július (Jozef Juraj), narodený 5. apríla 1868, zomrel 5. septembra 1884 vo veku 

16 rokov na „rozšírenie srdca" spojené so srdcovou vodnatieľkou. Z poznámky pri 
zápise o úmrtí sa dozvedáme, že bol kupeckým pomocníkom v Mikuláši, kde prežil 
akýsi úraz. 

8. Katarína (Ernestína Žofia), jediná dcéra Križanovcov, sa narodila 23. septem
bra 1872. Ako 26-ročná (26. novembra 1898) sa vydala za 57-ročného Pavla Križku, 
vdovca po Márii Marčekovej. Križko bol synom Samuela Križku a Júlie Palušovej, 
v tom čase už nežijúcich mešťanov z Banskej Bystrice. Pracoval ako mestský archi
vár v Kremnici.51 Svojou prácou prispel k rozvoju archívnej vedy a je považovaný 
za zakladateľskú osobnosť slovenskej archivistiky; na jeho počesť sa zaslúžilým 
archivárom každoročne udeľuje pamätná Križkova medaila.52 

Po smrti prvej manželky Anny, rod. Turzovej (zomrela 15. septembra 1877 ako 
49-ročná na „klopanie srdca s priedušnými suchotinami")53 sa Ján Križan vo veku 
56 rokov (4. júna 1878) oženil so 41-ročnou Karolínou Langovou, slobodnou dcérou 
Daniela Langeho a Evy Dobrotkovej z Trenčína.54 Z tohto jeho manželstva pochádzal 
syn Štefan Karol Daniel 14. júla 1882.55 

Na evanjelickom cintoríne v Súľove dosiaľ vidno križanovské hroby. Hrob 
niekdajšieho pána farára je neprehliadnuteľný - ako jediný má dookola železnú 
ohrádku. Vedľa neho sú hroby, resp. už len náhrobky jeho prvej manželky a spoloč
ný hrob synov Júliusa a Jána. Medzi pomníkmi Anny Križanovej a jej dvoch synov 
sa nachádza ešte jeden malý, nečitateľný náhrobný kameň, ktorý bol venovaný 
pravdepodobne Jánovej prvorodenej dcére Štefánii. 

Celkom na záver spomeňme ešte jednu udalosť. Dňa 11. júla 1932 uzavrel v Sú
ľove sobáš Svetozár Hurban, syn Konštantína Hurbana a Ruženy Šimkovej, herec 
Slovenského národného divadla. Za manželku si bral Ruženu Porubskú, dcéru Vla
dimíra Porubského a Juliany Takátšovej, tiež herečku SND.56 Svetozár bol vnukom 
Jozefa Miloslava Hurbana a týmto sobášom do obce Súľov po rokoch opäť vstúpila 
noha jeho pokrvných príbuzných.57 

51 SA Bytča, ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
52 Slovenský biografický slovník 3. Martin 1989, s. 267 pri hesle Križko Pavol chybne uvádza 
rok narodenia Kataríny Križanovej (1875); narodila sa 23. 9. 1872. 
53 SA Bytča, ZCM, úmrtná matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
54 SA Bratislava, ZCM, sobášna matrika Ev. a. v. farského úradu v Trenčíne. 
55 SA Bytča, ZCM, rodná matrika Ev. a. v. farského úradu v Súľove. 
56 ECZ Súľov, sobášna matrika. 
57 Náš príspevok vznikol nielen z osobného záujmu, ale i na počesť bývalého súľovského 
farára Ondreja Pecku, ktorému ležalo na srdci vyniesť udalosti z histórie obce Súľov 
spojené s J. M. Hurbanom na svetlo a predložiť ich súčasníkom. 
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SÚČASNÁ HERALDIKA 

ERB AMERICKÉHO POLITIKA TOMA RIDGA" 

Tom Ridge bol guvernérom Pensylvánie a v roku 2003, kedy prešiel do Washingto-
nu, sa stal ministrom Spojených štátov pre vnútornú bezpečnosť. Bol si vždy vedo
mý svojho slovenského pôvodu. Slovensko navštívil v máji 2001. Jeho matka Laura 
Agáta, rodená Sudimaková sa narodila v roku 1923 v USA ako dieťa prisťahovalcov 
zo severovýchodného Slovenska. Tisíce z nich našli svoj nový domov v Pensylvánii, 
väčšinou ako baníci. Alexej Sudimak, starý otec Jozefa Sudimaka, Laurinho otca, sa 
narodil v roku 1845 v obci Petrova, blízko poľských hraníc, severne od Bardejova. 
Keďže matriky nesiahajú tu hlbšie, nebolo možné sledovať pôvod ďalších predkov. 

Ministerstvo zahraničných vecí SR v Bratislave po
važovalo za správne oceniť záujem Toma Ridga o ge
nealogické korene jeho matky a požiadalo ma, aby som 
navrhol rodový erb pre neho a jeho potomkov s tým, že 
tento erb bude registrovať slovenské Ministerstvo vnútra 
a že Heraldický register tohto ministerstva o registrácii 
vydá erbovú listinu. 

Na splnenie tejto úlohy bolo potrebné prebádať histo
rické pozadie rodiny Sudimakovcov a v rámci možností 
vziať do úvahy rodopisné dáta Toma Ridga a jeho pred
kov. Najstarší známy predok rodu Sudimakovcov bol 
pokrstený v gréckokatolíckom kostole v Petrovej, zasvä

tenom svätej Paraskieve z Ikonie, martýrke. Jej heraldickým atribútom je meč, ktorý 
bol uplatnený v erbe Toma Ridga spolu s jednou z halapartní z erbu mesta Bardejova 
na pripomenutie toho, že Ján Sudimak, prastarý otec Toma Ridga, predtým, ako 
emigroval do Ameriky, bol prekladateľom na tamojšom mestskom úrade. Tri zvlnené 
brvná v spodnej časti erbového štítu pochádzajú z erbu Šarišskej stolice, na území 
ktorej leží Bardejov aj Petrova. Plachetnica v klenote nového erbu má svoj pôvod 
v erbe štátu Pensylvánia, ktorého guvernérom Tom Ridge bol. 

Erbovú listinu vydal Heraldický register Slovenskej republiky 6. augusta 2004 
v slovenskom aj anglickom znení. Tom Ridge ju prevzal od veľvyslanca Slovenskej 
republiky vo Washingtone. 

Zdenko C. Alexy 

' Príspevok vyšiel pôvodne v jesennom čísle 2008 The Armiger's News, štvrťročníka 
spoločnosti The American College of Arms. 

Tom Ridge (1945), americký politik, bol guvernérom štátu Pensylvánia (1995 - 2001), 
po útokoch na „dvojičky" z 11. septembra 2001 poradcom prezidenta Busha pre vnútornú 
bezpečnosť a potom (2003 - 2005) ministrom novozriadeného ministerstva Spojených 
štátov pre vnútornú bezpečnosť. V amerických prezidentských voľbách v roku 2008 bol 
považovaný za štvrtého potenciálneho kandidáta republikánov na post viceprezidenta USA. 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

HERALDIKA A HERALDICKÉ SPOLOČNOSTI V SRBSKU 

Marko Dražie 

Prvé heraldické znaky a symboly v Srbsku sa začali objavovať v prvej polovici 
13. storočia za panovania dynastie Nemanjičovcov. Heraldika sa skôr rozvinula v zá
padných srbských oblastiach, ktoré mali viac kontaktov s európskymi rodmi, odkiaľ 
sa tento proces na východ od Driny šíril pomalšie pre vplyv Byzancie, ktorá mala 
odlišný štátny systém a nemala potrebu rozvíjať heraldiku, ako ju poznáme dnes. 

V dôsledku toho sa na území stredovekého Srbska znaky a symboly rozvíjali bez 
istého systému (ten vtedy nejestvoval, symboly neboli napr. dedičné). Na panov
níckom dvore nebola ani osobitná služba (herold), ktorá by sa venovala registrácii 
a popisom erbov panovníka a šľachticov, preto informácie o stredovekých srbských 
erboch čerpáme z výskumov archeologického materiálu, pečatí, mincí, odevov, 
fresiek ai. Nech však už bolo akokoľvek, motívy bieleho dvojhlavého orla, kríža so 
štyrmi kresadlami, ľalie i prilbice s rohmi vznikli už v tomto období a neskôr sa 
stali neoddeliteľnými súčasťami srbskej heraldiky. 

O srbskej heraldike v stredoveku písali mnohí historici. Osobitné úsilie na tomto 
poli vyvinuli vedci Aleksandar Vasiljevič Solovjev vo svojej knihe Istorija srpskog 
grba (Dejiny srbských erbov, Melbourne 1958), Aleksa Ivič v knihe Starí srpski grbovi 
i pečati (Staré srbské erby a pečate, Novi Sad 1910), ako aj Stojan Protič vo svojom 
diele Heraldickí običaji u Srba (Heraldické tradície Srbov, 1884). 

Pádom Smedereva do tureckých rúk v roku 1459, čo sa považuje za koniec stre
dovekého srbského štátu, dochádza k takmer úplnému zastaveniu rozvoja heraldiky 
na území dnešného Srbska. 

Budúci srbskí nositelia erbov sa po týchto udalostiach objavujú v Uhorsku, Be
nátskej republike, Rusku, nemeckom cisárstve. Znamená to, že hoci heraldika na 
území dnešného Srbska bola počas tureckej nadvlády utlmená, Srbi ako takí sa jej 
nikdy nevzdali. 

Zvlášť dôležitým prameňom pre výskum srbskej heraldiky je skupina tzv. ilýr-
skych erbovníkov. Hoci prvý z nich vznikol ako dielo jedného avanturistu, Dona 
Pedra Ohmučeviča, ktorý sa týmto (podvodným) spôsobom pokúšal dokázať svoj 
vznešený pôvod, neskoršie prepisy tohto erbovníka zo začiatku 16. až 1. polovice 
18. storočia nám umožňujú vidieť neoceniteľné heraldické pamiatky. Erbovník „Ko-
reniča-Neoriča" (okolo roku 1595) i Belehradský erbovník 2 (vznikol medzi rokmi 
1600 a 1620), ktoré boli vytvorené podľa strateného originálu, patria medzi najlep
šie súbory vyobrazení erbov srbských i iných južnoslovanských rodov. 

' Autor je generálnym tajomníkom Spoločnosti srbských nositeľov erbov Miloš Obilie so 
sídlom v Belehrade. 
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Erb Nemanjičovcov. 
Autor: Aleksandar Palavestra 

V roku 1604 došlo k ďalšej významnej udalosti. 
Dubrovacký benediktín Mavar Orbin vydal v Peza-
re dielo Kráľovstvo Slovanov (// Regno degli Slávi). 
Popri prehľade dejín južných Slovanov zobrazuje 
v ňom aj erby. Medzi inými sú tu erby Balšičovcov, 
cára Dušana, Kosača - vojvodu Svätého Sávu, knie
žaťa Lazára i iných srbských rodov. Predpokladá 
sa, že Orbin pri ich výbere vychádzal z „ilýrskej 
heraldiky", čo jeho dielo robí ešte cennejším. Pria
mo nám tak predstavuje bohatstvo veľkej rodiny 
„ilýrskych" erbovníkov. 

Veľmi dôležitým dielom, ktoré prispelo k obno
ve spomienok na slávny srbský stredovek a k pre
budeniu národnej hrdosti Srbov, bola Stematogra-
fija - izobraženje oružij iliričeskih (Stematografia 
-vyobrazenia ilýrskych erbov) Christofora Žefaro-
viča a Tomáša Mesmera (Viedeň 1741). Táto kniha 
vychádza z diela Stemmatographia sivé armorum 
Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio (Zá
hreb 1702) Paula Rittera Vitezovica a predstavuje 
erby srbských, južnoslovanských i iných krajín. 
Mnohé z nich sa neskôr objavili na zástavách po
čas Prvého (1804) i Druhého povstania (1815) Srbov 
proti Turkom. 

Neskôr, po oslobodení spod tureckej nadvlády, 
sa štít s krížom a štyrmi kresadlami v roku 1835 
stal prvým štátnym znakom slobodného Kniežat
stva Srbska. V roku 1882, po vyhlásení Srbska za 
kráľovstvo, ho Stojan Novakovič geniálne spojil so 
starým nemanjičovským orlom a tak sa zrodil nový 
erb Srbska. Na konci Prvej svetovej vojny (1918) 
došlo k vytvoreniu nového štátu - Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (1918) 
a potom Kráľovstva Juhoslávie (1929). Základ erbu zostal rovnaký: biely, dvojhlavý 
nemanjičovský orol, no na štíte na jeho hrudi sa pred krížom so štyrmi kresadlami 
objavili i symboly chorvátskeho a slovinského národa. 

Po skončení 2. svetovej vojny, s príchodom komunistov k moci, opäť dochádza 
k diskontinuite v srbských tradíciách aj heraldike. Pod zámienkou, že ide o niečo 
nevhodné, že erby pripomínajú časy monarchie, komunisti ich systematicky ničia 
a heraldický výskum ako nepotrebný odsúvajú na okraj záujmu. Novovzniknutý štát 
- socialistická Juhoslávia prijíma svoj pseudoheraldický znak a tento prístup uplat
ňuje i v znakoch republík, ktoré sa stali jej súčasťami. V najhoršej situácii sa ocitla 

Cár Dušan v kruhu erbov 
zo Žefarovičovej Stematografie 
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Štátny znak Srbska v rokoch 
1882- 1918 a od roku 2004 
podnes 

srbská mestská a obecná heraldika. Mestá i obce 
si ako svoje znaky osvojovali rôzne emblémy, lo
gá, ochranné známky alebo pseudoerby, pri tvorbe 
ktorých sa nedodržiavali ani základné heraldické 
pravidlá. Len zriedkavo sa zachovali predchádza
júce (tak či tak zriedkavé) erby, do ktorých však 
pribudli červené päťcípe hviezdy. 

Situácia sa začala meniť k lepšiemu začiatkom 
90-tych rokov a to vďaka vzniku Srbskej spoločnosti 
pre heraldiku, genealógiu, vexilológiu a faleristiku 
Biely orol. Spoločnosť bola založená v roku 1991 
v Belehrade. Jej predsedom je p. Dragomir Aco-
vič, ktorého možno považovať za otca modernej 
srbskej heraldiky. Spoločnosť sa venuje aj insig-
nológii, archontológii a šľachtickému právu. Jej 
úlohou je skúmať a dokumentovať srbské heraldic
ké dedičstvo, vytvárať srbské heraldické normy, 
slovník heraldických termínov, pestovať nové he
raldické prejavy, neprotirečiace tradíciám srbskej 
heraldiky. 

Organizácia prostredníctvom svojich odbor
níkov prispela k tvorbe desiatok srbských obec
ných a mestských erbov, nových znakov srbskej 
(predtým juhoslovanskej) armády, k vypracovaniu 
a legislatívnemu schváleniu štátnych symbolov Re
publiky Srbska (predtým i Zväzovej republiky Ju
hoslávie). Túto spoločnosť, hoci nie je oficiálnym, 
štátnym orgánom, možno považovať za najvyššiu 

srbskú heraldickú autoritu. Zásady a štandardy, ktoré definovala pri tvorbe štát
nych, mestských i nových rodových symbolov, sú dobrým východiskom; ýv budúc
nosti ich možno ľahko včleniť do zákonov upravujúcich otázky heraldiky v Srbsku. 

V septembri 2008 vyšla v Srbsku priekopnícka práca venovaná heraldike. Kniha 
Heraldika i Srbi (Heraldika a Srbi), ktorej autorom je Dragomir Acovič, na 800 stra
nách podrobne predstavuje dejiny heraldiky s osobitným zreteľom na vývoj tejto 
vedy v Srbsku a medzi Srbmi. Treba tiež spomenúť mnohoročné výskumy „ilýrskych" 
erbovníkov Aleksandrom Palavestrom, podpredsedom Spoločnosti pre výskum ar-
moriálov, ako aj jeho spoluprácu s Dušanom Spasičom a Dušanom Mrdenovičom 
na tvorbe knihy Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele (Rodové po
stupnosti a erby srbských dynastií a panovníkov, Belehrad 1991). Cennou knihou 
iného člena tejto Spoločnosti, Miliča Miličeviča, je Crb Srbije - razvoj kroz istoriju 
(Erb Srbska - historický vývoj. Belehrad 1995). 

/MjKOBAU,J* 

Erb mesta Lajkovac v Srbsku 
Autor: Odbor heraldických 
a genealogických štúdií 
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V rámci Strediska výskumu pravoslávneho monarchizmu v roku 2001 vznikol 
Odbor heraldických a genealogických štúdií. Jednou z jeho hlavných úloh je popula
rizácia heraldiky a genealógie v Srbsku, organizovanie kolokvií a konferencií tohto 
zamerania, výskum a tvorba historických prác, ako aj tvorba a registrácia nových 
erbov. Odbor doposiaľ vytvoril vyše 50 erbov - rodových, mestských, korporatív
nych i cirkevných. Osobitne spomeňme jeho účasť na tvorbe erbov a vexíl členov 
panovníckych domov Karadordevičovcov zo Srbska, Bagrationovcov-Muhranských 
z Gruzínska a Bragansovcov z Portugalska. Predsedom Odboru je diakon Nenad M. 
Jovanovič. Vo výbore pôsobia tiež viacerí heraldici, heraldickí výtvarníci, kaligra-
fovia a genealogickí výskumníci. V týchto dňoch očakávame vydanie knihy Nenadá 
M. Jovanoviča Grbovi, zástave i himne u istoriji Srbije (Erby, zástavy a hymny v de
jinách Srbov). Bude v nej mnoho nepublikovaných ilustrácií a dôležitých informácií 
o tých otázkach srbskej heraldiky, ktorým nebola doposiaľ venovaná primeraná 
pozornosť. 

Najmladšou spoločnosťou, ktorá sa v Srbsku venuje heraldike, je Spoločnosť 
srbských nositeľov erbov Miloš Obilie (Društvo srpskih grbonosaca „Miloš Obilie"). 
Spoločnosť prijíma za členov osoby, ktoré používajú erby, ako aj iných záujemcov 
o heraldiku. Vznikla s cieľom popularizovať heraldiku v Srbsku a lobovať za prijatie 
srbskej heraldickej legislatívy. Organizácia plánuje prípravu konferencií a diskusií 
venovaných tejto problematike. Vydáva tiež internetovy časopis Ocilo (v preklade 
kresadlo), ktorý raz štvrťročne zdarma, zaujímavým, aktuálnym a zrozumiteľným 
spôsobom približuje dianie v srbskej i svetovej heraldike. 

Keď je reč o heraldike, Srbsko nevyhnutne potrebuje spájanie síl. Tu zvlášť 
a predovšetkým myslíme na mestskú a štátnu heraldiku. Je potrebné prijať zákony, 
zaviesť normy a pravidlá tvorby a používania erbov, zriadiť štátny Register erbov. 
Len takto možno zabrániť, aby obce a mestá neprijímali erby nesprávne vyobraze
né, na pohľad nepekné a nezodpovedajúce srbským heraldickým tradíciám. Verím, 
že naše tri spoločnosti spoločným úsilím dosiahnu tento cieľa že sa skoro budeme 
môcť pochváliť ako krajina, ktorá je heraldicky usporiadaná. 
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A N O T Á C I E - GLOSY 

Štátne archívy Slovenskej republiky 
a bádateľská verejnosť v roku 2008 

Štátne ústredné archívy - Slovenský 
národný archív a Štátny ústredný banský 
archív spolu so štátnymi archívmi s re
gionálnou územnou pôsobnosťou tak, ako 
v predošlých rokoch, aj v roku 2008 ve
novali v rámci svojej činnosti veľkú po
zornosť sprístupňovaniu archívneho de
dičstva bádateľom vo svojich študovniach. 
Navštívilo ich spolu 3109 bádateľov, z toho 
295 zahraničných, ktorí študovali archív
ne dokumenty spolu 9629 ráz. Historické
mu štúdiu sa venovali počas 7833 návštev 
a čo je pre genealogický výskum potešu
júce, genealógiu, dejiny rodov a osobnos
tí bádali 3403 ráz. Ostatným pomocným 
historickým vedám sa venovali počas 217 
bádateľských návštev. 

Od 1. januára 2008 na základe roz
hodnutia odboru archívov a registratúr 

sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 
SR (súviselo so znížením počtu zamest
nancov štátnych archívov k 31. decembru 
2007) prestali archívy pracovať na nových 
genealogických rešeršiach pre domácich 
záujemcov. Pracovali len na dokončení 
rešerší z roku 2007. Celkovo vyhotovili 
spolu 342 rešerší, z toho 206 zahranič
ným klientom a zvyšných 136 bolo pre 
domácich. Veľký podiel na počte vypraco
vaných rešerší mal Archív hlavného mesta 
Slovenskej republiky v Bratislave, ktorý 
pokračoval vzhľadom na svoju neutešenú 
priestorovú situáciu v ich vypracúvaní aj 
pre domácich záujemcov (spolu spracovali 
127 rešerší, 54 zahraničným a 73 domá
cim klientom). Ďalej sa archív zameral na 
vypracúvanie registrov k svojim cirkev
ným matrikám. 

V minulom roku, v súvislosti s uply
nutím 100-ročnej lehoty uloženia, sa zin-

Archív 
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tenzívnilo v našich archívoch preberanie 
štátnych matrík. Originály aj s matričnou 
agendou preberajú pobočky štátnych ar
chívov a duplikáty sa ukladajú v štátnych 
archívoch s regionálnou územnou pôsob
nosťou. Takéto uloženie štátnych matrík 
umožní bádateľom pokračovať v genea
logickom výskume v štátnych archívoch. 
Odbor archívov a registratúr sa v posled
nom období tiež intenzívne venuje zabez
pečeniu digitalizácie cirkevných matrík, 
čo v blízkej budúcnosti značne urýchli ich 
bádateľský výskum. 

Júlia Hautová 
Odbor archívov a registratúr MV SR 

Osobní výzkum v Češku - rezervovat si 
místo? 

Pro toho, kdo mél zajem osobné pro-
vádét genealogický výzkum v nékterém 
z českých archívu, bylo ješté nedávno 
takfka nutností rezervovat si místo v ba-
datelné príslušného archívu pfedem. 
Vždy je samozrejmé možné dostavit se 
bez ohlásení, zaklepat na dvere a spolehat 
se, že nejaké volné místo se nájde - ob
čas nejsou všechna rezervovaná, občas 
se nékterý z badatelú nakonec nedosta
ví. Jenže riskujte cestu nékolika desítek 
a prípadné i stovek kilometru s vedomím, 
že taková výjimka nemusí nastat a vy po-
jedete okamžité zpét s neponzenou. Pro-
to tedy bylo nanejvýš vhodné obétovat 
chvilku času a prípadné menší finanční 
obnos na dopis, e-mail nebo telefonát za-
jišťující nám možnost bádaní v daný den. 
Doba, v jakou jsme tak museli učinit, se u 
jednotlivých archívu líšila - nékde stačilo 
potvrdit si možnost studia den pfedem, 
jinde mésíc a v jednom prípade prakticky 
až púl roku. 

V poslední dobé se však situace me
ní - a povážte, k lepšímu. Zaméfme se 
na strední stupeň archívu, kde jsou de
ponovaný z hlediska genealógie klíčové 
prameny, tedy zejména matriky a nékteré 
pozemkové knihy. Jak množí čtenáfi to
hoto periodika jisté védí, v Čechách se 
tyto archívy nazývají oblastními, na Mo
rave zemskými. Mnohé z téchto archívu se 
v dobé více nebo méné nedávne pŕemístily 
do zcela nových budov s mnohem lepšími 
prostorovými a technickými možnostmi 
(Praha, Olomouc, nejnovéji Brno) nebo 
alespoň rozšífily kapacity svých badate-
len a zlepšily jejich vybavení (Plzeň, Tŕe-
boň, Litoméfice, Zámrsk, Opava). Ve dvou 
pnpadech vedia tato organizační opatrení 
k zajímavému psychologickému efektu. 

V Zámrsku jednoho dne zrušili systém 
rezervací - badatelé prosté mohou zaují-
mat místa do naplnení kapacity badatel-
ny. V Brne stejné tak učinili v souvislosti 
s otevfením badatelny v nové postavené 
budove. A ejhle, od té doby se prakticky 
nestáva, že by nékterý zájemce musel být 
odmítnut. V Brne bylo v minulosti nutno 
se objednávat s více než mésíčním pfedsti-
hem - vždy prvního každého mésíce brali 
objednávky na mésíc následující. A když 
jste se nedovolali hned onen první den, 
zpravidla byl celý ten další mésíc pro vás 
už nedostupný. Je pravda, že nová bada-
telna má o néco vétší kapacitu, ale tím, že 
se zrušila nezbytnost rezervovat si místo 
v ní, patrné v očích nékterých badatelú 
ztratila príchuť velmi vzácneho ovoce. 
Takže výsledkem je jednodušší provoz 
v mnohem uvolnénéjší atmosfére. A stejné 
tak je tomu i v Zámrsku. 

Udélejme si tedy stručný souhrn, jaká 
je koncern roku 2008 situace v jednotlivých 
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oblastních/zemských archívech. Chcete-
li studovat v Opave nebo Olomouci, není 
nutno si místo v badatelné pfedem rezer-
vovat, nanejvýš je vhodné si pár dní pfe
dem telefonicky nebo e-mailem ovéfit, zda 
napríklad nebude neplánované zavfeno. 
Archívy v Praze, Brne a Zámrsku objednáv
ky míst nepŕijímají vúbec. V prípade Plzne 
a Litoméŕic je rezervace vhodná dva až 
tfi týdny pfed vaši očekávanou návštevou. 
A zajímavá je situace v Tŕeboni. Asi po dva 
roky tam pfijímají rezervace míst vždy na 
púl roku dopredu - začátkem prosince na 
první pololetí následujícího roku, začát
kem června na pololetí druhé. Zpočátku 
byla téméf všechna místa zábrana hned 
béhem prvního dne. Tento archív ovšem 
začal na internetu prezentovat kópie všech 
matrík - postupují abecedné podlé sídel 
farností a v dobé psaní tohoto príspevku 
jsou takto prístupné záznamy z katolíc
kych farností Albrechtice nad Vltavou až 
Jistebnice. Rezervace míst v j e j i c h bada
telné jsou tam dosud v platnosti, ovšem 
je zrejmé, že tlak na né ze strany badatelú 
už - nepochybné díky práve internetu - do 
jisté míry zeslábnul. 

Ješté jednou podotýkam, že vyše uve
dené se tyká studia matrík v oblastních/ 
zemských archívech. Sčítací operáty, nék-
teré pozemkové knihy a mnohé další pra-
meny genealogického výzkum jsou ulože
ný v okresních pobočkách téchto archívu 
(nékdejších okresních archívech) a tam se 
múze situace podstatné lišit. Tam bych 
rozhodné doporučoval rezervaci místa 
pfedem, nemluvé o objednaní materiálu, 
který nemusí být - na rozdíl od matrik 
nebo jejich fotokópií - vždy k dispozici 
téhož dne. 

Miroslav Koudelka, Olomouc 

Z genealogickej produkcie na Slovensku 
v roku 2007 

Rok 2007 priniesol veľa nových genea
logických prác a zdá sa, že bol v tomto 
ohľade š t e d r e j š í ako rok predchádzajúci. 
Popri početných článkoch a štúdiách obja
vilo sa aj niekoľko (rodových) monografií 
a dve lexikografické diela - Lexikón erbov 
šľachty na Slovensku III. Oravská stolica od 
Petra Vítka a Soni Maťugovej (Hajko & Haj-
ková, Bratislava 2007) a populárno-histo-
rické Šľachtické rody (Perfekt, Bratislava 
2007) z pera publicistu Drahoslava Ma-
chalu. Z rodových monografií popri práci 
Zdenka Ďurišku {Medzi mlynmi a bankami. 
Dejiny rodu Makovickovcov, Martin, SGHS 
2007), vyšli knižne ešte diela o Blizniakov-
coch, Furdíkovcoch a Stráňavských-Kirá-
ľovcoch (prvé dve v pevnej väzbe). 

V nasledujúcom prehľade prinášame 
údaje o týchto a ďalších prácach a príspev
koch, ktoré vyšli mimo našej spoločnosti 
a ktorých vydanie sme v uplynulom obdo
bí zaznamenali. 

A. Monografie 
FURDIKOVÁ, Eva: Po stopách predkov 

rodiny Furdik. Banská Bystrica: rodina 
Furdiková vo vydavateľstve Trian, 2007, 
126 s., bez ISBN. Práca vznikala 8 rokov. 
Zachytáva vývoj rodu od 2. polovice 17. 
storočia po súčasnosť (10 - 11 generácií) 
a mnohé spríbuznené, popredné evanjelic
ké rodiny - Adamčíkovcov, Braxatorisov-
cov, Holčíkovcov... Furdíkovci boli azda 
potomkami moravských pobehohorských 
exulantov, žili v oblasti Udice a Púchova 
ako súkeníci. Niektorí v 18. storočí prešli 
do Radvane (dnes časť Banskej Bystrice). 
Viacerí z nich zakúsili príkoria protire
formácie, niektorí sa v r. 1861 zúčastnili 
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Memorandového zhromaždenia v Martine 
(autorka opatruje pamätný prsteň z neho), 
v 19., začiatkom 20. storočia i v medzivoj
novom období prispeli k rozvoju reme
siel a priemyslu v oblasti Banskej Bystrice 
a Zvolena, v poslednom storočí aj iných 
odvetví. Pôsobili a pôsobia na Slovensku, 
v Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Švaj
čiarsku, Francúzsku, USA, Kanade, Peru. 
Z posledných generácií sa presadili che
mik Mikuláš Furdík (1905 - 1967), jazyko
vedec Juraj Furdík (1935 - 2002), diplomat 
Igor Furdik (1947), slovenský veľvyslanec 
v Moskve a v Belehrade, i ďalší. 

GREGOR, Ján: Sága rodu Stráňav-
ských-Kiráľovcov 1700 - 1988. Banská 
Bystrica : Dali-BB, (2007), 176 s. ISBN 978-
80-89090-38-9. Historicko-beletristicky 

spracované osudy 
vetvy zemianskeho 
rodu Stráňavských, 
krorého predkovia 
pochádzali z obce 
Stráňavy pri Ži
line, koncom 17. 
storočia sa usadili 
v Uhorskom pri Lu
čenci, kde spravo
vali rozsiahle ma

jetky kúpené od Koháryovcov. Od 70-tych 
rokov 19. storočia, kedy po meči vymreli, 
autor sleduje osudy ich nástupcov - miest
nych statkárskych rodín Hroncovcov, Ja-
kubovcov, Koškovcov a ďalších - až do 
80-tych rokov 20. storočia. 

978-80-969655-3-3. Dielo s bohatou obra
zovou dokumentáciou sleduje vývoj Bliz-
niakovcov pochádzajúcich zo Sučian v okr. 
Martin od pol. 18. storočia do súčasnosti. 
Publikuje genealogické tabuľky, životopi
sy, údaje o pôsobení členov rodu v armáde, 
ich športových aktivitách ai. Mnohí z nich 
sú dnes úspešnými podnikateľmi. 

B. Zborníky 
Biografické štúdie 32. Martin 2007. 

Tento ročník známeho zborníka v rámci 
príspevkov zo Seminára Pietrovci v sloven
skej kultúre (s. 49 - 88) publikuje viaceré 
príspevky o členoch tohto rodu vrátane 
Z. Ďuriškovej Genealógie rodu Pietrovcov 
(s. 49 - 57). Pietrovci sa pred r. 1918 vý
znamne zapojili do kultúrneho a spolo
čenského diania na Slovensku. Ich korene 
siahajú do Bobrovca v Liptove - spomínajú 
sa tu v r. 1625, príbuzenské vzťahy au
tor sleduje od začiatku 18. do 2. polovice 
20. storočia, niekde až do súčasnosti. 

V zborníku sú aj ďalšie genealogické 
štúdie. H. Saktorová v Príspevku ku genea
lógii rodiny Turzo ( s. 175 - 186) publikuje 
záznamy o Turzovcoch z ich rodinnej bib
lie uloženej v Univerzitnej knižnici v Bu
dapešti. Začínajú rokom 1565 a pokraču
jú do začiatku 17. storočia. K. Komorová 
(Z genealógie najstarších Révaiovcov v Tur
ci, s. 187 - 193) sumarizuje doterajšie po
znatky o Révaiovcoch v Turci - od 20-tych 
rokov 16. do polovice 17. storočia. O štúdii 
o pôvode Natálie Ivanovny von Friesenhof 
sa zmeňujeme nižšie. 

KRIŠTEK, Igor v spolupráci s členmi ro
du Blizniakovcov: Blizniakovci z Turca 
(1763 - 1798 - 2006). Pamätnica rodu. 
Martin: Ing. Peter Blizniak 2007, 284 s., ISBN 

Rod Bazovských v Novohrade. Zosta
vila Marta Kamasová. Veľký Krtíš, Spoloč
nosť Augusta Horislava Škultétyho 2007, 
68 s. ISBN 978-80-969870-3-0. Zborník 
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z historickej konferencie prináša prehľad 
o doterajších výskumoch a významnejších 
členoch rodu, potom 3 štúdie venované 
pôsobeniu a potomkom sociálnodemokra
tického politika Ľudovíta Bazovského 
(1872- 1958). 

Dr. Janko Bulík - vlastenec, de
mokrat a martýr. Martin : Matica sloven
ská, 2007. Zborník z konferencie, ktorá 
sa konala v máji 2007 v srbskej Kovačici, 
venovaný poprednému kultúrnemu a po
litickému predstaviteľovi dolnozemských 
Slovákov, právnikovi J. Bulíkovi (1897 až 
1942), ktorý zahynul v koncentračnom tá
bore v Mauthausene. Prináša dve genealo
gické štúdie (Žilák, Ján: Na margo pôvodu 
rodu Bulíkovcov, s. 29 - 36 a Marko, Ján: 
Rovnianska rodina Bulíkovcov a jej podiel 
na verejnom živote, s. 37 - 58). Bulíkovci 
pochádzali z Rovnian v okr. Poltár. Po od
chode odtiaľto (1785) a viacerých zastáv
kach sa usadili v Kovačici. Niektorí prišli 
pred 2. svetovou vojnou na Slovensko. 

C. Štúdie, články, kapitoly v monografiách 
ĎURlSKA, Zdenko: Rod Hrušovských 

a Nové Mesto nad Váhom. In: Knižnica, 
8, 2007, č. 6, s. 34 - 40. Štúdia o rodi
ne, ktorá pochádzala z Veľkých (dnes časť 
Trenčianskych) Stankoviec v okr. Trenčín. 
Prvé doklady pochádzajú z r. 1720. Zachy
táva vývoj rodu do súčasnosti. V jednej 
kapitole sa venuje aj Geržovcom. Z pô
vodne remeselníckej, kožušníckej rodiny 
Hrušovských vyšli viacerí aktívni pred
stavitelia slovenskej spoločnosti 19. i 20. 
storočia - „advokát chudobných" a politik 
Štefan (1848 - 1893), jeho syn, spisovateľ 
a novinár Ján (1892 - 1975), jeho syn Ivan, 
hudobný vedec a skladateľ, i viacerí ďalší. 

FEDERM-AYER, Frederik: Bornemiszov-
ské hroby v Dóme Sv. Martina. Genea
logická štúdia k identifikácii pochova
ných. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, 
Bratislava 19, (Bratislava) 2007, s. 51 - 76. 
Rozbor príbuzenských vzťahov - od pol. 
16. do začiatku 18. storočia - a osudov 
dvoch členov rodiny Bornemisa z Pešti, 
ktorí boli pochovaní v Dóme Sv. Martina 
v Bratislave. Ich predkovia boli obchodní
ci, v 16. storočí sa presťahovali do Trnavy 
a v nasledujúcom storočí ich potomkovia 
žili aj v Bratislave. Ján Bornemisa (1643 
- 1713) bol tajomníkom Uhorskej komory. 
V r. 1708 ho povýšili do barónskeho stavu. 
Jeho synom línia vymrela. 

V inej štúdii Johann Ludwig Gôssinger, 
k. u. k. Schiff- und Brúcken-Oberhauptmann 
in Ungarn (Stammhste seiner Nachkommen 
in Ungarn), publikovanej v rakúskom Ad-
leri (24 /38/ Bd., 2007, Heft 3, s. 109 - 114) 
autor predstavuje rodinu uhorského úrad
níka J. L. Góssingera (okolo 1625 - 1714), 
ktorý počas protitureckých vojen v rokoch 
1684 -1698 stál na čele dunajskej flotily 
a neskôr bol hlavným lodným a mostným 
dozorcom v Bratislave. V júni 1698 sa stre
tol s ruským cárom Petrom Veľkým, ktorý 
sa cestou po Európe zastavil aj v Brati
slave, zaujímal sa o dunajskú flotilu, jej 
úspechy v protitureckých vojnách i kon
štrukcie lodí. Autor sleduje rozrod Góssin-
gerovcov miestami až do 2. polovice 18. 
storočia. Popisuje aj ich erby - meštiansky 
a šľachtický. 

CERSIOVÁ, Eva: Osudy Puškinovej 
vdovy, detí, potomkov a ostatných prí
buzných. In: Slovanské múzeum A. S. Puš-
kina Brodzany. Sprievodca po expozícii. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2007, 
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s. 27 - 32. Štúdia o príbuzných ruského 
básnika Alexandra Sergejeviča Puškina -
jeho manželke (vdove), deťoch a ďalších. 
Týka sa obdobia od začiatku 19. storočia 
až do súčasnosti. Podľa ruských výsku
mov potomkovia Puškina žijú dnes vo viac 
ako 20 krajinách. K Slovensku ho viazali 
príbuzenské vzťahy: sestra jeho manželky 
bola vydatá za majiteľa kaštieľa v Brodza-
noch a jeho deti tu trávievali prázdniny. 
V ďalšej kapitole tejto publikácie (Frie-
senhofovci, Oldenburgovci a Welsburgovci 
v Brodzanoch, s. 33 - 46) autorka približuje 
príbuzenské vzťahy majiteľov brodzian-
skeho kaštieľa od 40-tych rokov 19. do 
40-tych rokov 20. storočia. 

V inej štúdii vydanej v tomto roku (Ba
rónka Natália Ivanovna von Friesenhof -
dáma so záhadným pôvodom. Teta alebo 
sesternica Puškinovej manželky? Biografic
ké štúdie 32, 2007, s. 194 - 204) sa venuje 
„záhadnému" pôvodu a osudom Natálie Iva-
novny (1801 - 1850), manželky majiteľa bro-
dzianskeho panstva, rakúskeho diplomata 
Gustáva Viktora Vogela von Friesenhofa. 

LINZBOTH, Juraj: Spomienka na ob
chod K slonoví. In: Linzboth, Juraj: Pre-
šporský kaleidoskop. Bratislava : Albert 
Marenčin PT, 2007, s. 7-44 (aj ďalej). 
Spomienky na rodinu bratislavských ob
chodníkov Wimmerovcov, ktorých predko
via prišli do Dolného Rakúska a Uhorska 
z južného Bavorska v 18. storočí. Najstar
ší známy predok „prešporskej" vetvy bol 
lesníkom vo Weidlingu, jeho syn Jozef 
Leopold Filip (1754 - 1814) pracoval v Bra
tislave ako „stavebný pisár" pri výstav
be arcibiskupského paláca a neskôr ako 
arcibiskupský dvorný sudca. Jeden z jeho 
synov založil v meste na Michalskej uli

ci obchod s koloniálnym tovarom, ktorý 
jestvoval až do r. 1945. Autor sleduje osu
dy členov tejto rodiny, prehľadne sa zmie
ňuje aj o bratislavskej vetve pôvodom tiež 
bavorského rodu Eincingerovcov. 

LOKŠA, Martin: Zemianska rodina 
Kindernayovcov v Nemeckej. In: Mono
grafia obce Nemecká. Čipkárske obce Ne
mecká, Dubová a Zámostie - ich krajina, 
história a tradície. Nemecká : Obecný úrad 
- Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu 
UMB, 2007, s. 57 - 59. Stručné dejiny ze
mianskej rodiny, ktorá mala svoje sídlo 
v Nemeckej na Horehroní. Jeden z jej pred
kov bol - za zásluhy v protitureckých bo
joch o hrad Fiľakovo - v r. 1559 povýšený 
do zemianskeho stavu a získal tu majetky. 
Jeho potomkovia si zachovali zemianske 
práva, no postupne schudobneli. Význam
nejším členom rodu bol Ondrej Kindernay, 
ktorý v r. 1882 zriadil v Nemeckej tehelnú, 
podnikal aj v staviteľstve. Jeho synovia 
nadobudli lekárske a právnické vzdelanie, 
vnuk bol ortopédom. Z rodiny pochádzala 
aj herečka Beta Poničanová, rod. Kinder-
nayová. 

LUKAČKA, Ján: Páni z Ludaníc - slo
venský i moravský šľachtický rod. In: 
Per saecula ad tempora nostra. Sborník 
prací k 60. narozeninám prof. Jaroslava 
Pánka sv. 1, Praha 2007, s. 107- 111. Štú
dia o známom stredovekom rode Ludanic-
kovcov v zborníku venovanom pražskému 
historikovi Jaroslavovi Pánkovi. Nedostali 
sme sa k nej, preto podrobnosti o nej po
dať predbežne nevieme. 

OBUCHOVÁ, Viera - DIÁN, Vladimír: 
Stirling - hrad v Škótsku a rodina v Bra-
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tislave. In: Pamiatky a múzeá, 56, 2007, 
č. 4, s. 31 - 32. O škótskom pôvode učiteľa 
bratislavskej obchodnej akadémie Alexan
dra Stirlinga (1853 - 1907), ktorý patril 
k miestnym kultúrnym činiteľom - publi
koval v bratislavských novinách, vydával 
publikácie. 

RAGAČ, Radoslav: Stredoveký hrádok 
v Dúbravici. In: Acta historka Neosolien-
sia 9, 2006, s. 25-30 (vyšlo v roku 2007). 
Autor približuje osudy zemianskej rodi
ny Dúbravických z Dúbravice, okr. Brezno 
v 15. - 16. storočí a hrádku, ktorý vlastnili 
až do 18. storočia. V 19. storočí ho získal 
Karol Strakonický a v súčasnosti chátra. 
Rod pochádzal z Chorvátska, pravdepo
dobne zo Záhrebskej stolice. Jeho členovia 
pôsobili v 16. storočí v správe Zvolenskej 
stolice (podžupani), jeden z nich bol krem
nickým komorským grófom. 

Autorovi v tomto istom roku vyšla aj 
kapitola Erb a genealógia Zaiovcov (In: 
Uhrovec. Uhrovec 2007, s. 190 - 195). V nej 
sa krátko venuje stredovekým dejinám ro
du - od 30-tych rokov 14. storočia, podrob
nejšie príbuzenským vzťahom v novoveku 
a neskôr. Zaiovci patrili k tradičným pat
rónom evanjelickej cirkvi v Uhorsku, v 19. 
storočí podnikali a ich mladšie generácie 
sa do povedomia dostali najmä kvôli poli
tickým, národnostným sporom so štúrov
cami. Po 2. svetovej vojne väčšina členov 
rodu emigrovala. Ich potomkovia dnes žijú 
v zahraničí, niektorí v kanadskom Mon
treale. 

SLAVKA, Michal: Je rod Royovcov hu
genotského pôvodu? In: Cestou svetla, 18, 
2007, č. 8, s. 6 - 7. Autor oprašuje tému 
hugenotského pôvodu rodu a mena Royov

cov, z ktoré-ho vyšlo viac osobností (evan
jelický farár a básnik Vladimír, spisova
teľky Kristína a Mária) a medzi ktorými sa 
tradícia hugenotského pôvodu udržiavala. 
Rekapituluje doterajšie zistenia (publiko
vané informácie i údaje, ktoré získal od 
potomkov) a otázku necháva otvorenú. 

Rodinu si v roku 2007 všimla aj M. Va
lová v príspevku Royovci v zbierkach Archí
vu literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice (Knižnica, 8, 2007, č. 6, s. 28 - 33). 
Publikuje ich fotografie z 19. - 20. storo
čia a popri nich opisuje aj príbuzenské 
vzťahy. 

ŠÍPKA, Emil: Mácovský rod z Liptov
skej Osady v premenách troch storočí. 
Liptovská Osada: Miestny odbor Matice slo
venskej, 2007. Plodný autor, ktorý v po
sledných desaťročiach systematicky skú
ma genealógie rodín z Liptovskej Osady 
v okr. Ružomberok, spracoval v roku 2007 
ďalších 5 genealogických štúdií. Tri sú ve
nované vetvám rodu Máča (s citovaným 
názvom a podnázvami Geršňovská vetva, 
Juskovská vetva, Koreňovská vetva), jed
na Rajčanovcom {Malé genealogické štú
die. Pohľad na vývoj a súčasnú štruktúru 
Rajčanovského rodu obce Liptovská Osada 
od najstarších čias do súčasnosti) a ďal
šia Kvorkovcom a Štandľovcom (Rodokmeň 
Kvorkovského a Štandľovského rodu z Lip
tovskej Osady). Všetky tieto práce vyšli 
samostatne ako rozmnoženiny vo veľmi 
nízkom náklade. 

SlSMIS, Milan (st.): K problematike 
miesta narodenia a ku genealogickým 
vzťahom Juraja Ribaya. In: Bibliografický 
zborník 2005 (Jur Ribay 1754 - 1812, život, 
dielo, doba). Martin 2007, s. 82 - 89. Autor 
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lokalizuje rodisko Ribaya (pôv. Rybu), slo
venského osvietenca, do Dolných Ozoro-
viec (dnes súčasť Bánoviec nad Bebravou). 
Spresňuje rad údajov o jeho príbuzných 
- rodičoch, súrodencoch a ich rodinách. 
Týkajú sa obdobia od polovice 18. do po
lovice 19. storočia. 

V rovnakom roku autorovi vyšla aj štú
dia Z rodových a rodinných vzťahov (In: 
Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda Slo
venskej národnej rady. Príspevky k 190. 
výročiu narodenia. Bratislava : Kancelária 
Národnej rady Slovenskej republiky 2007, 
s. 212 - 229). Prináša údaje o pôvode a prí
buzenstve J. M. Hurbana, štúrovca, politi
ka a kultúrneho činiteľa. Jeho predkovia 
pochádzali zo Sobotišťa. Rodiny s týmto 
a príbuznými priezviskami sú tu doložené 
od 16. storočia. Genealógia je spracovaná 
až do súčasnosti - potomkovia J. M. Hurba
na, nositelia jeho priezviska i ďalších, žijú 
na Slovensku aj v súčasnosti. 

ŽILÁK, Ján: Na margo genealógie Sa-
muela Mikovíniho. In: Samuel Mikovíni 
a jeho odkaz pre dnešok. Banská Štiavni
ca : Slovenské banské múzeum 2005, s. 8 -
13 (zmeškané vydanie z medzinárodného 
sympózia ktoré sa konalo 19 - 20. 10 2005 
v Banskej Štiavnici). Autor sleduje pred
kov, príbuzných i potomkov popredného 
uhorského kartografa (1686 - 1750). Miko-
víniovci boli zemianskou rodinou, v 1. po
lovici 17. storočia žili v Brezne. Predkovia 
Samuela boli ev. farári, preto pôsobili na 
rôznych miestach Slovenska. Autorovi sa 
podarilo identifikovať doposiaľ neznáme 
priezvisko matky kartografa (Helena Nič-
ková) a opísať jeho príbuzenstvo do konca 
19. storočia. 

Milan Sišmiš 

PlTHA P W M C H O V A P t l U W ľ n M O M n 

BRÁNAMI MESTA 

ŽIVOTOPIS STARÉHO DOMU 

Bránami mesta (Životopis starého 
domu). Autori Petra Pospechová, Peter Witť 
grúber. Vydalo Mestské múzeum v Pezinku, 
Pezinok 2008. 

Pre Pezinok sú 
z pohľadu histórie 
veľmi významné 
dva dátumy. Prvým 
je rok 1208, ku kto
rému sa viaže prvá 
písomná zmien
ka, druhým rok 
1647, kedy uhor

ský kráľ Ferdinand III. povýšil Pezinok na 
slobodné kráľovské mesto. Popri mnohých 
výhodách toto povýšenie prinieslo mestu 
aj povinnosť obohnať sa hradbami. Cen
trum vymedzené opevnením je v Pezinku 
viditeľné dodnes. Autori knižky sa sústre
dili práve na tento priestor, zahŕňajúci 164 
budov. Pozornosť venujú len súkromným 
domom, verejné budovy, napr. radnicu, či 
sakrálne stavby vynechávajú. Predstavujú 
prierez vlastníkov domov v priebehu viac 
ako dvoch storočí, približne od roku 1720 
do začiatku druhej svetovej vojny. 

Autori si jednotlivé domy očíslovali 
zhodne so starými daňovými knihami a po 
meste sa prechádzame tak, ako to kedysi 
robili výhercovia daní. Nechýbajú mapky, 
ktoré nás vedú do konkrétnych častí mes
ta. Určite treba oceniť aj grafickú úroveň 
práce; prekreslené obrázky navodzujú 
nostalgickú predstavu niečoho bývalého 
- starých uličiek, ktoré už neexistujú, väč
ších meštianskych domov i malých vino
hradníckych domčekov, vnútorných dvo
rov i vybavenia izieb. Aj Pezinok prešiel za 
posledných 60 rokov veľkými zmenami. 

Knižka je v niečom podobná Federma-
yerovým Rodom starého Prešporka, je do-
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kladom toho, že (pomôžme si jej mottom) 
„Stovky pezinských rodov a rodín vytvára
li stáročia každodenný príbeh nášho mes
ta. Formovali ho a menili ..." Prezentuje 
ich však v oveľa širšom časovom zábere. 
Nesústreďuje sa na jeden konkrétny súpis 
obyvateľstva. Práca je obrazom spletitých 
rodinných a rodinno-obchodných vzťahov 
nielen v rámci tohto mesta, ale i regiónu 
- vzťahov medzi obyvateľmi Pezinka, Bra
tislavy, Svätého Jura i Modry. 

Na viacerých príkladoch kniha dokla
dá známy fakt o nemeckom evanjelickom 
charaktere starého Pezinka, ktorého chod 
v minulosti určovala práve nemecká šľach
tická a meštianska elita. No Pezinok bol 
zároveň kozmopolitným mestom. Za meš
ťanov boli prijímaní nielen susedia - oby
vatelia spomenutých miest, ale aj prisťa
hovalci z iných častí Uhorska, z Nemecka, 
Rakúska, Češka či Sliezska. 

Autorov treba pochváliť za odvahu na
písať túto knihu. Snáď podnieti vznik po
dobných prezentácií obyvateľstva i v iných 
našich mestách. 

Peter Štetka, Pezinok 
peter.stetka@gmail.com 

DUDZIŇSK1, Paweí: Wspótczesna heral-
dyka i zwyczaje heraldyczne w hošcio 
fach chrešcijaňskich. Warszawa: Wydaw-
nictwo DiG, 2007. I. zv. 461 s., U. zv. 262 s. 

Zhruba od polovice minulého storočia 
tešila sa cirkevná heraldika pozornosti 
najmä dvoch autorov. V rozpätí rokov 1947 
- 1981 publikoval Bruno B. Heim viacero 
encyklopedických diel z tejto oblasti. Jeho 
pokračovateľom sa stal austrálsky heral
dik Michael Francis McCarthy ktorý v roz
pätí rokov 1998 až 2007 vydal v piatich 
zväzkoch bohato ilustrované štúdie o cir-

!IHWJItty.\í 
WKQÍaouat 

kevných erboch 
katolíckych a pro
testantských. Tre
ba kladne hodno
tiť, že vlani vyšlo 
v Poľsku rozsiahle 
dielo Pawta Du-
dziňského, ktorý 
sa v prvom zväzku 
zameriava na špe
cifiká a perspek

tívy rozvoja cirkevnej heraldiky a v ďal
šom rozoberá symboliku mimoštítových 
insígnií užívaných v tejto heraldike. 

Pokiaľ ide o právne úpravy týchto er
bov sa týkajúce, poskytuje autor plné zne
nia príslušných konštitúcií Svätej stolice, 
začínajúc rokom 1644, ale tiež úprav tý
kajúcich sa katolíckych cirkevných erbov, 
prijatých heraldickou autoritou vo Veľkej 
Británii v rokoch 1956 a 1967. Ako ukáž
ky takýchto právnych úprav sú uverejnené 
ďalej niektoré ich plné znenia v pôvodnom 
jazyku a to z Vatikánu, Slovenska (erbo
vá listina pre Milana Chautura, exar-chu 
košického, vydaná Heraldickým registrom 
15. 12. 1997), Rakúska, Kanady, írska, 
Ruska, Nizozemska, Poľska a Čiernej Hory. 

V ďalšej časti popisuje autor obsahovú 
štruktúru erbových štítov a mimoštítové 
insígnie v rímskokatolíckej cirkvi, ale tiež 
jednotlivo vo všetkých ďalších cirkvách 
viazaných na Svätú stolicu, a to v kopt-
skej, etiópskej, malakanskej, maronitskej, 
sýrskej, arménskej, chaldejskej, sýrsko-
východnej a dvanástich cirkvách byzant
ského rítu, medzi nimi aj v slovenskej 
gréckokatolíckej cirkvi. Nasleduje popis 
erbov rádov a reholí, erbov v cirkvách sta-
rokatolíckych, pravoslávnych a protestant
ských, a to vždy jednotlivo podľa krajín na 
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jednotlivých kontinentoch sveta. Okrem 
erbov cirkví, ich hodnostárov a duchov
ných, sú prezentované erby ich územných 
organizačných jednotiek. V prvom zväz
ku tohto diela ide o popisy s odkazom na 
vyobrazenia erbov a viacerých vexíl, kto
ré sa nachádzajú v druhom zväzku. Ide 
o celkove 1345 vyobrazení (z nich 43 zo 
Slovenska), až na málo výnimiek fareb
ných, pričom všetky sú prekreslené jed
nou rukou a výrazným jednotným štýlom. 
Svojím širokým záberom a dokonalosťou 
v detailoch spracovania ide o výnimočné 
dielo. Jeho prístupnosť širokému okruhu 
možných záujemcov je značne obmedzená 
tým, že vyšlo v poľskom jazyku. 

Z. G. Alexy 

BEKE, Margit: Az Esztergomi (Eszter-
gombudapesti) Fóegyházmegye papsá-
ga 1892 - 2006 (Kňazi Ostrihomskej / 
Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy 
1892 - 2006). Budapest, Szent István Tár-
sulat az Apostoli Szentszék Kônyvkiadója 
2006, 831 s. 

Tento obsažný biografický lexikón cir
kevných osobností Ostrihomskej (Ostri
homsko-budapeštianskej) arcidiecézy pria
mo nadväzuje na podobné dielo Lajosa 
Némethyho Serieš parochiarum et paro-
chorum archidioecesis Strigoniensis, vy
dané v roku 1894. Bekeovej práca je však 
podrobnejšia: obsahuje viac biografických 
i bibliografických údajov a popri duchov
ných všíma si aj svetské osobnosti, ktoré 
sa podieľali na rozvoji života v arcidiecéze 
(archeológov, reštaurátorov ai.). 

Vzniku hesiel predbiehal starostlivý 
archívny výskum a overovanie doteraz 
publikovaných informácií; v závere kaž
dého hesla sú odkazy na príslušné zdro

je - pramene i literatúru. Vlastné biogra
fické heslá prinášajú popri základných 
údajoch (o rodičoch, štúdiách, vysvätení, 
miestach pôsobenia) informácie o cirkev
ných i svetských aktivitách danej osoby: 
o dosiahnutých cirkevných hodnostiach, 
spoločenských, politických a literárnych 
aktivitách, účasti na výstavbe kostolov, 
škôl a cirkevných centier, svetských a cir
kevných vyznamenaniach, publikovaných 
i nepublikovaných prácach. 

Autorke nešlo len o prezentovanie su
chých dát. Tam, kde to bolo možné, pousi
lovala sa zachytiť ucelené životné príbehy 
katolíckych kňazov (z ktorých viacerí sta
li sa biskupmi či arcibiskupmi, známymi 
vedcami, spisovateľmi a umelcami), tiež 
kaplánov, učiteľov teológie, katechétov. 
Vďaka historickým hraniciam diecézy, de
siatky z nich pochádzali a pôsobili aj na 
dnešnom území Slovenska. 

Eva Augustínova 

Slovenská archivistika 1 a 2/2008. Zost. 
Júlia Ragačová. Bratislava : OAR MV SR, 
2008, 223 s., 225 s. 

Číslo 1/2008 prináša viacero príspev
kov dotýkajúcich sa oblasti genealógie 
a heraldiky. 

Z publikovaných štúdií ide o príspe
vok Júlie Hautovej Platyovci v stredovekom 
Liptove, Turci a Spiši. Autorka prezentu
je svoju srdcovú tému, ktorej sa už dl
hodobo venuje. V úvode sa vysporadúva 
s pomerne početnou literatúrou a vyvracia 
viaceré vžité omyly. Ide napríklad o účasť 
príslušníkov rodu na krížovej výprave 
Ondreja II do Svätej zeme a tiež úvahy 
o cudzom pôvode rodu, ktorého počiatky 
jednoznačne lokalizuje do Paludze. Prvá 
známa generácia je doložená na začiatku 
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14. storočia. Dejinám rodu sa podrobnejšie 
venuje približne do polovice 16. storočia. 
Prílohou je genealogická tabuľka a mapka 
s vyznačenými rodovými sídlami. 

Ladislav Vrtel sa v ďalšom z rozsiah
lych príspevkov o heraldických figúrach 
s názvom Bájne tvory v erboch (príspevok 
k terminológii blazonu) venuje spomína
ným heraldickým figúram, ich klasifikácii 
a tiež posunom v ich zobrazovaní. Súčas
ťou príspevku je množstvo príloh. 

Pre bádateľov v oblasti sfragistiky bu
de nepochybne prínosná aj štúdia Juraja 
Šedivého Terminológia paleografickej de
skripcie a analýzy, opäť s množstvom uká
žok typov historických písiem. 

V recenznej a anotačnej časti je anoto-
vaný Genealogicko-heraldický hlas, ročník 
2007. Podnetná je anotácia zborníka Pečate 
a ich používatelia, ktorej autorom je prof. 
Jozef Novák. Ďalší anotovaný zborník Stu
dia historka Tyrnaviensia VI. je monotema
tický venovaný problematike národností. 
Anotovaná je aj zaujímavá archontologic-
ká publikácia I. Németha o funkcionároch 
košickej samosprávy - richtároch a radách 
v rokoch 1500- 1700. 

V rubrike Správy upozorňujeme na 
anotáciu výstavy a rovnomenného kataló
gu Život bez domova. Z argentínskej pozo
stalosti Jozefa Cígera Hronského z produk
cie Matice slovenskej, ktorá je zaujímavým 
príspevkom na tému Slovensko a emigrá
cia v 20. storočí. 

Číslo 2/2008 prináša zaujímavú štúdiu 
Martiny Rašičovej Epigrafické pamiatky 
v okrese Trenčín do roku 1850. Ide v na
šich podmienkach o priekopnícku štúdiu 
o tomto type historických prameňov, kto
rá, aj z hľadiska metodológie, môže byť 
inšpiráciou pre ďalších bádateľov. Pre 

genealogický výskum stredovekého tr
navského meštianstva je podnetná štúdia 
Vladimíra Rábika o spracovaní základného 
prameňa k stredovekým dejinám mesta s 
názvom Pôvod a funkcia knihy účtov slo
bodného kráľovského mesta Trnavy z rokov 
(1392/1393) 1394- 1530. 

V recenznej a anotačnej časti je po
trebné na prvom mieste spomenúť mono
grafickú prácu P. Tišliara o mimoriadnom 
sčítaní z roku 1919, ktorá je prvým spraco
vaním tohto zaujímavého prameňa, ktorý 
autor spracoval z pohľadu populačných 
dejín Slovenska. Pre záujemcov o výskum 
na Dolnej zemi môže byť zaujímavý anoto
vaný Prehľad archívnych fondov a zbierok 
v chorvátskych archívoch a edícia najstar
šej stredovekej mestskej knihy Banskej 
Štiavnice. Z ďalších prác je potrebné spo
menúť francúzsku edíciu výnimočnej ak
vizície Francúzskeho národného archívu 
z posledného obdobia. Ide o stredoveký 
erbovník z konca 13. storočia nazvaný po
dľa jedného zo svojich mladších majiteľov 
v 17. storočí (Ľ armorial Le Breton) vydaný 
in extenso. Viacero zaujímavých heraldic
kých, sepulkrálnych a sfragistických polo
žiek sa nachádza v anotovanom katalógu 
Matthias Corvinus. The King. Tradition and 
renewal in the Hungarian Royal Court 1458 
- 1490 z profilovej budapeštianskej výsta
vy venovanej spomínanému panovníkovi. 
Prílohou čísla je bibliografia dlhoročné
ho pracovníka Štátneho archívu v Bytči 
PhDr. Slavka Churého (1935 - 2006), ktorá 
obsahuje viac ako 400 položiek, naprík
lad z oblasti dejín slovenskej komunity 
v Bulharsku a Bulharov v Československu, 
regionálnych dejín, kultúry a školstva, kú
peľníctva či sfragistiky. 

Radoslav Ragač 

•4 68 



Kaštieľ v Mošovciach, v ktorom sa konala časť konferencie o Réviovcoch. Foto: Maroš Mačuha 

Konferencia Rod Révai v sloven
ských dejinách 

V dňoch 16. - 17. septembra 2008 sa 
v Martine a Mošovciach uskutočnila vedec
ká konferencia s medzinárodnou účasťou 
Rod Révai v slovenských dejinách. Vedecké 
konferencie zamerané na históriu jednotli
vých aristokratických rodov, ktoré zohrali 
veľkú úlohu v dejinách Slovenska, sa ko
najú len zriedkavo. Révaiovci patrili k naj
významnejším šľachtickým rodom, ktoré 
pôsobili na Slovensku nepretržite viac ako 
400 rokov. Ako dediční župani Turčianskej 
stolice ovplyvnili predovšetkým región 
Turca, ale hrali dôležitú úlohu aj na krá
ľovskom dvore, v správe štátu a v nepo
slednom rade aj v kultúrnej sfére. 

Organizátorom sa podarilo akciu situ
ovať v autentickom prostredí spätom bez
prostredne s históriu rodu Révai, v Mar
tine v prostredí pôvodne turčianskeho 

stoličného domu a v Mošovciach v jednej 
z pôvodných révaiovských rodových re
zidencií. Na konferencii odznelo spolu 25 
vedeckých príspevkov, ktoré sa snažili 
mapovať jednak vyše štyristoročné účin
kovanie rodu Révai na Slovensku, jednak 
pokryť čo najširšiu škálu problematiky, 
ktorá sa viaže k výskumu šľachtického ro
du v dobovom kontexte. 

Konferencia bola pripravená predo
všetkým v rámci spolupráce Historického 
ústavu Slovenskej akadémie vied a Sloven
skej národnej knižnice v Martine. Tešila sa 
značnej účasti a ohlasu pozvaných hostí 
a odznelo na nej množstvo hodnotných prí
spevkov. Ako vedecký výstup je na rok 2009 
naplánované vydanie kolektívnej monogra
fie. Možno konštatovať, že takto podrob
ne sa slovenská historiografia žiadnemu 
šľachtickému rodu doteraz nevenovala. 

Maroš Mačuha 
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K R O N I K A 

DVANÁSŤ DNÍ pred 90-tymi narodeni-
nami, 18. augusta 2008 v Prahe, zomrel dl
horočný spolupracovník našej spoločnosti 
p. Josef Badá. Patril k ľuďom, ktorí vám zo
stanú v pamäti. Svojou činorodosťou, svie
žosťou ducha i živým záujmom o všetko, 

čo sa deje okolo. 
Pán Badá s na
mi veľmi dávno 
nadviazal spo
luprácu v súvis
losti s hľadaním 
svojich predkov 
Badovcov z tur
čianskych Bodo-
víc (venoval im 
aj jeden z prvých 

článkov, ktoré vyšli v Genealogicko-he-
raldickom hlase). Bol čulým sprostred
kovateľom kontaktov medzi potomkami 
tohto rodu, aktívnym, neskôr aj čestným 
členom Českej genealogickej a heraldickej 
spoločnosti a tiež neúnavným propagáto
rom našej spoločnosti v Prahe. Pochádzal 
z Českého Brodu 030. 8. 1918), od roku 
1944 pôsobil v Prahe. Pôvodne pracoval 
ako úradník Poštovej sporiteľne, neskôr 
Hutného projektu. Rodopisu sa venoval 
vyše 60 rokov. Okrem vlastného a manžel
kinho (Mária, rod. Forejtová) rodokmeňa 
spracoval genealógie viacerých význam
ných osobností, napr. Boženy Nemcovej či 
Mileny Jesenskej, priateľky Franza Kafku. 
Jeho listy plné podnetov, vzácnej podpory 
a postrehov nám budú chýbať. Ďakujeme 
mu za ne i za všetko, čo pre našu spoloč
nosť urobil. (Podrobný životopis p. Badu 
uverejnili Genealogické a heraldické listy, 
Praha, č. 4/2008) 

V NITRE sa 5. februára 2008 uskutoč
nil literárny večer pri príležitosti životné
ho jubilea Prof. PhDr. Richarda Marsinu, 
DrSc. Popredný slovenský historik, tvorca 
základného diela slovenskej a stredoeu
rópskej medievistiky (Codex diplomaticus 
et epistolaris Slovaciae), autor odborných 
a popularizačných publikácií, člen mno
hých vedeckých spoločností a dlhoročný 
spolupracovník SGHS sa v dobrom zdraví 
dožil 85 rokov. Úprimne mu blahoželáme. 

NEMECKÝ Der Herold priniesol správu 
0 úmrtí Prof. Hannsa Jägera-Sunstenaua 
(24. 11. 1911 - 7. 3. 2008), viedenského 
archivára a historika, ktorý patril medzi 
najznámejších rakúskych genealógov a he
raldikov. Prof. Jäger-Sunstenau pôsobil vo 
Viedenskom mestskom a krajinskom archí
ve. Do povedomia vstúpil dielami o štát
nom znaku a znakoch spolkových krajín 
Rakúska (1948), o genealógii „kráľa valčí
kov" Johanna Straussa (1965) a mnohými 
ďalšími. Predsedal Heraldicko-genealogic-
kej spoločnosti Adler (1969 - 1982), bol 
tiež funkcionárom Medzinárodnej heral
dickej akadémie a Medzinárodnej konfede
rácie genealogických a heraldických spo
ločností. (Viac Der Herold, 51, 2008, Heft 

1 - 2 , s. 309-313) 

ŽIDOVSKÉ KULTÚRNE FÓRUM MAKOR 
v Bratislave zorganizovalo niekoľko pred
nášok o genealógii. 24. septembra 2007 H. 
Pokreisová zo Štátneho archívu v Sali roz
právala na tému Genealógia pre všetkých, 
26. júna 2008 o vlastných výletoch do ro
dinnej histórie Katarína Holländerová, pô
sobiaca od r. 1968 vo Švajčiarsku. 
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PRI ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE v obci Kaluža 
sa 8. a 9. mája 2008 uskutočnilo druhé 
stretnutie potomkov Štefana a Anny Reme-
tančíkových. Slávnostného obeda sa zú-
častilo 50 z celkom 101 žijúcich potomkov. 
Ich predchádzajúce stretnutie sa konalo 
8. mája 1998. Z 85 členov rodu prišlo vte
dy 53. {www.remetancik.eu) 

POSLEDNÉ ARCHÍVNE DNI sa 27. - 29. 
mája 2008 konali v Skalici. Hovorilo sa 
na nich hlavne o aktuálnych trendoch 
spracovávania archívnych fondov. Spoloč
nosť slovenských archivárov na nich tiež 
odštartovala tvorbu Biografického slov
níka archivárov Slovenska, ktorý by mal 
priniesť údaje o všetkých osobnostiach 
slovenského archívnictva. Mnohé z nich 
prispeli aj k rozvoju genealógie, heraldiky 
a ďalších disciplín. Trináste archívne dni 
v máji 2009 v Bojniciach budú riešiť otáz
ky ochrany archívneho bohatstva v krízo
vých situáciách. 

SEMINÁR NOBILITACE VE SVETLE PÍ-
SEMNÝCH PRAMEŇU, ktorý sa 29. - 30. má
ja 2008 uskutočnil v Olomouci, priniesol 
zhodnotenie skúseností zo súpisov erbo
vých listín v českých i slovenských archí
voch. Český projekt sa zameriava výlučne 
na originály, slovenský, ktorý od r. 2006 
organizuje SGHS, počíta aj s odpismi. Oba 
prispejú k výskumu nobilitačných proce
dúr, heraldickej tvorby, príbuzenských 
i iných vzťahov nobilitovaných osôb. 

VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA sa 
18. júna 2008 dožil Prof. PhDr. Jozef 5i-
mončič, CSc. z Trnavskej univerzity. Rodák 
z Dechtíc, ktorému nedovolili v 50-tych ro
koch dokončiť štúdium na Pilozofickej fa

kulte v Bratislave, pôsobil dlhé roky v Štát
nom archíve v Trnave (štúdium dokončil 
popri zamestnaní). Významne prispel 
k výskumu dejín tohto regiónu. Navrhol 
viac ako 60 erbov miest a obcí Trnavského 
okresu. Od roku 1992 pôsobí na Trnavskej 
univerzite. Prednáša pomocné vedy histo
rické a novoveké slovenské dejiny. 

UŽ PO TRETÍ RAZ - 21. júna 2008 v Je-
lenci - sa stretli príslušníci rodín Forgáčov-
cov. Po zvítaní na obecnom úrade, slávnost
nej svätej omši a položení vencov na hroby 
posledných Forgáčovcov z Jelenca si pre
zreli zrekonštruované priestory miestneho 
kaštieľa - zamýšľaného múzea Forgáčovcov. 
Niektorí vystúpili aj na hrad Gýmeš. 

VO VIEDNI, na dome, kde študoval, od
halili 25. júna 2008 pamätnú tabuľu slo
venskému architektovi Dušanovi Jurkovi-
čovi (1868 - 1947). V Slovenskom inštitúte 
súčasne otvorili výstavu venovanú jeho 
životu a dielu. Potomka rodiny s bohatými 
národnými a kultúrnymi tradíciami pre
slávili desiatky originálnych diel, vrátane 
monumentálnej mohyly M. R. Štefánika na 
Bradle. V súvislosti s prípravou spomína
ných podujatí p. Ing. Milan Pálka, dlhoroč
ný člen našej spoločnosti z Bratislavy, na
novo spracoval genealógiu Jurkovičovcov 
a jeden jej exemplár venoval aj SGHS. 

STRETNUTIE RODÍN TRANČÍKOVCOV, 
HUDECOVCOV A KNEPPOVCOV (asi 40 po
tomkov Štefana Trančíka z Uhrovca a ich 
príbuzných) sa 27. júla 2008 uskutočnilo 
na Jankovom Vŕšku pri Uhrovci v okrese 
Bánovce nad Bebravou. Z tohto príbuzen
stva vyšlo viac popredných vedcov a pe
dagógov, ktorí pôsobili a pôsobia v Slo-
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Zo stretnutia Trstenských v Trstenej 

venskej akadémii vied, na slovenských 
a českých univerzitách i inde. Ich genea
lógiu spracoval Ing. Peter Trančík z Košíc. 
Jeden exemplár rodina venovala Uhrovské-
mu múzeu v Uhrovci. 

MIESTOM 8. STRETNUTIA KOVÁČIKOV-
COV sa po Čiernom Balogu, Chynoranoch 
na Ponitrí, Lučenci, Rakovej na Kysuciach, 
Banskej Bystrici a Bojniciach stalo v sobo
tu 16. augusta 2008 mesto Martin. Zorga
nizovali ho manželia Ing. Miroslav a Ing. 
Zdenka Kováčikovej. „I napriek nepriazni 
počasia sa nás zišlo 164 dospelých a 6 detí 
z celého Slovenska," povedal jeden z du
chovných otcov týchto podujatí Ing. Milan 
Kováčik z Brezna. Kandidátmi na usporia
danie ďalšieho stretnutia sú mestá Tren
čín, Nitra a Brezno. 

lách a akadémiách. Projekt dal vzniknúť 
rozsiahlej databáze a radu publikácií, ktoré 
sú dostupné aj v slovenských knižniciach. 
Archív začal nedávno realizovať podobný 
projekt zameraný na uhorských študentov 
v stredoveku (do roku 1526). 

V TRSTENEJ sa cez víkend 26. a 27. 
septembra 2008 zišlo okolo dvesto Trsten
ských z celého Slovenska - potomkov rodu 
ktorého členovia patrili k zakladateľom 
tejto oravskej obce. Išlo o historicky prvé 
stretnutie nositeľov tohto mena (centrál
ny register obyvateľstva ich v súčasnost 
eviduje 256), ich príbuzných a priateľov. 
Podrobné informácie o príprave podujatia 
ako aj odozve naň môžete získať na strán 
ke www.trstensky.sk. (Dušan Trstenský 
Banská Bystrica) 

V SEPTEMBRI 2008 si v Budapešti pri
pomenuli založenie Archívu Univerzity 
Eotvôsa Lóranta. Pracovisko v posledných 
rokoch zaujalo projektom systematické
ho vyhľadávania a publikovania údajov 
o uhorských študentoch na európskych 
univerzitách. Výskum týkajúci sa novoveku 
(1526 - 1918) trval vyše 20 rokov, prebiehal 
v 21 krajinách a zachytil údaje o 96-tisíc 
Uhroch na 215 univerzitách, vysokých ško-

DIPLOMATICA ECCLESIASTICA. V dňoch 
15. - 16. októbra 2008 sa v Konferenčnej 
sále Slovenského národného archívu v Bra
tislave uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia Diplomatica ecelesiastica spo
jená s okrúhlym stolom na tému Cirkevné 
archívy včera/dnes/zajtra. Konferencia 
ukázala, že záchrana kultúrneho dedič
stva, ktoré tvoria cirkevné archívy, je na
najvýš aktuálna a možno ju riešiť len spo-
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ločným postupom cirkví a archívov. Inak 
sa môže stať, že táto báza aj pre genealo
gické skúmanie sa nám obrazne povedané 
rozplynie medzi prstami. 

DNA TESTY, ako aj otázka čo hovorí DNA 
o genetických koreňoch slovenskej populá
cie priťahujú čoraz väčšiu pozornosť záu
jemcov. Doc. Vladimír Ferák, CSc. z Príro
dovedeckej fakulty hovoril na túto tému 30. 
októbra 2008 v Národnom centre pre popu
larizáciu vedy a techniky v Bratislave. 

V LIPTOVSKOM MIKULÁSI sa 5. 11. 2008 
uskutočnil seminár Uramovci v slovenskej 
kultúre. Podujatie zorganizoval Národný 
biografický ústav Slovenskej národnej 
knižnice v spolupráci s viacerými inštitú
ciami v Liptovskom Mikuláši. Po prvýkrát 
sa pri tejto príležitosti zišli a spoznali 
i žijúci potomkovia rodu (ich príbuzenské 
vzťahy osvetlil Zdenko Ďuriška). Viacerí 
Uramovci významne ovplyvnili kultúrne 
a politické dianie na Slovensku v 19. a 1. 
polovici 20. storočia. 

AKO PREBIEHA DIGITALIZÁCIA ARCHI
VÁLIÍ, hlavne matrík na severnej Morave 
a v Sliezsku a čo priniesol výskum maďar
skej vetvy Seréniovcov, dozvedeli sa účast
níci genealogického matiné, ktoré 8. novem
bra 2008 usporiadala Moravská genealogická 
a heraldická spoločnosť v Brne. 

V ROKU 2007 ZAČAL HISTORICKÝ 
ÚSTAV Slovenskej akadémie vied vydávať 
nový internetový časopis Fórum historiae. 
Jednotlivé čísla sú pripravované monote
matický a zatiaľ posledné (2/08) prináša 
príspevky prednesené na konferencii Mes
tá a šľachta, mešťania a šľachtici, ktorá 

sa uskutočnila v októbri roku 2007 v Le
viciach. Ako sa dozvedáme z úvodníka 
Dr. Vladimíra Segeša, zo 43 prihlásených 
príspevkov odznelo na podujatí 35. Fórum 
ich prináša dovedna dvdsaťštyri. Viac na 
www.forumhistoriae.sk. 

K ZÁSADNÝM PERSONÁLNYM ZMENÁM 
došlo v uplynulom období v dvoch po
predných slovenských pamäťových inšti
túciách. Do kresla riaditeľa Slovenského 
národného archívu v polovici júna 2008 
zasadol PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (v sú
časnosti aj predseda SGHS), do funkcie 
riaditeľa Odboru archívov a registratur MV 
SR začiatkom roka 2009 Ing. Jozef Hanus, 
CSc. J. Hanus sa dlhodobo venuje otázkam 
ochrany archívnych dokumentov. R. Ragač 
je známym organizátorom vedeckých pod
ujatí, tiež autorom početných prác z heral
diky, sfragistiky i genealógie. 

AMERICKÝ VEĽVYSLANEC Vincent Ob-
sitnik v závere svojej diplomatickej mi
sie 13. januára 2009 navštívil Slovenskú 
národnú knižnicu v Martine a venoval jej 
denník svojej rodiny. „Mám korene v Mo
ravanoch na východnom Slovensku. Ale 
mám korene aj v Amerike v Pensylvánii," 
povedal pre denník Pravda pri príchode 
na Slovensko v decembri 2007. „Môj starý 
otec emigroval do Spojených štátov ešte 
v 90. rokoch 19. storočia a môj otec sa už 
narodil tam. Otec sa potom vrátil, vzal 
si moju mamu, ale po mojom narodení 
sa rozhodol, že krajina, kde bude vyras
tať jeho syn, bude Amerika." V. Obsitnik 
sa narodil v januári 1938 v Moravanoch. 
V marci rodina odišla do USA. 

Spracoval Milan Sišmiš 
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PRÍLOHA 

V popoludňajších hodinách 12. novembra 2008 sa v priestoroch Slovenského národ
ného literárneho múzea SNM v Martine uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej 
genealogicko-heraldickej spoločnosti. Prítomných bolo asi 60 členov. Na stretnutí odneli 
správy týkajúce sa pôsobenia SCHS v uplynulom období (od predchádzajúceho VZ, ktoré 
sa konalo 25. 10. 2006). Členovia prediskutovali viaceré otázky týkajúce sa činnosti 
SGHS, udelili člestné členstvo jej doterajšiemu predsedovi p. Prof. PhDr. Leonovi Sokolov
skému, CSc. a zvolili členov, ktorí budú pôsobiť vo výbore a dozornom výbore spoloč
nosti v dálšom období. V nasledujúcom texte prinášame správu o činnosti SGHS, ktorú 
predniesol tajomník SCHS M. Šišmiš, ako aj zoznam nových funkcionárov SGHS. 

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ 
V ROKOCH 2006 - 2008 

Orgány SGHS. Milí priatelia! Ako viete, naša spoločnosť dlhodobo úzko spo
lupracuje so Slovenskou národnou knižnicou, vďaka čomu sa nám aj v uplynulom 
období darilo úspešne rozvíjať mnoho významných projektov. Tie tvoril, ich reali
záciu ako aj chod celej spoločnosti riadil výbor pod vedením predsedu p. Prof. PhDr. 
Leona Sokolovského, DrSc. Vo výbore pôsobili aj p. Ing. Zdenko Alexy, Mgr. Zdenko 
Ďuriška (podpredsedovia), Mgr. Milan Sišmiš (tajomník), Martin Čulen (hospodár, 
ktorého 1. 8. 2008 vo funkcii vystriedala p. Eva Bohdanová) a ako členovia p. Mgr. 
Šarlota Drahošová, (Doc.) PhDr. Frederik Federmayer, PhD., PhDr. Igor Graus, (Doc.) 
PhDr. Vladimír Rábik, PhD., PhDr. Radoslav Ragač, PhD., PhDr. Ján Žilák, CSc. 

Na činnosť a hospodárenie spoločnosti dohliadal dozorný výbor pod vedením 
p. Pavlíny Valkovej. Ďalšími jeho členmi boli p. PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc. a p. 
PhDr. Oľga Kvasnicová. 

Oba výbory sa stretávali pravidelne, v pracovni p. Prof. Sokolovského na Katedre 
archívnictva a pomocných vied historických FFUK v Bratislave a dovedna sa zišli 
7-krát. Do priebehu pracovných diskusií aktívne zasahovali aj p. Prof. PhDr. Jozef 
Novák, DrSc. (čestný predseda SGHS), Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc, Mgr. (PhDr.) 
Peter Keresteš, Mgr. Martin Bartoš, PhDr. František Zifčák a p. PhDr. Ladislav Vrtel, 
ktorí boli na tieto stretnutia prizývaní. Jedného z posledných stretnutí sa zúčastnili 
aj zástupcovia Slovenskej národnej knižnice (p. generálny riaditeľ Doc. PhDr. Dušan 
Katuščák, PhD. a jeho námestník Mgr. Peter Cabadaj). 

Na realizácii jednotlivých úloh sa popri členoch oboch výborov SGHS podieľali 
aj iní, externí spolupracovníci - viacerí grafici, webmajster, autori a posudzovatelia 
príspevkov, externí redaktori, prekladatelia, tlačiari... 

Členovia a partneri. Napriek viacerým úmrtiam a ukončeniam členstva, sme 
v uplynulom období zaznamenali ďalší, asi 11%-ný nárast členskej základne. V sú-
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časnosti evidujeme 513 členov. Ide o historicky najvyšší počet členov od vzniku na
šej spoločnosti. Vzrástol predovšetkým počet individuálnych členov zo Slovenska, 
ktorých v súčasnosti evidujeme 486. Zo zahraničia (kde máme 27 členov) popri dlho
dobo vytrvalých priaznivcoch z ČR sme po prvýkrát pocítili väčší záujem o členstvo 
zo strany krajanov z bývalej Juhoslávie, konkrétne zo Srbska. 

Z hľadiska územného rozloženia asi 1/5 slovenských členov pôsobí v Bratislave 
(105), druhá pätina vo väčších mestách (Košice, Žilina, Martin, Trnava, Prešov, Nitra, 
Banská Bystrica, Trenčín, Zvolena). Ostatní členovia sú rozptýlení v ďalších mestách 
a obciach Slovenska. 

V uplynulom období sme udržiavali kontakty aj s cca 60 domácimi a zahraničný
mi partnermi a priaznivcami, zväčša formou vzájomnej výmeny periodík. Koncom 
roka 2007 sme podporili partnerskú Slovenskú archívnu spoločnosť v jej úsilí ne
znižovať stavy pracovníkov v našich štátnych archívoch (mnohí z nich sú aktívnymi 
členmi aj našej spoločnosti). 

Projekty 
Publikácie. Edičné aktivity boli aj v uplynulom období ťažiskovými aktivitami 

našej spoločnosti. Popri periodiku Genealogicko-heraldický hlas sa usilujeme vydá
vať aj samostatné publikácie. Na procese tvorby Genealogicko-heraldického hlasu 
sa veľa nezmenilo. Vzhľadom na charakter príspevkov a naše momentálne možnosti 
si jeho príprava vyžaduje dosť času, preto zatiaľ neuvažujeme o zvýšení jeho pe
riodicity. Pokiaľ ide o prispievateľov, postupne dochádza k ich obmene, k nástupu 
autorov novej generácie - mladých historikov, archivárov. Uvedomujeme si, že do 
budúcna by sme mali zlepšiť pravidelnosť vo vydávaní. 

Popri Hlase sme v uplynulých 2 rokoch vydali 4 samostatné publikácie a ďalšie 
pripravujeme. Vydali sme zborník Erbové listiny (2006), zborník K dejinám genealogic
kého výskumu na Slovensku (2007), monografiu Zdenka Ďurišku Medzi mlynmi a ban
kami- dejiny rodu Makovickovcov (2007, resp. 2008) a Diplomatarium Sancto-Adalber-
tinum V. Rábika (2008). Nedávno sme nechali zdigitalizovať prvú publikáciu vydanú 
SGHS v r. 1994: dávnejšie vypredaný zborník Najstaršie rody na Slovensku dnes teda 
môžete nájsť (v elektronickej podobe) aj na internetovej stránke našej spoločnosti. 

Nepodarilo sa nám dotiahnuť vydanie druhého dielu Príručky ku genealogickému 
výskumu (vyše roka je po stránkových korektúrach, no nestihli sme spracovať ob
razovú časť a textové prílohy tak, aby tento zväzok obsahovo i formálne korešpon
doval s prvým). Toto je teda úloha, ktorú chceme splniť v roku 2008, kedy chceme 
vydať aj zborník z práve prebiehajúcej konferencie {Kontinuita a diskontinuita...). 

Zatiaľ nevyšla ani publikácia Z. Alexyho o regionálnych znakoch Európy, ktorej 
tvorbu sme finančne podporili, na ktorej vydanie však nemáme vplyv. Plánujeme 
i vydania ďalších prác. 

Pokiaľ ide o záujem o naše publikácie, mnohé staršie tituly, ako viete, sú už vy
predané. V posledných rokoch najviac žiadaná bola Príručka ku genealogickému vý-

75 • 



skumu. Záujem je aj o dejiny Makovickovcov a najnovšie aj o Diplomatár V. Rábika. 
Kolegovia z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied prejavili záujem včleniť 
v Diplomatáriu publikované texty do monumentálneho korpusu stredovekých uhor
ských listín, ktorého vydanie pripravujú. 

Internetová stránka už veľa rokov slúži ako veľmi často navštevovaný priestor 
našej komunikácie so širokou verejnosťou, so záujemcami zo Slovenska i zo sveta. 
Aj keď sme sa nedostali kjej zásadnejšej rekonštrukcii, dbali sme na to, aby bola 
v najnavštevovanejších častiach (Priezviská) sústavne aktualizovaná. Potreba jej 
aktualizácie v širšom meradle, skvalitnenia jej obsahu, bola predmetom viacerých 
rokovaní výboru a zostáva úlohou, ktorú chceme v najbližšom období doriešiť. 

Knižnica, zbierky, projekty zamerané na sprístupňovanie pramenných 
informácií. V spolupráci s kolegami zo Slovenskej národnej knižnice v priestoroch 
jej univerzálnej študovne v Martine budujeme príručnú odbornú (genealogicko-he-
raldickú) knižnicu. V uplynulom období sa rozšírila o rad nových titulov a vidno, 
že sú používané. 

Aj zbierky dokumentov, ktoré budujeme tiež, sa rozrástli o nové nepublikované 
genealógie. Prezenčne ich študovalo viac bádateľov. Chceli by sme postupne vytvo
riť katalóg k nim či ich súpis. 

Záznamy získané v rámci projektu Prepis náhrobných nápisov sa nám zatiaľ 
nepodarilo sprístupniť verejnosti. Veľa si v tomto smere sľubujeme od spolupráce 
s kolegami v SNK - od novej digitalizačnej linky, ktorá môže prispeť k spracovaniu 
týchto záznamov a ich následnému zverejneniu na internete. 

V roku 2006 sme s podporou Odboru archívov a registratúr MV SR odštartovali 
celoslovenský projekt Súpis slovacikálnych erbových listín. Doposiaľ sa nám v rámci 
neho podarilo získať záznamy zo 17 archívov a základné údaje o vyše 1800 erbo
vých a nobilitačných listinách (ich origináloch i odpisoch). V niektorých archívoch 
boli práce ukončené, v niektorých (v Štátnom archíve v Bratislave) ešte pokračujú. 
Z väčších archívov sa predbežne nezapojili Archív hl. mesta SR Bratislavy (z objek
tívnych príčin - dlhodobo rieši zložitú situáciu s vlastným umiestnením) a Štátny 
archív v Banskej Bystrici. V nasledujúcom období chceme do projektu zapojiť aj mú
zeá a postupne ho - v základnej fáze, fáze zberu primárnych informácií - uzavrieť. 
Nasledovať bude ich spracovanie a publikovanie. 

Podujatia. Pred 2 rokmi sme v Martine zorganizovali konferenciu K dejinám 
genealogického výskumu na Slovensku a o rok neskôr seminár Ako prezentovať deji
ny rodín a vyhodnotenie jubilejného 5. ročníka súťaže Najlepšie genealogické práce 
(zúčastnilo sa ho 16 autorov s 21 prácami - o podujatí sme podrobne informovali 
v Genealogicko-heraldickom hlase 1/08, s. 41 - 51). Dnes sme prítomní na konferen
cii Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky na Slovensku. Toto podujatie 
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Na konferencii Kontinuita a diskontinuita sa zišlo vyše sto záujemcov zo Slovenska, Českej 
republiky i Poľska. V strede (vľavo) predseda SGHS Prof. Dr. Leon Sokolovský, CSc. a čestný 
predseda Prof. Dr. Jozef Novák, DrSc. Foto: Ľubomír Jankovič 

bolo koncipované ako predkonferencia k 29. medzinárodnému kongresu genealogic
kých a heraldických vied, ktorý sa mal v roku 2010 uskutočniť v Bratislave. SGHS sa 
zapojila do prípravných rokovaní a podarilo sa nám tiež získať podporu zo strany 
Slovenskej národnej knižnice. Hlavný organizátor, občianske združenie Congress 
2010, však od príprav podujatia nakoniec upustilo a rozpadlo sa. Spomínané podu
jatie sa teda s veľkou pravdepodobnosťou na Slovensku neuskutoční (medzičasom 
prišla správa, že kongres sa bude konať v nemeckom Stuttgarte). 

Služby. K veľmi frekvetovaným službám, ktoré (e-mailom, telefonicky, osobne 
i klasickou korešpondenčnou formou) poskytujeme, patria konzultácie, posky
tovanie informácií. Najčastejšie sa na nás obracajú začínajúci genealógovia - zo 
Slovenska i krajania, v posledných rokoch aj tvorcovia študentských (stredoškol
ských i vysokoškolských) prác, tiež odborní autori a novinári. Ako viete, štátne 
archívy prestali v tomto roku (2008) vyhotovovať genealogické rešerše pre domácich 
žiadateľov. Mnohí sa preto automaticky začali obracať na nás. Časť dopytov sme 
zodpovedali, časť (zväčša tých, ktoré sa týkali výskumu na zákazku) sme priamo 
postupovali súkromným genealógom. Aktualizovali sme aj ich zoznam na našej 
webovej stránke. 

Ohlasy. Zaznamenali sme rad ohlasov na naše aktivity v domácich i zahranič
ných periodikách, na internete, v rozhlase. Dostali sme tiež veľa podnetov k čin
nosti, návrhov k spolupráci - od vás, členov, tiež od kolegov z vedeckých pracovísk, 
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archívov a knižníc. Úprimne Vám za ne ďakujeme - svedčia o tom, že o to, čo robíme, 
máte záujem, že vám to prináša istý úžitok a že to teda má svoj zmysel. Vaše ohlasy 
zvykneme publikovať v GH-hlase. 

Vízia, najbližšie zámery. Radi by sme udržali kontinuitu - vo vydávaní GH-hla-
su, publikácií, v organizovaní členských stretnutí... Máme v čom pokračovať, služby 
našej spoločnosti chceme naďalej rozvíjať. 

Na tomto valnom zhromaždení, po desiatich rokoch končí svoje pôsobenie vo 
výbore i vo funkcii predsedu našej spoločnosti p. Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 
Každý človek je nejakým spôsobom vzácny. Taký bol a je aj pán profesor Soko
lovský. Podporil túto spoločnosť v mnohých kľúčových okamihoch, podnikol rad 
rokovaní, ktoré významne ovplyvnili chod všetkých projektov našej spoločnosti, 
po celých 10 rokov bol vynikajúcim hostiteľom výborových stretnutí SGHS. Napriek 
mimoriadnej pracovnej vyťaženosti vedel si nájsť čas a podporil našu spoločnosť 
vždy, keď to bolo potrebné. Dovoľte mi preto, aby som sa mu v mene svojom, v mene 
kolegov z oboch výborov SGHS i v mene nás všetkých úprimne poďakoval. Som rád, 
že napriek rozhodnutiu nekandidovať do žiadnych funkcií SGHS, vyjadril želanie 
spolupracovať s SGHS i naďalej. 

Po tejto správe prítomní jednohlasne zvolili a prijali p. Prof. Sokolovského za 
čestného člena Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. V závere stretnutia 
účastníci zvolili výbor a dozorný výbor spoločnosti, ktoré si (na stretnutí 25. 11. 2008 
v Bratislave) zvolili svojich funkcionárov. Novým predsedom spoločnosti sa stal PhDr. 
Radoslav Ragač, PhD., riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave. 

ORGÁNY SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 

VÝBOR 
Predseda: 

Podpredsedovia: 

Tajomník: 
Hospodár: 
Členovia: 

DOZORNÝ VÝBOR 
Predseda: 
Členovia: 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., 
Mgr. Zdenko Ďuriška 
Mgr. Milan Šišmiš 
Eva Bohdanová 
PhDr. Martin Bartoš, Mgr. Šarlota Drahošová, 
PhDr. Igor Graus, PhDr. Peter Keresteš, 
PhDr. Ladislav Vrtel, PhDr. Ján Zilák, CSc. 

PhDr. Oľga Kvasnicová 
PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc, Pavlína Valková 
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O H L A S Y 

Spomienka 
Kniha Brezovský staviteľ organov Mar

tin Šaško, jeho predkovia a potomkovia 
bola ocenená 25. októbra 2007 Slovenskou 
genealogicko-heraldickou spoločnosťou 
v Martine. Do knihy sú vložené 4 rodokme
ne: šaškovský, húskovský, krajčovičovský 
a rodokmene oboch našich starých matiek, 
kiškovský a šavarovský. Prvé tri z nich 
napísala moja sestra Anna Húsková, na 
základe štúdia cirkevných matrík i Rodin
nej knihy seniora Jána Pravoslava Lesku 
v Brezovej pod Bradlom ešte v roku 1946. 
Obsiahla tým údaje z 18. a 19. storočia. 

Ja som začala robiť výskum v 70-tych 
rokoch 20. storočia v archívoch, cestami 
do Prahy i Brna a údaje som rozšírila na 
obdobie od roku 1690 do súčasnosti. 

Táto drahá sestra 
Anna Húsková, na
rodená roku 1920 
v Chicagu, plnila 
od môjho narodenia 
funkciu matky (mo
ja biologická matka 
zomrela v prvom 
roku môjho života). 

Sestra ma vychovala, dala vyštudovať na 
konzervatórium a pri mojom trvalom poo
bedňajšom zamestnaní mi ešte opatrovala 
deti. 

Zomrela ... 10. februára 2009. 
Nebyť jej základu rodokmeňa, kniha 

o Martinovi Šaškovi by nikdy nevyšla! 
Chcem touto spomienkou prejaviť jej 

úctu a poďakovanie za nesmiernu obeta
vosť a veľkú zásluhu. 

17. marca 2009 
Jej sestra Oľga Kovačičová-Húsková 

K erbom Jána Nepomuka Gustíniho 
V Genealogicko-

heraldickom hlase 
1/08 sme publikova
li príspevok p. Zden
ka G. Alexyho Erby 
cirkevného hodnos
tára Jána Nepomu
ka Gustíniho (1712 
- 1774). V obrazovej 

časti sme omylom použili nesprávnu va
riantu erbu baróna Fischera (obr. 7). Radi 
by sme túto chybu napravili. Správny erb 
publikujeme nižšie a autorovi sa osprave
dlňujeme. 

K činnosti SGHS 
Pozdravujem do Martina. Členom SGHS 

som od svojich šestnástich rokov, čo je 
polovica môjho života a ešte nikdy som to 
neoľutoval. Oceňujem, že SGHS je serióz
na organizácia, používa vedecké metódy 
práce a nie je zaťažená politickými alebo 
rôznymi inými „aristokratickými" excesmi 
a falošným predvádzaním sa. Toľko môj 
pohľad i vďaka. 

Peter Pecuch, Žilina, 21. 2. 2009 

Vami organizované stretnutia boli vždy 
výborné a pokiaľ som sa ich mohol zúčast
niť, vždy boli pre mňa veľkým zdrojom 
poučenia, nech už bola téma akákoľvek. 

Ing. Milan Pálka 
Bratislava, 28. 2. 2009 

K príručke ku genealogickému výskumu 
Bádaniu o predkoch som sa začal veno

vať pred pár rokmi. Cez mnohé problémy 
som sa prehrýzal sám. Škoda, že som sa 
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k vašim skvelým publikáciám dostal po
merne neskoro. Mohol som si „skrátiť ces
tu". Príručka ku genealogickému výskumu 
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 
je naozaj výbornou príručkou. 

Miroslav Šmalo 
Horná Mariková, 3. 4. 2008 

Recenzia v Tvorbe ma naviedla na kni
hu o Makovickovcoch. Ďakujem. Takejto 
literatúry nikdy nie je dosť. 

Ján Juráš 
Liptovský Mikuláš, 9. 2. 2009 

Prvý obsiahly pohľad na dejiny sloven
ského podnikania. Komunistický režim 
počas väčšiny 2. polovice 20. storočia od
súval podobné témy bokom. Osobitným 
vkladom je obrovské množstvo fotografií 
osôb a príslušných dokumentov. 

Martin Votruba 
k práci Z. Ďurišku o Makovickovcoch 

Univerzita v Pittsburghu, USA 
november 2008 

Nezvyknem čítať knihu od konca, pat
rím k tým pravoverným čitateľom, ktorí 
začínajú tam, kde má oficiálne začiatok. 
Preto až po prečítaní, keď som prišla na 
koniec, plná nadšenia z obsahu práve 
preštudovaných strán, som sa dozvedela, 
že moje nadšenie bolo opodstatnené. Až 
v závere som sa totiž dozvedela, že ru
kopis získal roku 2005 1. miesto v súťaži 
Najlepšie genealogické práce 2005. Kniha 
Z. Ďurišku je skutočne zaujímavá, odborne 
erudovaná, s nenahraditeľnou informač
nou hodnotou. 

Eva Králikova 
v Zborníku Slovenského národného 

múzea v Martine, ročník XI/2008 

Výbornej Gratulujem k skvelému poči
nu! Takto by bolo treba vydať všetky aspoň 
stredoveké veci z rodových archívov. 

Maroš Mačuha 
k Diplomatáriu Vladimíra Rábika 

Bratislava, 18. 10. 2008 

O každé nové číslo Hlasu je „boj" nielen 
u nás doma v Banskej Bystrici, ale pomaly 
aj v celej rozvetvenej rodine. 

Ivan Bača 
Banská Bystrica, 12. 12. 2008 

Počul som od pani Viery Benkovej 
z Báčskeho Petrovca, našej spisovateľky, 
že ste ju kontaktovali, čo ma teší. Ja som 
jej odniesol všetkých 25 čísiel Hlasu, kto
ré som od vás prijal vlani, takže ona to 
prezrela a bola rada, že tam našla dosť 
toho, čo ju zaujímalo. Všetko najlepšie 
vám prajem a želám vám, aby ste aj ďalej 
vytrvávali na udržiavaní nášho časopisu 
a heraldicko-genealogickej spoločnosti. 

Ing. Pavel Tordaj 
Zemun, Srbsko, 7. 11. 2008 

Hlas dôkladne a precízne študujem 
a vždy som našiel nádherné články o ge
nealógii. So srdečným pozdravom a pria
ním mnoho úspechov vo vašej práci 

Vladimír Porubský, 17. 2. 2009 
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XlCÍDNAi íSt www.dnatest.sk 

• špičkové laboratórne vybavenie • poprední odborníci v oblastí molekulárnej genetiky človeka 
• biologický materiál: výter z ústnej sliznice • testy DNA využiteľné v genealógii 

Genealogický Y-DNA test 
Testom vyšetríme 17 úsekov DNA (markerov) naY-chromozóme. 
Umožňuje v rodokmeni spájať mužské línie. Vhodný len pre mužov. 

Genealogický mtDNA test 105 l/vzorka 
Testom stanovíme postupnosť stavebných prvkov (sekvenciu) tzv. hypervariabiiného úseku 
mitochondriálnej DNA (mtDNA), ktorá sa prenáša v generáciách po ženskej línii. 
Umožňuje v rodokmeni spájať ženské línie. Vhodný pre mužov aj ženy. 

Priezviskový projekt 95 €/vzorka 
Test umožní zistiť, či majú dvaja alebo viacerí muži s rovnakým priezviskom spoločného predka, 
alebo či sú len menovcami. Vhodný len pre mužov. 

Y-DNA genografický test 95 €/vzorka 
Testom sa stanoví príslušnosť k jednej z cca 10 hlavných mužských rodových línií (Y-haploskupín) 
a tým aj geografický pôvod vzdialených predkov v mužskej línii. Vhodný len pre mužov. 

mtDNA genografický test 105 €/viorka 
Testom sa stanoví príslušnosťk jednej zo siedmych hlavných ženských rodových línií ("mtDNA klanov") a 
tým aj geografický pôvod vzdialených predkov v ženskej línii. Vhodný pre mužov aj ženy. 

Kombinovaný Y-DNa a mtDNA genografický test 185 c/vzorka 
Test je kombináciou Y-DNA a mtDNA genografického testu u jedného jedinca. Vhodný len pre mužov. 

ZĽAVY 
20% pre členov SGHS 

Zľava platí len na Y-DNA genealogický alebo Y-DNA genografický test do 31.12.2009. 

10% aj pre nečlenov SGHS 
Zľava pri zaslaní 4 a viac vzoriek súčasne na rovnaký typ testu. 

DNAtest, s.r.o., Poliklinika, Vlčie hrdlo 49,821 07 Bratislava 
Telefón: (02) 452412 68 • E-mail: dnatest@dnatest.sk • Web: www.dnatest.sk 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk 
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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 nájde
te údaje o svojich predkoch a príbuzných. 
Cena: členská 11,88 € (bežná 13,21 €)* 

K DEJINÁM 
GENEALOGICKÉHO 

VÝSKUMU 
NA SLOVENSKU 

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 5,24 € (bežná 6,57 €)* 

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 11,88 € (bežná 13,21 €)* 

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

* Poštovné a balné neúčtujeme 

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


FROM THE CONTENTS 

Michal Salanci: The Kecers from Kecerovský Lipovec. 
The origin of the family 3 

The author, drawing on source editions, describes the development of one 
branch of the Aba family between 1229 and 1311. The Abas appeared already in the 
service of Hungarian King Stephen 1 (at the turn of the lOth and llth century). Ac-
cording to some authors, they were noblemen of Hungarian or more precisely Kabar 
origin, other authors tend to their Germán or Pecenega origin. In the 13th century, 
they belonged to the wealthiest families in the Kingdom of Hungary, some of their 
branches lived in southeast Slovakia, one of them in the vicinity of Kecerovský 
Lipovec (northeast of Košice) since 1229. Its founder, Magister Demeter (recorded be
tween 1229 and 1248) was in the service of Hungarian King Andrew II (1205 - 1235), 
he was teacher and preceptor of his son, later King Koloman. He accompanied them 
while fighting in Galícia and, during the fifth Crusade, in the Holý Land, present 
Palestíne. For his service he gained the village of Našice in present Croatia in 1240 
as well as other estates. His grandchildren had gradually shared them until 1311. 
The branch living in Kecerovský Lipovec later adopted the name Kecer. 

Mária Petrovičová: Burgher arms in Bardejov 
in the 15th - 17th century 9 

Burghers of Bardejov, the town in northeast Slovakia, similarly to burghers of 
other towns, used various personál arms in their everyday life - since the 15th cen
tury on seals (preserved on papers in the State Archives in Prešov), since the 17th 
century also on epitaphs, facades of their houses, on outer and inner parts of the 
townhall as well as in the interior of the local church. They depicted various heral-
dic crosses and figures - flowers, stars, lilies, tools, a head, letters-initials and spe-
cial symbols (Mercury stick). The author has succeeded in identifying many of their 
users - reeves, senators (town council members), notaries, tradesmen, a painter, 
guild-masters - representatives of the town patriciate. She found out that their arms 
in the periód under examination showed the marks of uniqueness, they did not copy 
any arms of noblemen. Whether they could be inherited is still an open question. 

Libor Bernát: The family of Andrej Turský in the light of his diary 28 
Andrej Turský (1555 or 1556 - 1625) was an Evangelical teacher and priest. He 

came from Turie near Žilina. He taught at several schools and parishes in northwest 
and centrál Slovakia (Žilina, Trenčín, Martin, Bytča, Poniky, etc). In his diary com-
prising 265 records he has preserved a testimony of his periód. On the basis of its 
copy of 1786, preserved in the Archives of Literatúre and Arts of the Slovák National 
Library in Martin, the author of the article gives a report of Turský's periód, life, 
but first of all of his family. 
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Michaela Kerešová: Jozef Miloslav Hurban 
and his relations with some Súľov families 38 

The author makes us familiar with some families who lived in the village of 
Súľov (in northwest Slovakia) in the 19th century and got in touch with Jozef Milo
slav Hurban (1817 - 1888), Evangelical priest, writer, publisher and leader of Slovák 
volunteers in the revolutionary years 1848/49. They were the Žarnovickýs (his sis-
ter's family), the Bukovskýs (his niece's family who married to Slovenské Pravno), 
the Tinkos (the family of the sexton who led Hurban over the border to Moravia 
while being pursued by police) and the Križans (the family of the local Evangelical 
priest). 

The issue also brings information on the Slovák patent of arms granted to Mr. 
Tom Ridge, former U.S. Secretary of the Office of Homeland Security, on the devel-
opment of heraldry in Serbia and the activities of the Slovák Genealogical-Heraldic 
Society in the years 2006 - 2008. Nowadays the society registers more than 500 
members and 60 horne and foreign partners. The Slovák National Library belongs 
to its main supporters. Since November 25, 2008 PhDr. Radoslav Ragač, PhD. has 
become a new chairman of the society. He is a young, very active Slovák historian, 
recently appointed director of the Slovák National Archives. 

Translated by Mária Okálová 

ADRESY AUTOROV 
Ing. Zdenko G. Alexy, Havlíčkova 3, 811 04 Bratislava 
PhDr. Mgr. Libor Bernát, CSc, Katedra humanitných vied MTF STU, Paulínska 16, 

917 24 Trnava, libor.bernat@stuba.sk 
Marko Dražie, Zemunska 11/23, 11070 Novi Beograd, Srbija, drazic011@gmail.com 
Mgr. Michaela Kerešová, MV SR, Štátny archív v Bytči, S. Sakalovej 106/3, 

014 35 Bytča, michaela.keresova@saby.vs.sk 
Mgr. Mária Petrovičová, Inštitút histórie FFPU v Prešove, 17. novembra 1, 

080 01 Prešov, petrovicova.mary@gmail.com 
Mgr. Michal Salanci, Orechová 4, 066 01 Humenné, salanci_m@yahoo.com 
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SLOVÁK GENEALOGICAL HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International 
Confederation of Genealogical 
and Heraldic Societies 
www.geneaIogy-heraldry.sk 

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

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

MEMBERSHIP FEES 
EUR 7,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine) 
EUR 10,- p.a. (other Európe) 
EUR 20,- p.a. (other countries including 
Canada and USA) 

CONTACT 
Slovák Genealogical-Heraldic Society 
Nám. J. C. Hronského 1,036 01 Martin 
Phone: +421-43-245 14 59 
E-mail: genealogy@snk.sk 

BANK CONNECTION 
Recipient: Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť 
Address: J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 
IBAN:SK6302000000000017237362 
BIC (Swift code): SUBASKBX 
Bank: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Address: M. R. Štefánika 2, 036 01 Martin 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU 

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

1) Texty spracujte ako samostatný súbor 
Wordu. 

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

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

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

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

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

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

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

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS. 

http://www.geneaIogy-heraldry.sk
mailto:genealogy@snk.sk
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...chcete získať viac informácií? 
Navštívte internetové stránky 

http://www.genealogy-heraldry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo 

na stránky tohto časopisu. 
Nájdete tam 

niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín 

i tých, 
ktorí skúmajú ich dejiny. 

http://www.genealogy-heraldry.sk

