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Š T Ú D I E

JURAJ MEŠKO STARŠÍ – PRÁVNY RIADITEĽ ORAVSKÉHO PANSTVA
PRÍSPEVOK KU GENEALÓGII MEŠKOVCOV V 17. STOROČÍ

Katarína Červeňová1

Meškovci zohrali v dejinách Oravy významnú úlohu. Podobne ako členovia 

iných zemianskych rodov tohto regiónu, aj oni spojili svoju profesionálnu kariéru 

s pôsobením v tunajšej stoličnej a zemepanskej správe. Pracovali v administratíve 

Oravskej stolice a Oravského panstva, resp. komposesorátu, v službách jeho maji-

teľov – Turzovcov a ich nasledovníkov.2 Podrobný výskum ukázal, že v priebehu 17. 

storočia pôsobili v službách panstva až dvaja príslušníci rodu v pozícii právnych 

riaditeľov (causarum director), ktorá patrila k najvýznamnejším. Právny riaditeľ mal 

na starosti riešenie právnych záležitostí majiteľov panstva. Hájil ich záujmy, riešil 

procesy, ktoré sa týkali majetkovoprávnych káuz, chotárnych sporov panstva s ma-

jiteľmi okolitých panstiev a pod. Do agendy právneho riaditeľa spadala tiež príprava 

a dozor nad samotným priebehom zemepanských súdov. Už z tejto stručnej charak-

teristiky možno vypozorovať, že išlo o skutočne významnú pozíciu. Vyžadovala si 

schopného, spoľahlivého a šikovného človeka, ktorý musel disponovať aj dostatoč-

ným právnickým vzdelaním. Jeden z dvoch spomínaných členov rodu – Juraj Meško 

starší – ju pritom zastával minimálne 45 rokov.

Messko de Felső Kubin
Ako vyplýva zo šľachtického predikátu, domovom Meškovcov sa stal na dlhé 

storočia Vyšný Kubín (dnes obec vzdialená 3 km od Dolného Kubína). Pôvod tohto 

rodu však treba hľadať inde. Konkrétne na Liptove, kde v 13. storočí jeho predkovia 

1 Príspevok posúdili Mgr. Šarlota Drahošová (MV SR – Štátny archív v Nitre), Mgr. Michaela 
Kerešová a Mgr. Miroslav Martinický (MV SR – Štátny archív v Bytči).
2 Oravské panstvo sa 5. júla 1626 spojilo spolu so štvrtinou Lietavského panstva do tzv. 
Oravského komposesorátu. Na tejto spoločnej správe panstiev sa dohodlo sedem dcér 
zosnulého palatína Juraja Turzu (Thurzo). Vychádzali pritom z Turzovho závetu. Ten ešte 
v roku 1606 dostal od panovníka Rudolfa II. donačnú listinu, na základe ktorej získal 
do dedičného vlastníctva Oravský hrad, Oravské panstvo a rovnako aj hodnosť župana 
Oravskej stolice. Dedičné právo na hrad, panstvo a hodnosť župana mali aj Turzovi 
potomkovia. Toto právo malo prejsť v prvom rade na mužských potomkov. V prípade, že by 
ich nebolo, malo sa uplatniť aj na ženské pokolenie rodu. Táto donačná listina v podstate 
stanovila aj zásadu nedeliteľnosti panstva a hradu medzi jednotlivých členov. Hrad 
a panstvo mal spravovať vždy najstarší člen rodu (syn alebo dcéra), ktorý mal následne 
rozdeľovať príjmy z panstva medzi ďalších členov rodu. Palatín Turzo vychádzal vo svojom 
závete práve zo spomínanej donačnej listiny. Stanovil tiež, aby v prípade neexistencie 
mužského potomka spravovala hrad a panstvo vždy najstaršia dcéra spolu so svojím 
manželom. MV SR – Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), fond Oravský komposesorát 1526 
až 1864 (ďalej OK), inventárne číslo (ďalej inv. č.) 130, fascikel (ďalej fasc.) 65, číslo (ďalej 
č.) 2, 3, 11 a inv. č. 187, fasc. 80, č. 20, s. 1 – 20.
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získali majetok v Revúcej (dnes súčasti Liptovských Revúc v okrese Ružomberok). 

K vyšnokubínskemu majetku prišli definitívne až v roku 1355 a to výmenou za ma-

jetok revúcky.3 Keďže sa Meškovci pomerne rýchlo včlenili medzi popredné orav-

ské zemianske rody a v priebehu storočí si tam vybudovali dobré zázemie, viacerí 

autori už skúmali ich dejiny aj podrobnejšie. Súčasní bádatelia preto môžu čerpať 

informácie o nich tak zo staršej literatúry,4 ako aj z prác neskorších autorov.5 

3 NOVÁK, Jozef – VÍTEK, Peter. Lexikón erbov šľachty na Slovensku II : Liptovská stolica. 
Bratislava : Hajko & Hajková, 2004, s. 83.
4 Ako napr. práce: DÉZSI, Lajos. A felső-kubini Meskó-család leszármazása és történeti 
emlékei. In Turul, 1894, č. 4, s. 199 – 200; KEMPELEN, Béla. Magyar nemes családok : 7 
kötet. Arcanum DVD könyvtár IV – családtörténet, heraldika, honismeret. Heslo: Meskó 
(felsőkubini), s. 163 – 164; MESKÓ, Márton. A felső-kubini Meskó család leszármazása és 
történeti emlékei. Mező-Berény : Kner Ny., 1894, 129 s.; NAGY, Iván. Magyarország családai 
czímerekkel és nemzékrendi táblákkal VII. Arcanum DVD könyvtár IV – családtörténet, 
heraldika, honismeret. Heslo: Mesko család (Felső-kubini, nemes, a széplaki enyiczkei, 
báró), s. 426 – 447; SIEBMACHER, J. – CSERGHEÖ, G. Wappenbuch des Adels von Ungarn 
sammt den Nebenländer der St. Stephans Krone. Arcanum DVD könyvtár IV – családtörténet, 
heraldika, honismeret. Heslo: Meskó, I. v. Felső-Kubiny; SZONTÁGH, Daniel. Felső-kubíni 
Mesko család nemzedékrende és történeti emlékei. Pest : Beimel J. és Kozma Vazul ny., 1861.
5 ANDRÁŠ, Peter – MEŠKO, Dušan. Dejiny rodu Meško 1190 – 2010. Martin : Meško Dušan, 
2011, 553 s.; NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku I : Kubínyiho zbierka pečatí. Martin :  
Osveta, 1980, s. 170; NOVÁK, Jozef – VÍTEK, Peter. Lexikón erbov šľachty na Slovensku II :  
Liptovská stolica. Bratislava : Hajko & Hajková, 2004, s. 83 – 84; SZLUHA, Márton. Árva, 

Oravský hrad okolo roku 1680
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V pomerne širokej škále publikovaných prác k dejinám tohto rodu sa však osoba 

Juraja Meška st. spomína len okrajovo, často s nepravdivými údajmi. Pritom práve 

jeho možno pokojne označiť za najvýznamnejšieho a najvplyvnejšieho predstaviteľa 

rodu v období raného novoveku. Nový pohľad na túto osobu umožnil nedávny pod-

robný archontologicko-biografický výskum, ktorý sa podarilo uskutočniť v rámci 

výskumu elít regiónu Oravy v 17. storočí.

Juraj Meško starší – curriculum vitae a najbližšia rodina
Juraj Meško st. alebo Georgius Messko senior, ako sa sám od roku 1618 podpisoval,6 

sa s veľkou pravdepodobnosťou narodil vo Vyšnom Kubíne, kde po celý svoj život aj 

býval. Presný rok jeho narodenia ostáva nateraz neznámy. Na základe analýzy získa-

ných pramenných informácií predpokladáme, že sa narodil niekedy okolo roku 1561.7 

Jeho otcom bol Matej Meško († pred rokom 1603).8 Meno jeho matky ani manželky ne-

poznáme. Niektoré genealogické práce uvádzajú, že Juraj Meško st. zomrel bezdetný.9 

Táto informácia však nie je pravdivá. Potvrdzuje to výskum archívnych prameňov. 

Sám Juraj Meško st. spomína vo svojich listoch aj svoje deti. Túto skutočnosť doka-

zujú aj ďalšie správy. Napr. v roku 1635 sa Mikuláš Meško (syn Mikuláša Meška st.) 

sporil s Jurajom Meškom st. o polia vo Vyšnom Kubíne. V zázname zachytávajúcom 

ich vzájomný spor sa uvádza, že Juraj mal synov, bližšie ich však už nešpecifikuje.10

Z korešpondencie Juraja Meška st. bolo možné zistiť, že mal minimálne tri deti 

– dvoch synov a jednu dcéru. Čo sa týka Jurajovej dcéry, v korešpondencii je o nej 

len jedna nepriama zmienka. Konkrétne v roku 1624, kedy Juraj Meško st. spomína 

Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai. Arcanum CD Felvidéki nemes családok I – II. 
Heslo: Meskó, Felsőkubini nemes és + báró; VÍTEK, Peter – MAŤUGOVÁ, Soňa. Lexikón erbov 
šľachty na Slovensku III : Oravská stolica. Bratislava : Hajko & Hajková, 2007, s. 84 – 89.
6 ŠA Bytča, OK, Thurzovská korešpondencia 1541 – 1626 (ďalej OK: TK), inv. č. 807, III-M/8. 
List z 22. februára 1625.
7 Údaj je len orientačný. Pri jeho určení sme vychádzali z informácií o deťoch Juraja Meška 
st., jeho kariére atď., ktoré v tejto štúdii spomíname.
8 Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula – Spišské Podhradie (ďalej 
ARBÚ Spišská Kapitula), fond Hodnoverné miesto Spišská Kapitula 1228 – 1852 (ďalej HMSK), 
Autentický protokol XIV. 1603 – 1610 (ďalej AP), fol. 18a – 20b.
9 Napr. MESKÓ a NAGY (ref. 4), od ktorých túto informáciu prebrali aj ANDRÁŠ – MEŠKO (ref. 5).
10 ARBÚ Spišská Kapitula, HMSK, AP XXIV 1632 – 1643, fol. 160a – 160b.

Podpis Juraja Meška staršieho
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svojho zaťa Mikuláša Pongráca (Pongrácz).11 Pravdepodobne staršieho spomedzi svo-

jich synov – Jóba – spomína Juraj Meško st. vo svojich listoch najčastejšie. Jób totiž 

istým spôsobom pomáhal otcovi pri výkone funkcie právneho riaditeľa Oravského 

panstva. Jeho úlohou bolo doručovať otcove (úradné) listy rozličným adresátom, 

najčastejšie na Lietavský hrad – majiteľke panstva Alžbete Coborovej (Czobor), kto-

rej po smrti manžela palatína Juraja Turzu a neskôr aj syna Imricha pripadla úloha 

spravovať Oravské i Lietavské panstvo. 

Jób Meško „slúžil“ podobným spôsobom aj jej – nosil jej listy otcovi do Vyšného 

Kubína a pravidelne aj iným adresátom. O tom, že tieto služby vykonával veľmi 

často, svedčí aj skutočnosť, že v apríli roku 1624 jeho otec (Juraj Meško st.) kúpil 

dva kone, ktoré mal využívať ako dopravné prostriedky. Zároveň Alžbetu Coboro-

vú požiadal, aby na ne Jóbovi pravidelne prispievala určitou finančnou čiastkou. 

V liste argumentoval, že keď kone (na tento účel pre syna) už raz kúpil, bola by 

hanba, keby ich musel predať pre nedostatok peňazí.12 Na základe uvedeného mož-

no predpokladať, že Jób Meško pôsobil v tomto období na dvore Alžbety Coborovej 

ako tzv. mládenec či familiár, podobne ako mnohí jeho rovesníci na dvoroch iných 

šľachticov.13 Zatiaľ poslednú zmienku o ňom máme zo septembra 1625. Vtedy jeho 

otec Juraj Meško st. písal Alžbete Coborovej, že jej listy Jób nemohol zaniesť, ako 

mu poručila. V sobotu 30. augusta sa totiž vrátil z cesty domov, chorý. Ťažkal si, že 

syn leží a jeho zdravotný stav sa zo dňa na deň zhoršuje.14

Ďalším synom Juraja Meška st. bol Juraj Meško ml. († niekedy po roku 1667), ktorý 

sa mnohé roky angažoval v správe Oravskej stolice. V roku 1625 pôsobil ako slúžny,15 

v rokoch 1629 – 1631 sa v prameňoch spomína ako prísažný prísediaci,16 v roku 1636 

zasa ako slúžny.17 Obidvoch, otca aj syna, Gabriel Zmeškal (člen iného vplyvného 

oravského rodu) vo svojom testamente z roku 1629 ustanovil za tútorov svojich detí.18 

V súvislosti s Jurajom Meškom ml. je zaujímavý prípad z roku 1667, kedy pôsobil 

ako slúžny Oravskej stolice. Počas stoličnej kongregácie v máji 1667, ktorá sa konala 

v stoličnom sídle – v mestečku Veličná, sa podľa výpovede svedkov, ako aj podľa 

jeho vlastných slov, dopustil viacerých prečinov. Pred začatím kongregácie zavolal 

Juraja vtedajší právny riaditeľ Oravského komposesorátu Ján Revický spolu so Šimo-

11 ŠA Bytča, OK: TK, inv. č. 807, III-M/8. List z marca 1624.
12 ŠA Bytča, OK: TK, inv. č. 807, III-M/8. List z 19. apríla 1624.
13 Šľachtici nastupovali na aristokratický dvor najprv ako učni, neskôr vo veku okolo 20 
rokov prešli k mládencom a napokon slúžili na dvore ako familiári. DUCHOŇOVÁ, Diana. 
Dvor palatína Mikuláša Esterháziho v prvej polovici 17. storočia. Dizertačná práca. Bratislava :  
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied, 2010, s. 85, 91, 99.
14 ŠA Bytča, OK: TK, inv. č. 807, III-M/8. List z 5. septembra 1625.
15 ŠA Bytča, fond Rod Zmeškal 1393 – 1944 (ďalej RZ), škatuľa (ďalej šk.) 7, fasc. 13, č. 2.
16 MV SR – Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond Hodnoverné miesto Turčiansky 
konvent (ďalej HMTK), Autentický protokol (ďalej AP) „B“, šk. P 92. ŠA Bytča, OK, inv. č. 130, 
fasc. 65, č. 11.
17 ŠA Bytča, RZ, šk. 7, fasc. 13, č. 2.
18 SNA, HMTK, AP „B“, šk. 92.
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nom Revickým do veličnianskej školy. Tu mu Ján Revický predložil nejaký starý spis, 

ktorý Juraj kedysi napísal. Keďže išlo o text viac ako 30 rokov starý, Juraj najprv 

odmietol Revického požiadavku, aby určité pasáže v ňom korigoval, nanovo sa pod-

písal a takto upravený spis následne predostrel stoličnému zhromaždeniu. Nakoniec 

však Revického požiadavke vyhovel. Ako neskôr pri vypočúvaní tvrdil, nevedel, ako 

Ján Revický k spisu prišiel. A hoci, ako sám uviedol, bol spis vyhotovený jeho rukou, 

nevedel, kedy k tomu došlo, len skonštatoval, že to muselo byť ešte v čase, keď bol 

v úrade jeho otec.19 Čo bolo obsahom spomínaného spisu, sporu, a akú dohru mala 

celá táto kauza, nevieme. V každom prípade ide o zaujímavý prípad, ktorého korene 

siahali ešte do 30-tych rokov 17. storočia. 

M. Szluha vo svojej práci uvádza, že Juraj mal ešte jedného syna – Jána. Hoci sa 

o ňom Juraj Meško st. vo svojich početných listoch nezmieňuje, nedá sa vylúčiť, že 

skutočne mal aj ďalších potomkov. Autor tiež uvádza, že od Juraja odvodzuje svoj 

pôvod tzv. novohradská vetva rodu Meškovcov.20 Naproti tomu niektoré genealo-

gické práce uvádzajú, že Juraj Meško st. pochádzal z tzv. blažejovskej vetvy rodu 

a že zomrel bezdetný, prípadne že mal nejakého potomka, od ktorého odvodzuje 

svoj pôvod tzv. abovská vetva rodu.21 Sám Juraj Meško st. v prameňoch niekoľkokrát 

uvádza len fakt, že bol synom Mateja Meška. Na základe zistení z archívnych prame-

ňov je teda pravdepodobnejšie, že právny riaditeľ Oravského panstva Juraj Meško 

st., syn Mateja Meška, nepochádzal z blažejovskej vetvy rodu a jeho otec (Matej) bol 

synom Jána, nie Blažeja Meška.22

Podobne ako dátum narodenia, aj dátum úmrtia Juraja Meška st. zostáva nezná-

my. Posledné zmienky o ňom sa objavujú v prameňoch z roku 1636.23 O rok na to sa 

pri istom právnom úkone spomína už iba jeho syn Juraj Meško ml.24 Predpokladáme 

preto, že Juraj Meško st. zomrel koncom roku 1636, prípadne začiatkom roka 1637.

Kariéra a majetkové pomery
Juraj Meško st. sa počas svojho života angažoval v správe Oravskej stolice a rov-

nako aj v zemepanskej správe Oravského panstva. V stoličnej správe pôsobil vo via-

cerých funkciách. V rokoch 1629 a 1635 sa v prameňoch uvádza, že bol prísažným 

prísediacim.25 Okrem toho pôsobil v rokoch 1625, 1631, 1635 – 1636 v stoličnej správe 

ako substitutus vicecomes, čiže ako druhý („zastupujúci“) podžupan.26 Je však viac ako 

19 Magyar Országos Levéltár Budapest (ďalej MOL), fond P 586 Reviczky család (1351) 1530 
až 1918 (ďalej P 586 RCS), fasc. 20.
20 SZLUHA, ref. 5.
21 ANDRÁŠ – MEŠKO, ref. 5, s. 272.
22 Porovnaj genealogické tabuľky: ANDRÁŠ – MEŠKO, ref. 5, NAGY, ref. 4, SZLUHA, ref. 5.
23 ŠA Bytča, fond Illésházy – Trenčín, Korešpondencia I. 1570 – 1689 (ďalej I – TN, Kor. I), 
katalogizačné číslo (ďalej kat. č.) 334, šk. 2.
24 ŠA Bytča, RZ, šk. 4, fasc. 2, č. 8.
25 SNA, HMTK, AP „B“, šk. P 92.
26 MOL , P 586 RCS, fasc. 19; ŠA Bytča, OK, inv. č. 42, fasc. 12, č. 21; ŠA Bytča, I – TN, Kor. I, 
kat. č. 334, šk. 2; ŠA Bytča, OK, inv. č. 46, fasc. 15, č. 40.
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pravdepodobné, že spomínané roky neboli jedinými, počas ktorých pôsobil v správe 

Oravskej stolice. Keďže pri vypálení mestečka Veličná v roku 1683 zhorel aj stoličný 

archív a v ňom okrem iných písomností aj kongregačné protokoly Oravskej stolice, je 

dnes problematické zostaviť presné zoznamy stoličných úradníkov spred tohto roku.

Za vrchol celej kariéry Juraja Meška st. možno považovať jeho pôsobenie v sprá-

ve Oravského panstva. Ako už bolo v úvode načrtnuté, tu pôsobil v pozícii právneho 

riaditeľa, teda akéhosi právneho zástupcu rodiny Turzovcov. V tejto funkcii pôsobil 

nepretržite od roku 1591 až do roku 1636, teda minimálne 45 rokov(!).27 Nemožno 

totiž vylúčiť ani predpoklad, že v správe panstva pôsobil už pred rokom 1591. 

J. Novák vo svojej práci uvádza, že prvá zmienka o Jurajovi Meškovi st. pochádza 

z roku 1579, keď mal v istom spore vystupovať ako homo regius.28 Domnievame sa, 

že v tomto prípade nešlo o „nášho“ Juraja Meška st., neskoršieho právneho riaditeľa 

Oravského panstva, ale o iného príslušníka rodu Meškovcov, jeho menovca, ktorý 

bol minimálne o jednu generáciu starší.

O činnosti a náplni práce Juraja Meška st. na spomínanom poste vypovedá aj 

zachovaná rozsiahla korešpondencia s majiteľmi Oravského panstva – palatínom 

Jurajom Turzom, jeho manželkou Alžbetou Coborovou a neskôr s riaditeľom Orav-

ského komposesorátu Gašparom Ilešházim (Illésházy). Pravidelne ich informoval 

o všetkých kauzách, príprave a priebehu zemepanských súdov, poskytoval im práv-

ne rady a pod. Svoje listy písal po latinsky a po slovensky.

Ako právny riaditeľ dostával Juraj Meško st. od panstva plat 24 zlatých ročne. Tú-

to sumu mu vyplácali postupne, v štvrťročných termínoch, podobne ako aj všetkým 

ostatným zemepanským úradníkom.29 Okrem peňazí ho majitelia vyplácali a pod-

porovali aj naturáliami (v jednom prameni sa spomína 20 kusov oviec a bryndza).30

Domovom Juraja Meška st. bol Vyšný Kubín, kde vlastnil kúriu.31 Veľa dní v roku 

strávil aj na cestách, keď musel vybavovať neodkladné záležitosti. Nie vždy mu 

to však okolnosti dovolili. V liste z apríla 1624 sa napr. ospravedlňoval Alžbete 

Coborovej, že za ňou nemohol prísť, pretože (kvôli dažďom) bolo všade veľa blata 

a k tomu všetkému ešte „veľká voda“ vzala most.32 

Rozhodne nie veľmi šťastným bol pre neho rok 1606. V júli vpadlo do jeho kú-

27 V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na skutočnosť, že Juraj Meško st. nepôsobil ako 
správca majetkov Turzovcov, ako to uvádzajú niektorí autori (ANDRÁŠ – MEŠKO, ref. 5, 
s. 177; NOVÁK, ref. 5, s. 170). Správca majetkov sa označoval termínom prefectus – prefekt. 
Z hľadiska zemepanskej správy ide teda o dve odlišné pozície. Správcom majetkov 
Turzovcov, teda prefektom, bol v tom čase Štefan Litaši. Rovnako nezodpovedá skutočnosti 
ani tvrdenie, že v správe Oravského panstva pôsobil Meško len od roku 1606 do roku 1617, 
príp. do roku 1625. Archívne pramene to jednoznačne vyvracajú.
28 NOVÁK, ref. 5, s. 170.
29 MOL , f. Az Eszterházy család hercegi ágának levéltára. Repositorium 29, fasc. L, č. 189.
30 ŠA Bytča, OK, inv. č. 153, fasc. 70, č. 1.
31 MOL , P 586 RCS, fasc. 19. Podľa dikálnych súpisov Oravskej stolice sa vo Vyšnom Kubíne 
koncom 16. storočia nachádzali dve kúrie. ŠA Bytča, pobočka Dolný Kubín, Dikálne súpisy 
Oravskej stolice z rokov 1549 – 1700, kópie. Originál je uložený v MOL.
32 ŠA Bytča, OK: TK, inv. č. 807, III-M/8. List z 19. apríla 1624.
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rie 30 zbojníkov, resp. hajdúchov, ktorí tu rabovali a spôsobili mu škodu vo výške 

500 zlatých.33 Tento útok mal súvis s doznievajúcim povstaním Štefana Bočkaia 

(Bocskay). Na Orave nešlo v tom čase o ojedinelý prípad. Práve naopak. Hajdúsi po-

dobným spôsobom vyplienili, a to dokonca dvakrát, aj majetky kapitána Oravského 

hradu Štefana Guziča v Mokradi.34 Podľa Guzičovho svedectva sa ich vyčíňaniu ne-

vyhol ani dolnokubínsky farár, ktorého dokonca aj bili a mučili.

Kúria a majetok vo Vyšnom Kubíne neboli jedinými majetkami, ktoré Juraj Meško 

st. vlastnil. Ešte v roku 1603 kúpil od bratrancov Dávida, Krištofa a Františka Med-

veckých usadlosť v Malom Bysterci (vtedy zemianskej dedine, dnes mestskej časti 

Dolného Kubína). Išlo o usadlosť, ktorá sa nazývala Beňušovský dvor, a Juraj ju získal 

pre seba a svojich dedičov za 300 zlatých.35

Krátka rozprava o pečati Juraja Meška staršieho
V tzv. Kubínyiho zbierke pečatí v Oravskom múzeu sa nachádza 298 pečatí.36 

Medzi nimi má svoje miesto aj pečať Juraja Meška st. z roku 1626, ktorú podrobne 

opísal vo svojej práci Rodové erby už J. Novák. Napriek značnej ošúchanosti pečate 

J. Novák dokázal v štíte identifikovať rozkročeného muža s rukami za chrbtom (ale-

bo vbok) a v klenote poprsie muža medzi dvoma orlími krídlami.37 

33 ŠA Bytča, OK: TK, inv. č. 425, II-O/6.
34 ŠA Bytča, OK: TK, inv. č. 197, II-G/14. Listy z 30. marca a 29. novembra 1606.
35 ARBÚ Spišská Kapitula, HMSK, AP XIV 1603 – 1610, fol. 18a – 20b.
36 NOVÁK, ref. 5, s. 28.
37 NOVÁK, ref. 5, s. 170. Vývoju erbu Meškovcov sa venoval aj P. Andráš (ANDRÁŠ, Peter. Vývoj 
rodového erbu Meškovcov. In Genealogicko-heraldický hlas, 1992, roč. 2, č. 1 – 2, s. 20 – 25).

Pečať Juraja Meška staršieho (21. marec a 23. apríl 1624)
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V listoch, ktoré napísal Juraj Meško st., možno nájsť aj dve o niečo lepšie zacho-

vané pečate (obr. 3 a 4). Dá sa v nich rozoznať viac detailov, o ktorých sa doteraz 

viedli polemiky.38 Pečať Juraja Meška st. má oktogonálny tvar. V strede jej poľa je 

zobrazený erb. Tvorí ho štít, v ktorom na trojvrší (ktoré možno detailne vidieť na 

obr. 3) stojí rozkročený muž s rukami vbok. Po obidvoch stranách sa nachádzajú 

dva zvislé predmety, ktoré sa žiaľ nedajú jednoznačne identifikovať. Nad štítom je 

prilba s korunkou a prikrývadlami. Klenot tvorí zo štítu vyrastajúca rozkročená 

postava muža medzi dvoma orlími krídlami. V záhlaví pečatného poľa sú iniciály 

G. M. (Georgius Messko).

Vo fonde (už spomínaného) rodu Zmeškalovcov možno nájsť inú, staršiu pečať 

Juraja Meška st. (obr. 5). Je z roku 1591.39 Má oktogonálny tvar. V strede pečatného 

poľa je zobrazený znak. Tvorí ho štít, v jeho strede je umiestnená tvár, z ktorej 

vychádzajú dve stuhy(?) lemujúce pravý a ľavý okraj štítu. Nad tvárou sa v hornej 

časti štítu nachádzajú dve hviezdičky. V záhlaví pečatného poľa sú iniciály M. G. Ak 

pripustíme, že hlavný symbol v štítovom poli rytec pri zhotovovaní typária značne 

zjednodušil, v tom prípade by azda mohlo ísť o meluzínu.40 

Omnoho zaujímavejšie ako samotný symbol sú v tomto prípade iniciály na 

pečati – M. G. Ak by totiž spomínaná pečať skutočne patrila Jurajovi Meškovi st., 

mohlo by to znamenať, že tieto iniciály vychádzali z maďarského tvaru jeho mena 

(Messko György). Ako sme však už vyššie spomenuli, Meško písal svoje listy a iné 

ním vydávané písomnosti latinsky alebo slovensky. Doteraz sme nenašli jediný 

38 Fotografie pečatí pochádzajú z dvoch listov – z 21. marca 1624 a 23. apríla 1624. ŠA 
Bytča, OK: TK, inv. č. 807, III-M/8.
39 ŠA Bytča, RZ, šk. 1, fasc. A, č. 6.
40 Za pomoc s identifikovaním hlavného symbolu ďakujem doc. PhDr. Frederikovi Feder-
mayerovi, PhD.

Pečať z 13. augusta 1591
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jeho dokument v maďarčine. Všetky písomnosti pritom signoval v latinskej podobe 

Georgius Messko sen. V iných písomnostiach, ktoré vydával či už ako právny riaditeľ, 

alebo druhý podžupan, vystupuje v tvare – Girik Messko z Hornieho Kubina. Preto sa 

vynára otázka, či typárium, ktoré Meško v roku 1591 použil, patrilo skutočne jemu, 

alebo niekomu inému, koho iniciály sa zhodovali s jeho iniciálami. 

Je teda pečať z roku 1591 skutočne pečaťou Juraja Meška st. alebo niekoho cel-

kom iného? Nateraz môžeme povedať iba to, že jednoznačnú odpoveď na túto otázku 

môže priniesť až ďalší výskum.41

41 Archívny výskum k tejto štúdii bol podporený grantom Univerzity Komenského 2012 
„Archontológia zemepanských úradníkov Oravského komposesorátu v 17. storočí II.“ 
(UK/8/2012).



12

PODOBY PEČATÍ KOŠICKÝCH MEŠŤANOV V 16. STOROČÍ

Bernadeta Fabová1

Znaky mešťanov sa začali v Uhorsku v mestskom prostredí vyvíjať už v 14. 

storočí v podobe jednoduchých geometrických značiek obsahovo vychádzajúcich 

pravdepodobne z kamenárskych značiek, v neskoršej fáze kombinovaných so svet-

skými, ale aj cirkevnými symbolmi, literami i číslicami. Majitelia ich vyobrazovali 

na náhrobníkoch,2 nad bránami domov, používali na označenie výrobkov, no aj na 

pečatiach. Výskumu meštianskych znakov a konkrétne pečatí sa u nás venovalo do-

posiaľ relatívne málo autorov a týkal sa najmä meštianskeho prostredia Bratislavy 

a okolia, Levoče, Bardejova a Prešova.3 Významný prameň preň predstavujú závety 

(testamenty) a súpisy majetku (majetkové inventáre) mešťanov. Bázou výskumu pe-

čatí košických mešťanov bolo 143 takýchto dokumentov zo 16. storočia, uložených 

v Archíve mesta Košíc vo fonde Tabularium metropolitanae in superioribus partibus 

civitatis Cassoviensis 1245 – 1794.4 Obsahovali spolu 568 pečatí, pričom výsledný 

počet druhov (vzhľadom na to, že niektoré boli použité viackrát)5 bol o čosi menší.

1 Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0101/12 Miesta pamäti Košíc I. (historické 
prelomy a inštitúcie). Posúdili ho doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (Katedra archívnic-
tva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava) 
a PhDr. Ladislav Vrtel (MV SR, odbor archívov a registratúr, Bratislava). Priezviská osôb sú 
v niektorých prípadoch ponechané v zapísanom tvare, pričom nie sú vyznačené kurzívou.
2 Doklady z košického prostredia zo 14. a ďalších storočí uvádza napr. WICK, Béla. Kassa 
régi síremlékei, XIV. – XVIII. század. Košice : Szent Erzsébet – Nyomda részvénytársaság, 
1933, 160 s., tiež WICK, Vojtech. Dóm svätej Alžbety v Košiciach. Košice : vydané nákladom 
mesta Košíc, 1936, s. 389 – 400 (časť venovaná sepulkráliám v košickom Dóme Sv. Alžbety 
a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach).
3 K vývinu znakov a pečatí na Slovensku a v tomto kontexte aj meštianskych symbolov pozri 
napr.: VRTEL, Ladislav. Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, 1999, resp. 2. vyd. 2003; osobitne tiež FEDERMAYER, Frederik. Meštianska heral- 
dika na Slovensku. In Občianska heraldika. Zost. Hautová Júlia, Vrteľ Ladislav. Martin : 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2002, s. 13 – 47; k ich používaniu a vzhľadu 
v konkrétnych mestách pozri napr.: CHALUPECKÝ, Ivan. Znaky a erby levočských mešťanov 
v 16. a 17. storočí. In Zborník FF UK – Historica, 1995, roč. 41, s. 77 – 91; FEDERMAYER, Frede-
rik. Erby bratislavských patricijov a mešťanov v 16. a 17. storočí. In Heraldika na Slovensku. 
Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1997, s. 85 – 93; FEDERMAYER, Frede-
rik. Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu 
z roku 1624. Bratislava : Monada atelier, 2003; POSPECHOVÁ, Petra. O erbových znakoch zo 
14. až 18. storočia (najmä na pečatiach mešťanov Modry, Pezinka a Svätého Jura zo 16. a 18. 
storočia). In Slovenská archivistika, 2003, roč. 38, č. 2, s. 98 – 116; DOMENOVÁ, Marcela. Pečate 
na prešovských testamentoch. K vývoju meštianskych znakov v Prešove. In Genealogicko-
heraldický hlas, 2005, roč. 15, č. 2, s. 18 – 24; PETROVIČOVÁ, Mária. Meštianske znaky 
v Bardejove v 15. až 17. storočí. In Genealogicko-heraldický hlas. 2008, roč. 18, č. 2, s. 19 – 27.
4 Archív mesta Košice (AMK ), Tabularium metropolitanae in superioribus partibus civitatis 
Cassoviensis 1245 – 1794, Schwartzenbachiana (Schwartz); Tabularium metropolitanae in 
superioribus partibus civitatis Cassoviensis 1245 – 1794, Archivum secretum (AS); ďalej 
uvádzame len skratky fondov, podfondov a inventárne čísla príslušných dokumentov.
5 Najčastejšie sa vyskytovala pečať Juraja Erzengyarta (20-krát), pečať Lukáša Trucza 
(18-krát) a pečať Jánoša Kuplara (16-krát).
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Spôsoby spečatenia košických testamentov
Uvedené dokumenty obsahovali od jednej6 do dvanástich pečatí,7 najčastejšie 

však tri alebo štyri. Vo všetkých prípadoch išlo o pritlačené pečate umiestnené pod 

textom. Väčšina z nich mala (papierovú) clonu; chýbala len na troch testamentoch 

(pri 11 pečatiach).8 Okrem štyroch prípadov, kedy mali príslušné pečate clonu vlast-

nú,9 bola clona pre ne vždy spoločná (spojená). Niektoré dokumenty boli spečatené 

nezvyčajne – s podloženou „clonou“ (obr. 1)10 či s „plikou“ vo funkcií clony (obr. 2).11 

Vosk použitý na spojenie clony s dokumentom bol spravidla zelenej, ojedinele čer-

venej či prirodzenej farby.

6 Schwartz, 3967.
7 AS, II, Vasantó,1.
8 Schwartz, 2315, 4417 a AS, KK, Csiszar,1.
9 Schwartz, 4582; AS, II, Borbely, 1; AS, AA, Kadas, 3 a AS, MM, Kakuk, 8.
10 Schwartz, 3366; AS, CC, Farkaš, 2.
11 Schwartz, 2984.

 1. Testament Valentína Kromarocziho

2. Testament Madgalény Debrecínskej 3. „Pečate“ Žigmunda Bindtnera a Sebastiána Teuffela
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5. Pečať Andreja Winglersa

8. Pečať Kaspera Schneidera

6. Pečať Juraja Melda

9. Pečať Eliáša Schustera 
(Urmachera)

4. Pečať Ambróza Bodnára

7. Pečať Františka Vleicha 
Rothneta

11. Pečať Matúša Schneidera 12. Pečať neidentifikovaného 
mešťana

10. Pečať Matúša Schneidera

14. Pečať Petra Brunera 15. Pečať Tomáša Trucza13. Pečať neidentifikovaného 
mešťana
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Na siedmich dokumentoch pečate už chýbali, ostali po nich len voskové stopy.12 

V 58 prípadoch došlo k pritlačeniu pečatidla pravdepodobne neskoro (do už zatvrd-

nutého vosku), lebo tu zostala len voskom prilepená clona, bez odtlačku.13 V dvoch 

ďalších prípadoch svedkovia vtlačili do clony necht, zanechajúc tak na mieste pečate 

len ryhu (obr. 3).14 Nie všetky ostatné pečate sa zachovali v plne čitateľnej podobe.

Vzhľad a obsah pečatí
Vo všeobecnosti dominovali pečate oválne, menej okrúhle. Vyskytli sa tiež 

8-uholníkové (55 prípadov),15 aj nepravidelného 9-uholníkového tvaru (v 4 prípa-

doch, obr. 4).16 Pečatné polia boli vo väčšine prípadov lemované jednoduchou lin-

kou, zriedkavo aj perlovcom či povrazcovou kružnicou.17 

Je známe, že mnohí mešťania sa pri tvorbe svojich pečatných symbolov in-

špirovali šľachtickou heraldikou. Znamenia často vkladali do heraldických štítov 

(v 470 z 568 prípadov), niektoré pečate však boli aj bez nich (v 61 z 256 prípadov). 

Štíty vyskytujúce sa v poliach pečatí sa vyznačovali pomerne veľkou tvarovou 

variabilitou. Zastúpené boli ranogotické, neskorogotické, kolčie (turnajové), re-

nesančné, neskororenesančné/manieristické formy, ale vyskytla sa aj kartuša. 

Po stranách boli často sprevádzané drobnými dekoráciami, napríklad v podobe 

bodiek a hviezd. Súčasťou niektorých štítov boli aj prilby, prikrývadlá18 i klenoty 

vyrastajúce z prilby. Tá bola v niektorých prípadoch korunovaná,19 čo by mohlo 

poukazovať na šľachtický stav majiteľa. 

Spomedzi klenotov sa vyskytli: anjel (obr. 5),20 vzpriamený lev s mečmi v la-

bách (obr. 6),21 vyrastajúci cválajúci kamzík,22 vzpriamený gryf23 i ďalšie. Vo väč-

šine prípadov mal klenot rovnakú podobu ako štítové znamenie.24

Ojedinelým javom, ktorý bol inšpirovaný pravdepodobne tiež šľachtickou heral-

dikou, bolo delenie, štiepenie či štvrtenie štítu (obr. 7).25

12 Schwartz, 3049, 4290, 4417, 3366; AS, U, Nagy, 3; AS, GG, Hajnolt, 2 a AS, LL, Gerber, 1. 
13 Napr. v dvoch prípadoch na testamente Gašpara Schustera (Schwartz, 2946), podobne na 
testamente Evy Brettovej (Schwartz, 3972).
14 Toto urobili Žigmund Bindter a Sebastián Teuffel v testamente vdovy po Jánovi Hauzerovi 
(Schwartz, 4576).
15 Napr. Schwartz, 4578, 4582, 4680 a ďalšie.
16 Schwartz, 4290, 4813; AS, EE, Meszti, 1 a AS, HH, Porchan, 1.
17 Napr. Schwartz, 4576 a 4584.
18 Napr. na pečati Petra Betebéniho (Schwartz, 3967).
19 Ako napr. na pečatiach Dávida Gerstnera (AS, Z, Szabo, 28); Štefana Kezera (AS, CC, 
Farkaš, 2); Františka Vleicha Rothneta (AS, DD, Illenfeld,2, 4) či Michala Pernera von Pernerg 
(AS, DD, Illenfeld, 2, 4).
20 Napríklad na pečati Andreja Winglersa (Schwartz, 3546).
21 Na pečatiach Gabriela Pala (Schwartz, 4501) a Juraja Melda (Schwartz, 4578).
22 Na pečati Johana Feinera (Schwartz, 4580).
23 Na pečati Möhsa Mitnerwandera (Schwartz, 4682).
24 Napr. na pečatiach Martina Saba (AS, CC, Farkaš,2) a Dávida Gerstnera (AS, DD, Illenfeld, 2).
25 Napr. na pečatiach Matúša Langa Schneidera (AS, CC, Nyiró, 2), Adama Winklersa (AS, DD, 
Illenfeld,2), Františka Vleicha Rothneta (AS, DD, Illenfeld, 4), Mateja Langa Schneidera (AS, 
GG, Hajnolt, 2) a Antala Papa (AS, II, Vasantó,1).



16

17. Pečať Michala Sorgensteina

20. Pečať Jánoša Bodnára

23. Pečať Andreja Totha

26. Pečať Michala 
Sorgenfreya

18. Pečať Baltazára Farkaša

21. Pečať Martina Durera 
Schustera

24. Pečať Martina Direra

27. Pečať Valentína Bamhiba

16. Pečať Juraja Erzengiarta

19. Pečať Hansa Kuplera

22. Pečať Michala Drezlera

25. Pečať Juraja Kotta
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Hlavné figúry
Z hlavných „figúr“ (umiestnených v štítoch či voľne v pečatnom poli) vo všeobec-

nosti dominovali merky – teda značky vytvorené z lomených čiar i častí písmen (obr. 

8, 9) a tzv. monogramatické znamenia vytvorené kombináciou litier, ich prevráte-

ním, obrátením či umiestnením do inej polohy (celkovo 125 prípadov).26 Všetky by 

mali poukazovať na obchodníkov. 

Početne zastúpené bolo remeselné náradie a výrobky. V mnohých prípadoch išlo 

o tzv. hovoriace symboly, poukazujúce na zamestnanie (často potvrdené, vyjadrené 

i v samotnom priezvisku osoby alebo v jej prídomku), prípadne príslušnosť maji-

teľa k niektorému z cechov. Najčastejšie sa vyskytovali otvorené nožnice, atribút 

krajčírov – samostatne (31 pečatí, obr. 10)27 či v kombinácii s iným krajčírskym 

nástrojom (7 štítov, obr. 11),28 koleso, reprezentujúce kolárov (13 prípadov, obr. 12, 

13)29 a topánky, symbol obuvníkov (37-krát, obr. 14, obr. 15).30 Menej bol vyobrazený 

mešec, symbolizujúci azda finančníkov (15-krát, obr. 16),31 praclík, poukazujúci na 

pekárov (4-krát, obr. 17),32 banícke náradie, reprezentujúce asi banských podnikate-

ľov (6-krát, obr. 18),33 sekera, asi atribút tesárov – samostatne stojaca (4-krát)34 alebo 

v podobe dvoch prekrížených (1-krát, obr. 19),35 kladka či zámok predstavujúce 

zámočníkov (9-krát, obr. 20),36 košík, reprezentujúci košikárov (3-krát, obr. 21),37 

váza, azda zastupujúca hrnčiarov (2-krát, obr. 22),38 sekáč (4-krát, obr. 23)39 a býčia 

hlava (obr. 24),40 atribúty mäsiarov, vedro (1-krát)41 a neidentifikovateľné remeselné 

26 Napr. na pečatiach Petra Tarnóciho (Schwartz, 2315), Štefana Nitschnera (3240) a Pavla 
Langa (4418).
27 Napr. na pečatiach Hansa Schneidera (Schwartz, 3362), Matúša Schneidera (3487) 
a Šimona Saba (3971). 
28 Napr. na pečatiach Matúša Schneidera (Schwartz, 3968), Matúša Langa (4083) a Matúša 
Szaba (4577).
29 Napr. na pečatiach Juraja Wagnera (Schwartz, 2946), Hansa Kublera (3186), Lukáša Trucza 
(3969) či Ambruša Bodnára (4290).
30 Napr. na pečatiach Hansa von Augspurg (Schwartz, 4581), Ľudovíta Schuestcharfera (4584) 
či Petra Brunnera (4678).
31 Na pečatiach neznámeho majiteľa (Schwartz, 3099), Michala Sorgensteina (3487), Krištofa 
Graffa (3788) a Wolfa Becka (4576).
32 Na pečatiach Michala Eötvösa Dreislera (Schwartz, 3548), Juraja Erzengyárta (3970) 
a dvoch neznámych majiteľov (3971, 4501).
33 Na pečatiach Baltazára Farkaša (Schwartz, 2984), Ondreja Pittlera (987) a Mateja Schustera 
(3185).
34 Na pečatiach Martina Dírera (Schwartz, 4352) a Sebastiána Teuffela (4681).
35 Na pečati Hansa Kuplera (Schwartz, 4083).
36 Na pečatiach Jána Bodnára (Schwartz, 2985) a Michala Lakatgyárta (3364).
37 Na pečatiach Imricha Galensa (Schwartz, 2984), Martina Dürera Schustera (3185) a Pavla 
Kirschnera (AS, DD, Illenfeld, 2). 
38 Na pečatiach Michala Drezlera (Schwartz, 2985) a neznámeho majiteľa (3099).
39 Na pečatiach Andreja Tótha (Schwartz, 3367), Benedikta Fleischera (AS,U, Nagy,5), 
Ambruša Tonhaisera (AS, FF, Eötves, 11) a Tadeáša Tótha (AS, LL, Borsos, 1).
40 Na pečatiach Martina Dírera (Schwartz, 4579) a Juraja Meszaroša (AS, LL, Takáts, 1).
41 Na pečati Jakuba Gerbera (Schwartz, 4584).
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35. Pečať Andreja Schezlesa 36. Pečať Vencela Schneidera 
Cydlana

34. Pečať Štefana Gittlicha 
Szaba

29. Pečať Joachima Kälbina 
Blatnera

32. Pečať Filipa Deaka

30. Pečať neznámeho 
majiteľa

33. Pečať Juraja Stanera 
Federchmerkera

28. Pečať Hansa Schneidera 
Blatnera

31. Pečať Gergeľa Saba

nástroje.42 Atypickým nástrojom je pravdepodobne odev vyobrazený na pečati Ju-

raja Kotta (obr. 25),43 ako aj pravdepodobne barla (obr. 26).44 Meče – najčastejšie tri 

privrátené, dotýkajúce sa hrotmi (obr. 27),45 dva prekrížené,46 tiež v labách leva,47 

42 Na pečatiach Adama Winklera (AS, DD, Illenfeld,4) a Jánoša Nemezgyarta (AS, EE, Homonai, 1).
43 AS, II, Vasanó, 1.
44 Na pečati Michala Sorgenfreya (AS, GG, Kromer, 1; AS, GG, Holtmaier, 2).
45 Na pečatiach Hansa Araisa (Schwartz, 2946), Valentína Bamhiba (3362) a dvoch 
neznámych majiteľov (3600, 3727).
46 Na pečati Ondreja Pittlera (Schwartz, 2987).
47 Na pečati Juraja Melda (Schwartz, 4578). 
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halapartňa48 a prilba (3-krát, obr. 28, 29),49 zrejme reprezentovali výrobcov zbraní 

či vojakov, obrancov mesta. Vyobrazenia viacerých predmetov, napríklad obuvi, boli 

realistické a môžu poukazovať na ich skutočné podoby v danom období.

Z ďalších symbolov zastúpených v menšom počte sa vyskytli zobrazenia postáv 

– asi stojaceho muža,50 opierajúceho sa o kamennú lavicu či sud (4-krát, obr. 30),51 

v troch prípadoch pravdepodobne držiaceho hudobný nástroj podobný lýre,52 tiež 

stojacej ženy držiacej v ruke palicu (obr. 31)53 či kľačiacej54 a klaňajúcej55 sa postavy. 

Išlo o vyobrazenia v štíte – pričom nemožno vylúčiť, že tiež poukazovali na zamest-

nanie svojich majiteľov – alebo voľne umiestnené v pečatnom poli, podľa rímskeho 

vzoru, teda tzv. gemy (obr. 32).56 Z častí ľudského tela sa najčastejšie vyskytovalo 

obrnené rameno držiace v pästi rozličné predmety – kyjak (obr. 33, 34),57 palcát,58 

kladivo,59 sekeru,60 meč,61 horiaci meč,62 nôž,63 jeden64 alebo tri kvety,65 tri klasy,66 

strom.67 Na jednom pečatnom poli bola vyobrazená päsť (obr. 35).68 

Z rastlinných motívov boli vyobrazené konáre – vo váze,69 tiež samostatne s tro-

48 Na pečatiach Martina Grünbergera (AS, HH, Reisz, 1) a Hansa Bonczlera (AS, KK, Schuster, 1).
49 Na pečatiach Hansa Schneidera Blatnera, Joachima Kälbina Blatnera a Hansa Wagnera 
Blatnera (Schwartz, 4814).
50 Na pečati Gedeona Deaka (AS, AA, Kadaš, 6).
51 Na pečatiach neznámeho majiteľa (AS, Y, Kolosvári, 1), Pála Patikarena (AS, II, Vasanthó, 
1), Zachariáša Gombkatta (AS, LL, Takáts, 1) a Michala Königa (AS, KK, Schuster, 1).
52 Na pečatiach Gedeona Adamiho (Schwartz, 3787), Teodoricha Rabasa (4040) a Jánoša 
Tanhausera (AS, Z, Szabo, 26).
53 Na pečati Gergeľa Saba (Schwartz, 3970; AS, Y, Kolosvari, 1).
54 Na pečatiach Žigmunda Deaka (AS, X, Barczai, 7; AS, FF, Eötves, 5 a AS, HH, Nitsch, 1), 
Michala Gonzlera (AS, GG, Petschner, 1; AS, Y, Kolosvari, 1) a pečati neznámeho autora (AS, 
CC, Farkaš, 2).
55 Na pečatiach Baltazára Schneidera (AS, HH, Nitsch, 1) a Aarona Rosnauera (AS, MM, Kakuk, 8).
56 Napr. na pečatiach Filipa Deáka (Schwartz, 3366; AS, X, Kalmár,10; AS, DD, Thar, 1; AS, 
FF, Jaszai, 1; AS, LL, Meszaros, 1; AS, LL, Borsos, 2), Michala Dreslera (AS, CC, Nyiró, 1) 
a Gedeona Adamiho (AS, EE, Curtius, 1).
57 Na pečatiach Juraja Stanera Federchmerkera (Schwartz, 3727), Argenty Gerberovej (3601), 
Juraja Gombata (4084), Štefana Gittlicha Szaba (Schwartz, 4679; AS, EE, Homonai, 1), 
Michala Bonczlera (Schwartz, 4813), Michala Kissa (4815), Juraja Gombketa (AS, CC, Toth, 2) 
a Gašpara Zaba (AS, LL, Borsos, 1).
58 Na pečatiach neznámeho majiteľa (Schwartz, 3099) a Juraja Steinera Federschmuckera 
(AS, AA, Pap, 4) .
59 Na pečati Jánoša Bodnára (AS, KK, Koltsvár, 1).
60 Na pečatiach Pavla Borbeľa (AS, U, Nagy, 6) a Hansa Saltera (AS, KK, Schüster, 1).
61 Na pečatiach Štefana Kovacsa (AS, CC, Toth, 2), Bartolomeja Szaba ( AS, II, Vasantó, 1) 
i Jakuba Grotkera (AS, MM, Appendix, 115).
62 Na pečati Bartolomeja Steffitha (AS, II, Vasantó, 1).
63 Na pečati Martina Meszároša (AS, FF, Jaszai, 1).
64 Na pečati Matúša Szäcsa (Schwartz, 4290).
65 Na pečati Šimona Buza (Schwartz, 3969).
66 Na pečatiach Štefana Giettlicha Szaba (Schwartz, 4501), neznámeho majiteľa (4578) 
a Šimona Buza (AS, BB, Razgony, 1).
67 Na pečati Baláža Zakala (Schwartz, 4040).
68 Na pečati Andreja Schezlesa (Schwartz, 3727).
69 Na pečatiach Jakuba Gallusa (Schwartz, 4680), Marty Seyfriedovej (4681) a Jakuba Galla 
(AS, II, Grünberger, 1).
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41. Pečať Vigimunta Eőttvesa

44. Pečať Fridricha Molera 
Strobella

47. Pečať Tomáša Czákyho

42. Pečať neznámeho majiteľa

45. Pečať Antona Woldelkinda

48. Pečať Matúša Erzengyarta

40. Pečať Jánoša Borbeľa

43. Pečať Matúša Bosa 
Kirschera

46. Pečať Petra Eötwösa

38. Pečať Michala Damiena 39. Pečať Sebastiána 
Piasgiarta

37. Pečať Valentína Hertla
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mi plodmi (obr. 36),70 listami71 či kvetmi (obr. 37),72 so štyrmi strapcami hrozna,73 

tiež kvety – samostatné,74 vyrastajúce zo štítu v počte tri (obr. 38),75 vo váze,76 

trojlístok (obr. 39)77 a pravdepodobne dva stromy.78 Zo zvieracích motívov sa vy-

skytol cválajúci kamzík,79 lev80 s mečmi v labách,81 býčia hlava (obr. 24),82 vztýčený 

neidentifikovateľný vták stojaci samostatne (obr. 40) 83 i vyrastajúci z pažite,84 

vztýčený kôň,85 vztýčený gryf stojaci samostatne86 i držiaci v labách meče,87 aj vztý-

čený medveď.88 Z heroldských figúr bol použitý dvojkríž (1-krát, obr. 41),89 trojvršie 

s dvoma dvojkrížmi90 i ďalšie (obr. 42, 43, 44).91

Vyskytli sa tiež mýtické bytosti – anjel (v kľaku92 i v stoji, s rozpätými krídlami, 

v ruke s kopijou, obr. 4593) a pravdepodobne aj čert (obr. 46).94 Konkrétne išlo o vy-

obrazenie piatich tvárí s rohami so šľahajúcimi plameňmi, pričom jedna tvár bola 

zobrazená spredu, dve z pravého a dve z ľavého profilu, sprevádzajúce centrálnu 

tvár po stranách. Medzi obsahovo špecifickú možno zaradiť aj pečať bez štítu tvo-

renú bodmi s pravidelnými rozostupmi (obr. 47).95

70 Na pečatiach Vencela Schneidera Sydlera (Schwartz, 3968), Bálinta Zweya (AS, FF, Eöttves, 
6) a Hertela Faltena (AS, HH, Topper, 1 a 2).
71 Na pečatiach Hansa Bierknera (AS, DD, Illenfeld, 4) a Mateja Zaba (AS, KK, Csiszai, 3). 
72 Na pečati Valentína Hertla (Schwartz, 3362).
73 Na pečati Michala Eötvesa (AS, FF, Eöttves, 9).
74 Na pečatiach Petra Viernslerma (Schwartz, 4289), Viganda Weinffergera (4354), Michala 
Damiena (4813) a Gašpara Kalmara (AS, BB, Zima, 1).
75 Na pečatiach neznámeho majiteľa (AS, Z, Török, 3) a Michala Damiena (AS, AA, Garai, 4).
76 Na pečatiach Jakuba Gala (Schwartz, 4500) a Jána Borka (4582).
77 Na pečati Sebastiána Piasgiarta (Schwartz, 4040) a Antónia Bretta (AS, GG, Holtmaier, 2).
78 Na pečati Bálinta Asztalgyarta (AS, LL, Borsos, 1).
79 Na pečatiach Jána Fainera (Schwartz, 4580), Gašpara Riemera (4581), Augustína Riemera 
(4584) a Möhsa Mitnervandera (4682).
80 Na pečati Petra Betebéniho (Schwartz, 3967).
81 Na pečati Juraja Melda (Schwartz, 4578). 
82 Na pečati Martina Dírera (Schwartz, 4579).
83 Na pečati Jánoša Borbeľa (AS, U, Nagy, 6) a Matúša Deaka (AS, II, Borbely, 1).
84 Na pečati neznámeho mešťana (AS, EE, Curtius, 1).
85 Na pečati neidentifikovaného majiteľa (AS, AA, Kadaš, 1).
86 Na pečati Štefana Kezera (AS, CC, Farkaš, 2), Martina Saba (AS, CC, Farkaš, 2) a Sebastiána 
Suglera (AS, GG, Gelért, 1)
87 Na pečati Jánoša Kalmára (AS, DD, Thar, 1).
88 Na pečati Michala Pernera von Pernerg (AS, DD, Illenfeld, 2 a 4).
89 Na pečati Vigimunta Eőttvesa (Schwartz, 3364).
90 Na pečati Martina Mesároša Slesingera (Schwartz, 3366).
91 Na pečatiach neznámeho majiteľa (so štvrteným štítom, Schwartz, 3099), Andreja Waltera 
(3972), Matúša Bosa Kirschera (3968), Fridricha Molera Strobella (AS, X, Horváth, 9), Mateja 
Kerekgyarta (AS, AA, Garaj, 4), Jánoša Zaths Töna (AS, FF, Eötves, 9), Gedeona Adamiho (AS, 
KK, Csiszar, 1; AS, LL, Gerber, 3) a Jánoša Nemezgyarta (Schwartz, Appendix, 18382).
92 Na pečatiach Juraja Schrama (Schwartz, 3601; AS, AA, Pap, 4) a Juraja Takáča (AS, AA, 
Kadas, 3; AS, CC, Toth, 2).
93 Na troch odtlačkoch pečate Antona Woldelkinda (Schwartz, 4682, 4749, 4750; AS, X, 
Horváth, 9; AS, BB, Langh,1).
94 Na pečati Petra Eötwösa (Schwartz, 4578; AS, FF, Eötves, 11).
95 Na pečati Tomáša Czákyho (Schwartz, 2315).
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Iniciály
Žiadna z pečatí neobsahovala kruhopis, na väčšine však boli iniciály. Nieke-

dy boli zobrazené v štíte, najčastejšie však nad ním (261 prípadov), v pečatiach 

(bez štítov) buď samostatne, voľne v ploche (obr. 48)96 alebo – častejšie – pri kon-

krétnom objekte.97 Vo väčšine prípadov (231) sa zhodovali s iniciálami svojich 

majiteľov (svedkov, uvádzaných v testamentoch). Ak sa nezhodovali, svedok azda 

použil cudziu pečať – pečať iného svedka (ak práve nemal pri sebe z neurčitého 

dôvodu vlastné pečatidlo), svojho predka či príbuzného (ktoré mohol používať aj 

dlhodobo). 

Identita majiteľov pečatí
Skúmané testamenty a inventáre v prevažnej miere uvádzali aj mená svedkov 

spísomneného právneho pokonania, obsahovali ich podpisy a priamo na pečatiach 

tiež iniciály, preto identifikácia väčšiny osôb bola pomerne jednoduchá. 

Vyskytli sa však aj komplikácie – napr. keď sa nezhodovalo poradie svedkov 

a ich pečatí,98 keď počet svedkov bol iný ako počet pečatí,99 alebo keď v dokumente 

neboli uvedené mená, len podpisy svedkov, niekedy ani nie všetky.100 Pri niektorých 

menách (napríklad Krištof Deák101 či Lukáš Trucz102) sa na dvoch, či viacerých do-

kumentoch objavili rôzne pečate. Keďže príslušné dokumenty vznikli s odstupom 

viac ako 10 rokov, mohlo ísť o rozdielne pečate jednej osoby alebo o pečate dvoch 

rovnomenných osôb – otca, syna či iného príbuzného. Podobný prípad vykazuje 

i pečať používaná s menom Gedeon Adami, ktorá bola použitá v rokoch 1581 až 1594 

sedemkrát v štyroch rôznych podobách.103 

Bližšie určenie používateľov pečatí len na základe skúmaného druhu archívneho 

prameňa (testamentov) nebolo možné, nakoľko text týchto dokumentov obsahoval 

spravidla len ich mená a ich status špecifikoval len v ojedinelých prípadoch. Ani 

poradie vymenovaných osôb (svedkov) a pečatí nevykazovalo žiadne zvyklosti, ne-

poukazovalo na ich sociálne či iné postavenie. Väčšina svedkov vystupujúcich v tes-

96 Na pečati Matúša Erzengyarta (Schwartz, 3364) a Juraja Erzengyarta (AS, AA, Kadas, 3).
97 Na pečatiach Bastela Kariasbucha (Schwartz, 3487), Ambruša Bodnára (4290), Štefana 
Gitlicha Szaba (Schwartz, 4679, AS, EE, Homonai, 1), Antona Waldelkinda (Schwartz, 4682), 
Štefana Kerekesa (AS, HH, Porchan, 1) a Gedeona Adamiho (AS, HH, Nitsch, 2).
98 V deviatich prípadoch (Schwartz, 3099, 3600; AS, X, Kalmár, 10; AS, Y, Kolosvari, 1; AS, Z, 
Török, 3; AS, AA, Garai, 4; AS, BB, Somodi, 1; AS, CC, Farkaš, 2; AS, HH, Reisz,1).
99 V testamente Valentína Tischlera (Schwartz, 3727) boli uvedení štyria svedkovia 
a pripojených päť pečatí. K podobnej nezhode počtu svedkov a pečatí došlo aj na 
testamentoch Jána Kadasa (AS, AA, Kadas, 1, 3), Baltazára Farkaša (AS, CC, Farkaš, 2), Jána 
Schneidera (AS, KK, Schneider, 1) a Bartolomeja Gerbera (AS, LL, Gerber, 1). 
100 Napr. v testamente Martina Kamnera (Schwartz, 3546) len tri z piatich.
101 V testamentoch Kataríny Klugovej (Schwartz, 2985) a Prisky Zvihlerovej (4084).
102 V testamentoch Doroty Borsosovej (AS, LL, Borsos, 2) a Mateja Erzengyarta (AS, KK, 
Erzengyarto, 2).
103 Schwartz, 3787, 4682; AS, Z, Deak,5; AS, EE, Curtius, 1; AS, HH, Nitsch, 2; AS, KK, 
Csiszar, 3; AS, LL, Gerber, 3.
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tamentoch pôsobila vo funkcii členov mestskej rady, prípadne mestského senátu.104 

Výnimkou bol Möhs Mitnerwander, v úvodnej časti príslušného dokumentu ozna-

čený ako člen Spišskej komory.105 Jeho presná funkcia tu však nie je zaznamenaná. 

Pečate obsahujúce v poli okrem heraldického štítu aj prilbu (najmä korunovanú), 

prikrývadlá a klenot, by mohli indikovať príslušnosť niektorých osôb k šľachtickému 

stavu (resp. ich rozlíšenie na mešťanov-nešľachticov, nobilitovaných mešťanov či 

šľachticov, ktorí sa stali mešťanmi), túto skutočnosť však bude potrebné preskúmať 

podrobnejšie s využitím iného druhu archívnych prameňov, napríklad mestských 

kníh či daňových registrov.

Záver
Na základe doterajšieho výskumu košických meštianskych pečatí a ich porovna-

nia s dosiaľ uverejnenými prácami o pečatiach bratislavských a prešovských mešťa-

nov v 16. storočí je možné konštatovať, že meštianske pečate v uvedených mestách 

a období vykazovali rovnaké znaky a to hlavne v skladbe (obsahu) pečatných polí.

104 Členov mestskej rady sme identifikovali na základe porovnania s literatúrou: NÉMETH, 
István. Kassa város archontológiája. Bírák, belső és külső tanács 1500 – 1700. Budapest : 
Szentpéteri Imre Történettudományi Alapítvány, 2006, 326 s. ISBN 9630600625.
105 Schwartz, 4682.
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PAPIEROVÉ A TEXTILNÉ MORTUÁRIÁ (SMRTNÉ ŠTÍTY) 
AKO ZAUJÍMAVÝ GENEALOGICKO-HERALDICKÝ PRAMEŇ 

Peter Keresteš1

Sepulkráliám dnes historici venujú čoraz väčšiu pozornosť najmä v súvislosti 

s výskumom funerálnej kultúry a reprezentácie.2 Tieto kamenárske (kameňosochár-

ske), rezbárske a maliarske diela – náhrobné dosky, pamätné epitafy, smrtné štíty 

(mortuáriá), tumby či prístenné náhrobky – vyjadrujúce úctu k zosnulým, sú však aj 

vďačným zdrojom genealogických, prosopografických a archontologických údajov.3 

Podstatnú časť z nich možno celkom logicky hľadať v sakrálnych stavbách, naj-

mä v kostoloch a pohrebných kaplnkách, najčastejších miestach posledného odpo-

činku cirkevných hodnostárov, šľachticov či vplyvnejších mešťanov.4 Mnohé z nich 

boli koncipované ako nekropoly, ktoré sa mali stať ohniskami ich osobnej či rodovej 

reprezentácie, pamäte a kontinuity.5 

V týchto priestoroch boli často uchovávané a vystavované aj rôzne špecifické 

artefakty majúce istú súvislosť s osobami tu pochovanými, vrátane mortuárií.6 

Mnohé z nich tu aj zostali. Iné – menej známe, no nemenej pozoruhodné papierové 

a textilné mortuáriá – sú uložené v našich archívoch a múzeách a, často zapadnuté 

prachom, čakajú na svoje znovuobjavenie.

Doterajší výskum
V pozornosti slovenských bádateľov boli doposiaľ (akiste hlavne pre ich vysokú 

vizuálnu príťažlivosť) najmä drevené reliéfne, vyrezávané a maľované mortuáriá, 

1 Príspevok posúdili Mgr. Peter Novosedlík (Vlastivedné múzeum, Hlohovec) a PhDr. 
Radoslav Ragač, PhD. (Slovenský národný archív, Bratislava)
2 PÁLFFY, Géza. Die adelige Funeralkultur und Typen von Grabdenkmälern im Königreich 
Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer 
Oberschichten in der Frühen Neuzeit. Zost. Mark Hengerer. Köln – Weimar – Wien : Böhlau, 
2005, s. 483 – 513. Tam aj ďalšia literatúra.
3 Zo slovenských autorov na využitie sepulkrálií (nielen) v genealogickom výskume 
upozornil najmä SPIRITZA, Juraj. Svedectvo sepulkrálií z 12. – 17. storočia. In Príručka ku 
genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí, 2. Ed. Milan Šišmiš. 
Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009, s. 60 – 71; SPIRITZA, Juraj. 
Motív rodinnej genealógie na epitafoch zo 16. a 17. storočia. In Genealogicko-heraldický 
hlas, 2000, roč. 10, č. 1, s. 3 – 16.
4 KRÁL, Pavel. Tod, Begräbnisse und Gräber. Funeralrituale des böhmischen Adels als Mittel 
der Repräsentation und des Andenkens. In Macht und Memoria, ref. 2, s. 421 – 448;  
KRÁL, Pavel. Paměť a smrt v myšlení české šlechty na počátku novověku. In Paměť 
urozenosti. Ed. Václav Bužek a Pavel Král. Praha 2007, s. 173 – 187.
5 ŠIMŮNEK, Robert. Historikův virtuální svět. Interiér kostela jako typ reprezentativního 
prostoru v pozdně středověkých Čechách. In Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě. 
Ed. Martin Nodl a František Šmahel. Praha 2009, s. 270 – 271.
6 Na Slovensku sa pre mortuáriá používajú aj termíny pohrebné štíty, pohrebné erbové 
tabule, erby zosnulých a pod., v českej terminológii aj rundace či rondely.
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zvyčajne oválne, v strede s erbom zosnulej osoby,7 ktoré dodnes zdobia steny nie-

ktorých slovenských kostolov. Išlo však iba o pár významnejších artefaktov, ktoré 

boli zvyčajne skúmané aj v súvislosti s inými sepulkrálnymi pamiatkami.8 V podob-

nej miere venovali pozornosť smrtným štítom aj českí autori.9 

V prípade papierových a látkových mortuárií je historická produkcia, týkajúca 

sa Slovenska, ešte slabšia. Dosiaľ v podstate len maďarská bádateľka Margit Bekeová 

publikovala 96 papierových pohrebných štítov z rokov 1642 – 1903 z Prímaského 

archívu v Ostrihome, medzi nimi viaceré so vzťahom k územiu Slovenska.10 Potom 

ešte László Baják publikoval o smrtných štítoch v Maďarskom národnom múzeu 

v Budapešti.11

U nás, v Česku i v Maďarsku chýba práca súpisového charakteru, ktorá by slúžila 

ako východisko ďalšieho výskumu a využitia mortuárií.12 Pretože aj tieto artefakty 

podliehajú skaze, ako už upozornil Radoslav Ragač, mnohé z nich, rovnako ako ich 

umeleckí zhotovitelia (sochári, maliari), zostanú postrehnuteľné už len v archív-

nych prameňoch.13 

7 Mohlo však ísť aj o drevenú podložku potiahnutú látkou pretkanou kovovými niťami. 
V jej strede bol umiestnený erb zhotovený ako plastická vyšívaná aplikácia z farebných 
látok, pričom jej kontúry a ornamenty boli vyšité zlatým a strieborným motúzom a jeho 
obvod mohli lemovať vavrínové vence s latinskou legendou v ich strede. Okraj štítu mohli 
zdobiť hodvábne lemovky. ŠRONEK, Michal. Johann Blumberger, vyšívač v rudolfínské Praze 
a v saském exilu. Štúdia publikovaná na www.umeni-art.cz.
8 ŠIMONČIČ, Jozef. Smrtné štíty v univerzitnom kostole v Trnave. In Vlastivedný časopis, 
1985, roč. 34, č. 4, s. 167; KAŠŠOVIC, Branislav – BÁBEL, Ján. Smrtné štíty v kaplnke 
Oravského hradu. In Zborník Oravského múzea (1992), s. 78 – 85; LUDIKOVÁ, Zuzana. 
Náhrobné pamiatky Révaiovcov v 16. a 17. storočí. In Rod Révai v slovenských dejinách. Ed. 
Miloš Kovačka, Eva Augustínová a Maroš Mačuha. Martin : Slovenská národná knižnica, 
2010, s. 380 – 394; LUDIKOVÁ, Zuzana. A nagyszombati székes egyház késő reneszánsz 
és barokk síremlékei. In Művészettörténeti Értesítő, 2002, roč. 51, s. 85 – 106; LUDIKOVÁ, 
Zuzana – MIKÓ, Árpád – PÁLFFY, Géza. A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánszés barokk 
síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530 – 1700). In Művészettörténeti Értesítő, 2006, 
roč. 55, s. 327 – 410; KUŠNIEROVÁ, Edita. Štítnické epitafy – pamiatky výtvarného umenia 
a renesančnej poézie. Štúdia publikovaná na www.najgemer.sk.
9 KUČEROVÁ, Klára. Pohřební štíty ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce 
(edice). In Paginae historiae, 2004, roč. 12, s. 147 – 208; BEKOVÁ, Zdenka – STANĚK, 
Vladimír – TRNKOVÁ, Zuzana. Pohřební štít Zikmunda Jana Myslíka z Horšova v kostele 
sv. Archanděla Michaela v Pacově. In Památková péče na Moravě, 2007, roč. 13, s. 63 – 70; 
SEDLÁČKOVÁ, Helena. Pohřební štíty z kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku. In Paginae 
historiae, 2010, roč. 18, s. 265 – 297.
10 BEKE, Margit. A Prímasi levéltár nemesi és címeres emlékei. Esztergom : Prímasi Levéltár 
Esztergom, 1995, s. 19 – 24, 245 – 340.
11 BAJÁK, László. A Magyar Nemzeti Múzeum címeres halotti emlékei. Budapest 2007, 154 s.
12 V niektorých krajinách takého súpisy vyšli už dávno. Za všetky napríklad SUMMERS, 
Peter – TITTERTON, John E. (eds.). Hatchments in Britain (10 zväzkov). London : Phillimore, 
1974 – 1994.
13 RAGAČ, Radoslav. Pohrebný štít Jána Majténiho z roku 1678. In Genealogicko-heraldický 
hlas, 2003, roč. 13, č. 2, s. 30 – 33; RAGAČ, Radoslav. Neznáme maliarske objednávky 
príležitostnej heraldickej reprezentácie pri pohreboch cirkevných hodnostárov do polovice 
18. storočia vo fonde Súkromný archív Bratislavskej kapituly. In Ars, 2006, roč. 39, č. 2, 
s. 226 – 232.
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Začiatky a vývoj mortuárií
Smrtné štíty v reliéfnej podobe (z dreva) sa objavili v západnej Európe už kon-

com 13. storočia. Za najstarší sa považuje smrtný štít durínskeho markgrófa Henri-

cha z roku 1298.14 Ich vznik azda súvisí s tam (najmä v nemecky hovoriacich kraji-

nách) zaužívaným zvykom, že po šľachticovej smrti bol v kostole, ktorý obdaroval, 

vyvesený jeho bojový štít s erbovým znamením, často spolu s helmou, rukavicami, 

zbraňou a zástavou. V niektorých kostoloch či pohrebných nekropolách bývali 

často uchovávané aj iné špecifické artefakty, ktoré mali istú súvislosť s osobami 

tam pochovanými (kríže, votívne obrazy, predmety súvisiace so smrťou zosnulej 

14 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha 1993 (3. doplnené vydanie), s. 363 (heslo 
rundace).

Drevené mortuáriá

Stredoveký (drevený) smrtný štít z roku 1387 
z Norinbergu (Nemecko), jeden z najstarších 
známych

Smrtný štít Krištofa Pernera († 1528), 
kapitána Spišského hradu, najstaršie známe 
(drevené) mortuárium z územia Slovenska. 
Chrám sv. Jakuba v Levoči. Foto: Štefan 
Péchy

Mortuárium Viliama von Reichenburga 
z roku 1538. Chrám sv. Jakuba v Levoči. 
Foto: Štefan Péchy
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osoby a pod.).15 Bojový štít s erbovým znamením neskôr nahradil smrtný štít, vyho-

tovovaný takmer výlučne z dreva, ktorý mal pripomínať a reprezentovať zosnulého 

šľachtica, jeho rod, spoločenský status a prípadné zásluhy. Jeho vyvesenie v sak-

rálnom objekte malo byť zárukou trvalého uchovania pamiatky na neho a jeho rod. 

Smrtné štíty sa postupne rozšírili všade tam, kde bola živá heraldika, a nado-

budli regionálne špecifiká. V západnej Európe (najmä v Anglicku, Škótsku, Holand-

sku a Belgicku) získali už v neskorom stredoveku špecifický tvar čierneho štvorca 

postaveného na uhol, do ktorého bol maľovaný erbový znak (v Holandsku sa volali 

rouwbord, v Anglicku a Škótsku hatchments). Vešali sa najčastejšie pri vstupe do 

domu zosnulej šľachtickej osoby a po skončení doby smútku boli umiestnené na jej 

náhrobku v kostole. V škótskych smrtných štítoch erb zosnulej osoby často spre-

vádzali aj erby rodičov, ktoré bývali umiestňované do rohov čierneho kosoštvorca. 

V anglických mortuáriách niekedy veľkosťou plochy čiernej farby zvýrazňovali, či 

išlo o vdovca, vdovu, prípadne druhýkrát ženatého muža. Ich špecifikom bolo, že na 

ne neumiestňovali žiadne biografické údaje (iba niekedy dátum úmrtia).16 

V nemeckých krajinách, odkiaľ pochádzajú najstaršie zachované smrtné štíty 

(Totenschilden, Tottenwappen) – už z prelomu 13. a 14. storočia, mali tieto štíty 

rôzne tvary v závislosti od dobových výtvarných trendov, finančných možností 

zosnulého, resp. jeho príbuzných a pod. Často tu používali zvisle postavený čierny 

15 ŠIMŮNEK, ref. 5, s. 280.
16 SUMMERS, Leigh. Hatchments in Britain, 7. Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, 
Hampshire, Isle of Wight, Somerset. London : Phillimore 1988, 256 s.

Typ smrtného štítu z britských ostrovov. Mortuárium Sampsona Wisea, 1673/4. Kostol 
sv. Leonarda, Deal, Kent.

Ukážka smrtného štítu z Belgicka. Gent, 1872.
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obdĺžnik s maľovaným erbom zosnulého a biografickými údajmi nad ním. Objavujú 

sa však aj rondelové štíty.17 

V priebehu 16. storočia sa používanie erbových smrtných štítov rozšírilo aj v Če-

chách a v Uhorsku, kde mali najčastejšie oválny tvar (v Čechách sa preto nazývali 

aj rundace či rundály – z nemeckého rund, okrúhly).18 Predpokladá sa, že na naše 

územie sa zvyk používať ich dostal začiatkom 16. storočia tiež z nemecky hovoria-

cich oblastí.19 Ich najskoršie používanie je u nás doložené smrtným štítom kapitána 

Spišského hradu Krištofa Pernera (+ 1528). Zhotovil ho levočský rezbár a maliar 

Valentín a dodnes visí v chráme sv. Jakuba v Levoči.20 K všeobecnému rozšíreniu 

mortuárií na našom území došlo však až v priebehu 17. storočia.

Používanie smrtných štítov postupne našlo uplatnenie nielen v šľachtickom 

prostredí, ale od 16. storočia aj v prostredí meštianskom, obzvlášť v cechových 

združeniach, kde tieto pamiatky získali osobitnú formu.21 Tu reprezentovali kolek-

tív, korporáciu (cech), najčastejšie boli zhotovované z plátna, z jednej strany ma-

ľované (technikou olejomaľby). Počas smútočného sprievodu sa nosili na truhle 

odprevádzaného člena cechu (prikrývali ju). Mnohé boli vkladané aj do hrobu, teda 

používané jednorazovo. Najstaršie cechové smrtné štíty z územia Slovenska sa 

zachovali z druhej polovice 18. storočia. Na prednej časti (líci) majú namaľovaný 

znak príslušného cechu, ich účel, okolnosti použitia pripomínajú postavy smrtky, 

lebka s prekríženými hnátmi, výjavy z Posledného súdu či Zmŕtvychstania Krista.

Formy, funkcie, typy (druhy) a obsah mortuárií
V priebehu 16. storočia sa – popri drevených, vyrezávaných – začali čoraz čas-

tejšie používať aj papierové a textilné (najčastejšie hodvábne) mortuáriá. Vznik pa-

pierových foriem možno v európskom prostredí predpokladať azda už v 15. storočí, 

v súvislosti so všeobecným rozšírením papiera. Zo 16. a 17. storočia sa nám však – 

v pomere k reliéfnym – zachovalo iba málo papierových (alebo textilných) smrtných 

štítov. Iste to súviselo aj so samotným charakterom (krehkosťou) materiálu, z ktoré-

ho boli vyhotovené. Predbežne prvý a zatiaľ jediný známy (publikovaný) papierový 

17 MÜLLER-BRUNS, Dieter. Heraldische Besonderheiten : Totenschilde. In Zeitschrift für 
Heraldik und verwandte Wissenschaften, 1/2012, s. 42 – 46; RIEBER, Albrecht. Totenschilde 
im Ulmer Münster. In 600 Jahre Ulmer Münster. Zost. Hans Eugen Specker a Reinhard 
Wortmann. Ulm 1984, s. 330 – 376.
18 V tomto čase dochádza k všeobecnému rozšíreniu mortuárií v celej západnej Európe.
19 KEMPELEN, Béla. A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Budapest 1907, 
s. 47; BEKE, ref. 10, s. 23 – 24.
20 Nachádza sa v severnej predsieni kostola. Tam je aj druhé najstaršie mortuárium. Patrí 
vojenskému kapitánovi Viliamovi von Reichenburgovi a pochádza z roku 1538. RÁKOCIOVÁ, 
Mária. Heraldické pamiatky v chráme sv. Jakuba v Levoči do konca 16. storočia. In 
Zpravodaj (Klub genealogů a heraldiků Ostrava DK ROH Vítkovice), č. 26, 1986, s. 31 – 32.
21 HALMOVÁ, Mária. Cechové pohrebné štíty vo fonde SNM-EM v Martine. In Zborník 
Slovenského národného múzea XCIII, Etnografia 40, 1992, s. 54 – 67; KOUCKÝ, Karel – 
DVOŘÁK, Martin. Cechovní pohřební štíty ze Sedlčan. In Podbrdsko, 2002, roč. 9, s. 54 – 83.



29

smrtný štít z tohto obdobia – z nášho prostredia – pochádza z roku 1642.22 Zdá sa, 

že zlatý vek papierových a textilných mortuárií nastal v Uhorsku až v druhej polo-

vici 18. a v priebehu 19. storočia (v prostredí šľachtických rodín).23 Boli používané 

najmä na pohreboch spoločensky vyššie postavených šľachticov a ich manželiek 

(komorníci, kráľovskí radcovia, tabulárni sudcovia, stoliční funkcionári a pod.), 

predstaviteľov elitných vrstiev pôsobiacich v štátnych, stoličných a iných funkciách, 

ktorí si ich dávali maľovať na zákazku zväčša anonymným umelcom rôznej úrovne. 

Definitívny koniec éry ich používania nastal v polovici 20. storočia.24

Bez ohľadu na to, či išlo o papierovo-textilné alebo reliéfne vyrezávané a zdo-

bené mortuáriá, ich funkcia bola rovnaká. Na rozdiel od iných sepulkrálií neozna-

čovali hroby, ale mali skôr reprezentatívny charakter. Stali sa významnou súčasťou 

pohrebného rituálu počas šľachtických pohrebov. Vyvesovali ich na domoch zomre-

lých, spolu s pohrebnými zástavami niesli v pohrebnom sprievode a následne vy-

stavovali v castrum doloris. Okrem dátumu narodenia a úmrtia ohlasovali funkciu, 

postavenie a spoločenský pôvod zosnulej osoby. Sčasti teda plnili podobné funkcie 

ako dnešné smútočné oznámenia. Po pohrebe sa zvykli ponechať zavesené na stene 

kostola alebo pohrebnej kaplnky (nekropoly), v ktorých sa konal smútočný obrad.

Kým pri reliéfnych smrtných štítoch možno predpokladať vyhotovenie iba v jed-

nom exemplári, cenovo dostupnejšie papierové alebo textilné mortuáriá boli azda 

často vyhotovované v mnohých kópiách, aby mohli byť okrem príbytku zosnulého 

zavesené aj na jeho rakve a baldachýne, prípadne v ich blízkosti. Dokladajú to aj 

viaceré zachované kópie smrtných štítov (z 19. až začiatku 20. storočia), ktoré sme 

mali k dispozícii.25

Z formálneho hľadiska išlo (ide) o veľkoformátové tabule na tvrdšom (zväčša 

bielom alebo šedom) papieri (prípadne kartóne) alebo látke (najčastejšie hodváb) 

obdĺžnikového alebo štvorcového formátu, ktorých konce boli niekedy opatrené 

drevenými tyčami. Na hornej tyči sa nachádzala šnúra umožňujúca zavesenie po-

smrtného erbu. Niekedy dali zosnulému vyhotoviť aj dva typy posmrtného erbu – 

jeden na papieri, druhý z látky.26 

Jazykom pohrebných erbových tabúl, ktoré sme mali k dispozícii, bola maďarči-

na, latinčina alebo nemčina. Z umeleckého hľadiska mali papierové i látkové smrtné 

22 BEKE, ref. 10, s. 246.
23 BAJÁK, László. Címerek a gyászszertartásokon, halotti címerek a 19. századból. In 
Hermann Ottó Múzeum évkönyve, 35 – 36. Miskolc 1997, s. 163 – 192.
24 Zrejme najmladšie reliéfne mortuárium na Slovensku sa nachádza v kostole 
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie z roku 1791 v obci Kolta, okr. Nové Zámky. Patrilo 
šľachticovi Ľudovítovi Kürthymu (1851 – 1921) a jeho manželke grófke Ľudovike Zichyovej. 
Z papierových mortuárií je známy napríklad smrtný štít Maximiliána Hardegga (+ 1931) 
z Hlohovca, ktorý sa dnes nachádza v súkromnej zbierke. Pozri v poznámkach nižšie.
25 Mortuáriá zo zbierky v Štátnom archíve v Nitre. KERESTEŠ, Peter. Zbierka pohrebných 
erbových tabulí (mortuárií). Inventár Štátneho archívu v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre. 
Nitra 2010.
26 Napríklad smrtné štíty Terézie Sirmaiovej, manželky Ladislava Kostolániho, v Štátnom 
archíve v Nitre.
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štíty rozdielnu kvalitu. Tá závisela od heraldických skúseností príslušného maliara, 

ktorému bola zverená zákazka. Nemožno vylúčiť, že existovali umelci, ktorí sa špe-

cializovali na maľby takýchto štítov, prípadne iné heraldické artefakty.27 Umelecké 

zhodnotenie papierových smrtných štítov ešte len čaká na spracovanie.

Zo zachovaných mortuárií možno vyčítať nielen vyobrazenie (maľbu) erbu (ktoré 

môže byť v niektorých prípadoch dokonca jediným), ale aj úradné funkcie zomrelej 

osoby, predikáty, často aj presný dátum narodenia a úmrtia, niekedy krátky živo-

topis. Takto sa nám papierové a látkové mortuáriá predstavujú ako zaujímavý pra-

meň pre výskum nielen (šľachtickej) heraldiky, ale aj archontológie a biografistiky. 

Prirodzene aj k nim treba pristupovať ako k historickému prameňu a kriticky ich 

interpretovať.  

Zbierky mortuárií
Kým reliéfne mortuáriá možno dnes na Slovensku hľadať najmä v kostoloch 

a sakrálnych objektoch, v prípade papierových a látkových mortuárií je situácia 

iná. Ukazuje sa, že podstatná časť z nich je uložená v archívoch alebo múzeách. 

Ojedinele sa ešte nachádzajú aj v pohrebných nekropolách (kaplnkách),28 prípadne 

u súkromných vlastníkov.29 Do archívov sa dostali pri preberaní archívnych fondov 

šľachtických rodov z kúrií a kaštieľov v priebehu 50. rokov 20. storočia. V mnohých 

archívoch sa už pozabudlo na pôvodný účel týchto veľkoformátových dokumentov. 

Kvôli ich netypickým rozmerom boli neraz z príslušných archívnych fondov vyčle-

nené, iba voľne uložené a ponechané bez odborného spracovania. 

Niektoré archívy získali mortuáriá aj akvizičnou činnosťou. Ako príklad možno 

uviesť Štátny archív v Nitre, kde sa nachádza jedna z viacerých zbierok papierových 

a textilných mortuárií na Slovensku.30 Tie boli pôvodne súčasťou archívov šľach-

tických rodov alebo župnej agendy. Neskôr boli vyčlenené a pre netypicky veľký 

formát uložené mimo archívnych krabíc, až po niekoľkých rokoch zapadli prachom. 

Jeden štít bol v roku 1994 získaný z Trnavského múzea, ktorý ho nadobudol vlast-

nou akvizičnou činnosťou. 

Vcelku ide o 24 mortuárií (erbových tabulí), ktoré pochádzajú z rokov 1801 až 

1903. Najstaršie sa vzťahuje na stoličného funkcionára Ignáca Šága, najmladšie na 

komorníka Ľudovíta Aponiho. V zbierke sú zastúpené mortuáriá, týkajúce sa rodov 

27 RAGAČ, 2006, ref. 13
28 Napríklad v mauzóleu Migazziovcov na cintoríne v Zlatých Moravciach je zavesené 
papierové mortuárium Viliama Migazziho (1830 – 1896). Informácia Mgr. Peter Novosedlík. 
29 V zbierke jedného súkromného zberateľa v Hlohovci by sa malo nachádzať mortuárium 
Maximiliána Hardegga († 1931), automobilového pretekára, syna Jána Hardegga a Heleny 
Erdődyovej. Mortuárium bolo akiste pôvodne umiestnené v kaplnke Sedembolestnej Panny 
Márie na cintoríne v Hlohovci, kde je Maximilián Hardegg pochovaný. Informácia Mgr. Peter 
Novosedlík. 
30 KERESTEŠ, ref. 25. Približne 10 kusov mortuárií by sa malo nachádzať aj v Slovenskom 
národnom archíve v Bratislave, ďalších takmer 50 kusov v Stredoslovenskom múzeu 
v Banskej Bystrici. Ústna informácia PhDr. Radoslav Ragač, PhD. Približne 10 kusov 
mortuárií možno očakávať aj v kaplnke hradu Krásna Hôrka. Informácia Mgr. Martin Bartoš.
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Anna Tajnaiová, rod. Tahyová (†1825). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
Anton Almáši († 1834). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš

Papierové a textilné mortuáriá

Ignác Šág († 1803). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
Adam Sirmai starší (1810). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
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Antónia Migazziová, rod. Marcibániová († 1886). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
Albert Majténi († 1902). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš

Juraj Turčáni († 1858). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
Ján Vitéz († 1862). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
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Almáši, Aponi, Boronkai, Bačák, Čáky, Forgáč, Kohári, Majténi, Migazzi, Ordódy, 

Sirmai, Tajnai, Taródy, Turčáni, Weston-Coyney či Zai. Maľovaných erbov na nich je 

však oveľa viac, pretože vo viacerých prípadoch ide o mortuáriá žien, ktoré pou-

žívali združené (aliančné) erby (Anna Bačáková, manželka Petra Beňovského, Anna 

Marcibániová, manželka Antona Migazziho, Terézia Sirmaiová, manželka Ladislava 

Kostolániho, Anna Tajnaiová, rod. Tahyová). Súčasťou zbierky je aj anonymná maľba 

združeného erbu (vpravo s labuťou, vľavo s kozorožcami), ktorá bola zrejme fareb-

nou skicou mortuária neznámej osoby.

Do múzeí sa dostali smrtné štíty zberom najmä z pohrebných kaplniek šľach-

tických rodov, prípadne ich vlastnou akvizičnou činnosťou. Veľmi názorným prí-

kladom je Vlastivedné múzeum v Hlohovci, kde sa dnes nachádza 9 papierových 

mortuárií, týkajúce sa troch osôb. Všetky tieto pamiatky pochádzajú z tzv. vranovi-

čovskej kaplnky v Horných Otrokovciach (okr. Hlohovec), ktorá bola postavená v ro-

ku 1834 ako pohrebná kaplnka pre príslušníkov šľachtického rodu Vranovič. Podľa 

maďarského nápisu nad vchodom ju nechala postaviť vdova po Pavlovi Vranovičovi 

Judita, rodená Čúzyová na pamiatku svojho manžela, svojej svokry Petronely Škar-

balovej a svojich detí Žigmunda a Konštancie. V pohrebnej nekropole sa pôvodne 

zachovalo 9 mortuárií venovaných trom osobám, ktoré tu boli pochované: Pavlovi 

Vranovičovi, ktorý zomrel ako 59-ročný 6. októbra 1826 vo Viedni, jeho dcére Kon-

Ľudovít Aponi († 1903). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
Terézia Kostolániová, rod. Sirmaiová († 1837). Štátny archív v Nitre. Foto: Peter Keresteš
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štancii, ktorá zomrela ako 19-ročná 6. apríla 1830, a jeho žene, resp. vdove Judite, 

ktorá zomrela ako 70-ročná 27. novembra 1853.31

Ukazuje sa, že mnohé papierové či textilné smrtné štíty so vzťahom k územiu 

Slovenska možno nájsť aj na rôznych zahraničných aukciách, prípadne v maďar-

ských starožitníctvach. Príkladom je papierový smrtný štít kráľovského radcu 

a abovského podžupana Jána Vitéza (1782 – 1862),32 ktorý je zároveň názorným do-

kladom, aký prínos môžu mať tieto pramene v genealogicko-heraldickom výskume 

konkrétnych rodov. Tu farebne namaľovaný erb totiž predstavuje doposiaľ neznámu 

variantu erbu starobylého šľachtického rodu Vitézovcov s prídomkom z Ivanky pri 

Nitre.33

Cieľom tohto príspevku nebolo vyčerpávajúcim spôsobom zhodnotiť problema-

tiku mortuárií na našom území. Skôr sme sa snažili poukázať na tento menej známy 

druh prameňa, jeho pôvod, základné východiská jeho výskumu a využiteľnosť. 

Spomenuté papierové a textilné mortuáriá, na ktoré sme chceli upozorniť zvlášť, 

predstavujú iba marginálny ostatok predpokladaného množstva týchto pamiatok, 

uchovávaných na našom území. Ukazuje sa, že prevažná časť z nich je dnes roz-

trúsená v slovenských archívoch a múzeách, kde ich môže byť aj niekoľko sto. Plné 

bádateľské využitie by umožnil a azda i umocnil celoslovenský súpis tohto nepo-

chybne zaujímavého historického prameňa.

31 Na tieto mortuária aj informácie o nich ma láskavo upozornil Mgr. Peter Novosedlík 
z Vlastivedného múzea v Hlohovci, za čo mu srdečne ďakujem.
32 (Halotti címerek) Méltóságos Nyitra-Ivánkai Vitéz János királyi tanácsos, született 1782-ik  
évben, meghalt 1862. Sz. Iván hava 24-ik napján.
33 K problematike erbu Vitézovcov z Ivanky pri Nitre podrobnejšie KERESTEŠ, Peter. Lexikón 
erbov šľachty na Slovensku IV. Nitrianska stolica. Bratislava : Hajko a Hajková, 2010, s. 260 
až 261.
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N Á L E Z Y

HERALDICKÉ A FALERISTICKÉ MOTÍVY 
NA PORTRÉTOCH JOZEFA A ALŽBETY ERDŐDYOVCOV. 
PRÍSPEVOK K ODHALENIU IDENTITY 
ALŽBETY ERDŐDYOVEJ, ROD. MAYEROVEJ

Peter Novosedlík – Daniel Hupko1

V zbierkach Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej 

sa nachádza veľký počet umeleckých diel, medziiným i obrazov, ktoré stále čakajú 

na svoju identifikáciu. Niektoré z nich boli pôvodne súčasťou interiérového zaria-

denia zámku v Hlohovci a do červenokamenského múzea sa dostali počas zvozov 

Národnej kultúrnej komisie pre Slovensko so sídlom v Bratislave spolu s ostatnými 

predmetmi, ktoré tvorili torzo inventáru tejto erdődyovskej rezidencie. Takýto osud 

zrejme mali i dva portréty, o ktorých sme sa už dlhšie domnievali, že zobrazujú 

manželov. Ich autorom bol podľa signovania viedenský maliar Jozef Ziegler (1785 

až 1852). Namaľoval ich v roku 1825.

Portrét grófa Jozefa Erdődyho
Prvý, celofigurálny portrét muža2 bol identifikovaný už dávnejšie. Zobrazuje 

uhorského dvorského kancelára Jozefa Erdődyho (1754 – 1824), ktorý bol po smrti 

svojho otca Jána Nepomuka (1723 – 1789) i majiteľom Hlohovského panstva.3 Hoci 

na obraze nie je nijaký text, ktorý by hovoril o jeho identite, tú bolo možné potvrdiť 

na základe dvoch analogických portrétov. Jeden sa nachádza v zbierkach Oravského 

múzea P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade (aj s identifikačným nápisom),4 druhý, 

oveľa menší od neznámeho autora, na Červenom Kameni.5 

Jozef Erdődy je na Zieglerovom portréte zobrazený už v staršom veku (podľa 

vročenia bol obraz dokončený rok po jeho smrti). Stojí v interiéri, v popredí medzi 

stolíkom zakrytým červeným obrusom a empírovým kreslom. V ľavej časti obrazu 

sa otvára pohľad do krajiny, obzoru ktorej dominuje Hlohovský zámok. Na červenej 

pokrývke stolíka je namaľovaný grófsky erb Erdődyovcov, ktorý možno opísať takto:

1 Príspevok posúdili PhDr. Igor Graus, PhD. (MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, 
pobočka Banská Bystrica) a Mgr. Helena Grežďová (MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka 
Topoľčany).
2 Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň, Častá (ďalej iba SNM-MČK ), zbierka 
obrazov (ďalej iba ZO), ev. č. O 0916, rozmery 252,5 x 160 cm.
3 LEHOTSKÁ, Darina a kol. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava 1968, s. 104.
4 Katalóg portrétov majiteľov a direktorov oravského panstva, zhromaždených v zbierkach 
múzea na Oravskom zámku. In Zborník Oravského múzea, 1971, roč. 2, s. 126 – 127. Portrét 
Jozefa Erdődyho je publikovaný na obr. 18. 
5 SNM-MČK, ZO, ev. č. O 0081, rozmery 62,5 x 47,5 cm. Portrét zachytáva poprsie muža 
v rovnošate s radmi na hrudi. Identita portrétovaného na tomto obraze zostávala tiež dlho 
otázna; pri katalogizácii bol v roku 1983 označený ako panovník s Radom zlatého rúna.
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Portrét Jozefa Erdődyho. Foto: Jozef Tihányi
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Štít je štvrtený, uprostred so srdcovým štítom – v ňom je na červenom podklade 

jeleň vyrastajúci zo zlomeného kolesa umiestneného na zelenom vŕšku. V prvom 

zlatom poli je čierna orlica; v druhom modrom poli strieborné brvno umiestne-

né medzi šesťcípymi zlatými hviezdami – nad brvnom je jedna, pod brvnom dve 

hviezdy; tretie pole má zlatú pätu, zvyšnú časť poľa tvorí strieborné brvno na mod-

rom podklade, umiestnené medzi šesťcípymi zlatými hviezdami, nad brvnom je 

jedna, pod brvnom tri hviezdy; v štvrtom modrom poli je opevnenie. Nad štítom sú 

tri prilby s klenotami – obrneným ramenom s mečom, čiernou orlicou a obrneným 

ramenom s vlajkou. 

K erbu sú pripojené i kolany (reťaze) dvoch radov – heraldicky vľavo kolana Radu 

Zlatého rúna, heraldicky vpravo kolana Kráľovského uhorského Radu svätého Šte-

fana. Dá sa predpokladať, že maliar pri stvárnení erbu vychádzal z grófskeho erbu 

Erdődyovcov z roku 1580, dopustil sa však nepresností predovšetkým v druhom, 

treťom a štvrtom poli štítu a v zobrazení prvého a tretieho klenotu. Správne mali 

byť v druhom a treťom modrom poli štítu medzi dvoma striebornými brvnami dve 

zlaté šesťcípe hviezdy, v štvrtom zlatom poli strieborné opevnenie; rameno v prvom 

klenote malo byť zobrazené medzi čiernym a červeným pštrosím perom, rameno 

v treťom klenote medzi modrým a červeným pštrosím perom. 

Erb Erdődyovcov na portréte. Foto: Jozef Tihányi
Detail s vyznamenaniami. Foto: Jozef Tihányi



38

Pre porovnanie uvádzame, že existujú dva varianty grófskeho erbu Erdődyovcov 

– z roku 1565 a z roku 1580. Blazón erbu z roku 1565 znie: Štít je štvrtený, upro-

stred so zlatým srdcovým štítom, v ňom je jeleň vyrastajúci zo zlomeného kolesa. 

V prvom červenom poli je zlatá orlica, v druhom a treťom modrom poli sú medzi 

dvoma striebornými brvnami dve zlaté šesťcípe hviezdy, v štvrtom červenom poli je 

strieborné opevnenie. Nad štítom sú tri prilby, na nich tri klenoty – obrnené rameno 

s mečom, zlatá orlica a obrnené rameno s vlajkou. Prikrývadlá sú vpravo červeno-

-zlaté, vľavo modro-strieborné. 

Erb z roku 1580 sa dá opísať nasledovne: Štít je štvrtený, uprostred s červe-

ným srdcovým štítom, v ktorom je jeleň vyrastajúci zo zlatého zlomeného kolesa. 

V prvom zlatom poli je čierna orlica, v druhom a treťom modrom poli sú dve zlaté 

šesťcípe hviezdy medzi dvomi striebornými zvlnenými brvnami, v štvrtom zlatom 

poli je strieborné opevnenie. Nad štítom sú tri prilby s tromi klenotmi – obrneným 

ramenom s mečom medzi čiernym a červeným pštrosím perom, čiernou orlicou 

a obrneným ramenom s vlajkou medzi modrým a červeným pštrosím perom. Prikrý-

vadlá sú vpravo čierno-zlaté, vľavo modro-červené.6 

Ani kolany (reťaze) radov nie sú na portréte namaľované faleristicky správne. 

Články kolany Radu Zlatého rúna tvoria štylizované ocieľky a kresacie kamene.7 

Článkami kolany Kráľovského uhorského Radu svätého Štefana boli iniciály SS 

(Sanctus Stephanus – svätý Štefan) a MT (Mária Terézia), spojené uhorskou kráľov-

skou korunou; vychádzali z ozdobného medailónu, na ktorom bol zlatý škovránok 

- okolo neho bol nápis Stringit amore (Spája láskou).8 Kým kolanu Radu Zlatého rúna 

zobrazil maliar v podstate verne, z kolany Kráľovského uhorského Radu svätého 

Štefana zobrazil len dva prvky – písmená SS a uhorskú kráľovskú korunu.

Gróf Erdődy bol portétovaný s insígniami troch vyznamenaní.9 Na krku má in-

sígniu habsburského Radu Zlatého rúna. Podľa faleristickej literatúry možno túto 

insígniu, ktorá pozostáva z klenotu a závesu, opísať nasledovne: Klenotom radu je 

zlaté barančie rúno s prevýšením v podobe kresacej ocieľky, kresacieho kameňa 

s plameňmi a coulantu (ozdobnej spony). Na kresacej ocieľke je na averze zobrazený 

boj Iásóna s drakom, na reverznej strane je výjav z plavby Argonautov. Zaokrúhlené 

modrosmaltované držadlá ocieľky majú vpredu heslo radu Pretium laborum non vile 

(Odmena za námahu nie nepatrná) a na reverze nápis Non aliud (Nie inak). Kresací 

kameň je čiernosmaltovaný s bielymi škvrnami, šľahajú z neho červené plamene so 

zlatými obrysmi. Záves má podobu červenej hodvábnej stuhy.10 Insígnia tohto radu 

bola Jozefovi Erdődymu prepožičaná v roku 1808.11

6 CSERGHEÖ, Géza von. Der Ungarische Adel. Heft 1 – 7. Nürnberg 1885 – 1892, s. 158.
7 MĚŘIČKA, Václav. Zlaté rouno ve faleristice a v numismatice (3. část). In Numismatické 
listy, 1983, roč. 38, č. 3, s. 68.
8 Révai Nagy Lexikona, XVII. kötet. Budapest 1925, s. 519.
9 Za určenie týchto vyznamenaní i ďalšie cenné rady ďakujeme PhDr. Igorovi Grausovi, PhD.
10 LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha 1995, s. 123.
11 List of Knights of the Golden Fleece [online]. Dostupné na <en.wikipedia.org/wiki/List_of_
Knights_of_the_Golden_Fleece#19th_Century_2>. [Citované 2012-07-01].
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Na ľavej strane kabáta má Jozef Erdődy insígniu Kráľovského uhorského Radu 

svätého Štefana, ktorý bol založený v roku 1764 uhorskou kráľovnou Máriou Teré-

ziou ako najvyšší civilný záslužný rad.12 Jozefovi Erdődymu bola najvyššia trieda 

tohto radu – veľkokríž – prepožičaná v roku 1808.13 Insígniou radu bol zlatý zeleno 

smaltovaný kríž, prevýšený zlatou uhorskou kráľovskou korunou. V strede lícnej 

strany kríža bol červený okrúhly medailón so zlatou korunou položenou na zelenom 

trojvrší, z ktorej vyrastá biely dvojramenný kríž. Po stranách dvojramenného kríža 

boli zlaté písmená MT (Mária Terézia) a medailón obkolesovalo biele medzikružie 

s nápisom Publicum meritorum praemium (Odmena za verejné zásluhy). Na zadnej 

strane kríža bol v strede biely kruhový medailón s trojriadkovým nápisom STO 

// ST. RI // AP (Sancto Stephani, regi Apostolico – Svätému Štefanovi, apoštolskému 

kráľovi), lemovaný zelenosmaltovaným medzikružím, na ktorom boli umiestnené 

štylizované dubové listy. Záves má podobu stuhy purpurovočervenej farby s tmavo-

zelenými okrajmi. Hviezda tohto radu, s ktorou Jozefa Erdődyho Ziegler namaľoval, 

bola osemcípa – v jej strede bol umiestnený rovnaký medailón ako na lícnej strane 

kríža, medzikružie však nebolo s textom, ale s dubovým vencom.14

Medzi insígniami Radu Zlatého rúna a Kráľovského uhorského Radu svätého Šte-

fana Ziegler zobrazil i tretie vyznamenanie – Zlatý čestný kríž pre občianske osoby, 

zriadený na pamäť udalostí z rokov 1813/1814. Toto civilné vyznamenanie bolo ude-

ľované vysokým štátnym hodnostárom, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo nad Napoleo-

nom.15 Vyznamenanie tvoril zlatý kríž, ktorý mal na averze nápis Grati // Princeps et 

Patria // Franc. Imp. Aug. (Vďační panovník a vlasť, cisár František). Na zadnej strane 

kríža bol nápis Europae // Libertate Asserta // MDCCCXIII // MDCCCXIV (Po zaistení 

slobody Európy 1813/1814). Stuha, na ktorej sa kríž nosil, bola zlatožltá s čiernym 

pásom v strede.16 Toto vyznamenanie bolo Jozefovi Erdődymu udelené 26. 5. 1815.17 

V tom čase zastával funkciu uhorského dvorského kancelára.18 Skutočnosť, že Joze-

fovi Erdődymu boli prepožičané v jednom roku (1808) insígnie dvoch významných 

radov – Radu Zlatého rúna a Kráľovského uhorského Radu svätého Štefana, svedčí 

o mimoriadnej priazni panovníka Františka I. voči osobe tohto uhorského dvorského 

kancelára. 

12 LOBKOWICZ, ref. 10, s. 124.
13 A Szent István Rend tagjai [online]. Dostupné na <http://tornai.com/rendtagok.htm>. 
[Citované 2012-07-01].
14 LOBKOWICZ, ref. 10, s. 125.
15 KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Praha 2006, s. 216. 
Zriadil ho rakúsky cisár František I. v roku 1814 v Paríži a bolo z neho udelených len 40 
exemplárov. Iné zdroje uvádzajú, že František I. zlatých krížov udelil iba 38. Porovnaj 
LOBKOWICZ, ref. 10, s. 133.
16 LOBKOWICZ, ref. 10, s. 133.
17 Za určenie presného dátumu udelenia tohto vyznamenania Jozefovi Erdődymu ďakujeme 
PhDr. Igorovi Grausovi, PhD.
18 FALLENBÜCHL, Zoltán. Magyarország főispánjai. Die Obergespane Ungarns. 1526 – 1848. 
Budapest 1994, s. 100. Post uhorského kancelára Jozef Erdődy zastával v rokoch 1807 až 
1819. Po odchode z tejto funkcie sa stal konferenčným ministrom.
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Tri poznámky k životu Jozefa Erdődyho
O Jozefovi Erdődym vieme, že zomrel 12. júna 1824 v Hlohovci vo veku 70 ro-

kov.19 Nie je však isté, či je v Hlohovci i pochovaný. Ak by tomu tak bolo, miestom 

jeho posledného odpočinku by mohla byť Kaplnka Panny Márie na cintoríne v Hlo-

hovci, kde je pochovaný i jeho otec Ján Nepomuk Erdődy. Tento dátum úmrtia Jo-

zefa Erdődyho uvádza i iný prameň – jeho „papierový“ posmrtný štít (mortuárium) 

v zbierkach Primaciálneho archívu v Ostrihome. Tu je uvedený i dátum jeho naro-

denia – 21. apríl 1754.20

Jozef Erdődy bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola grófka Mária Antó-

nia Baťáňová (Batthyány; 1762 – 1794), druhou Alžbeta Mayerová.21 Ani s jednou sa 

Jozefovi nepodarilo splodiť potomka.

Mária Antónia bola jedinou dcérou a najmladším dieťaťom kniežaťa Adama 

Václava Baťáňa-Strattmanna (1722 – 1787) a Márie Terézie, rod. grófky Ilešháziovej 

(Illésházy; 1734 – 1807).22 S najväčšou pravdepodobnosťou sa v minulosti jej por-

trét nachádzal na Hlohovskom zámku. Nasvedčuje tomu údaj, podľa ktorého sa na 

miléniovej výstave v Budapešti v roku 1896 medzi exponátmi, ktoré tam zapožičali 

hlohoveckí Erdődyovci, spomínal i obraz z 18. storočia – portrét manželky grófa 

Jozefa Erdődyho, rod. Baťáňovej.23 Jeho dnešné uloženie nepoznáme. Ak existuje, 

nachádza sa buď mimo nášho územia v niektorej štátnej alebo súkromnej zbierke, 

alebo, čo je oveľa pravdepodobnejšie, leží v depozitári niektorej slovenskej pamä-

ťovej inštitúcie pod označením „neznáma šľachtičná.“

Portrét Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej
Pri portréte ženy24 sa síce predpokladalo, že pochádza z rodiny Erdődyovcov, 

ale jej identita nebola doteraz určená. Skutočnosť, že oba obrazy boli namaľované 

v rovnakom roku tým istým maliarom a ich rozmery sú temer totožné, oprávňo-

vala predpokladať, že ide o pendantné portréty manželského páru. Keďže obrazy 

boli namaľované alebo aspoň dokončené v roku 1825 (teda už po smrti Jozefa Er-

19 Štátny archív Nitra (ďalej iba ŠA Nitra), fond Zbierka cirkevných matrík (ďalej iba ZCM), 
Hlohovec, r. k., inv. č. 124, s. 152. V matričnom zázname je i časový údaj o jeho smrti 
(quadrante pro quarta postmeridiana). Tento údaj prekladáme ako trištvrte na štyri 
popoludní (15,45 hod.).
20 BEKE, Margit. A prímási leveltár. Nemesi és címeres emlékei. Esztergom 1995, s. 392 – 393. 
Mortuárium Jozefa Erdődyho je zobrazené na s. 269.
21 NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pótlék-kötet. 
Pest 1868, s. 226.
22 Batthyány family Dostupné na <http://genealogy.euweb.cz/hung/batth2.html>. [Citované 
2012-07-01].
23 1896–iki ezredéves országos kiallítás. A történelmi föcsoport hivatalos katalogusa I. – II. 
Budapest 1896. Spomínaný obraz je v tomto katalógu uvedený pod č. 3957.
24 SNM-MČK, ZO, ev. č. O 0616, rozmery 252,5 x 159 cm. Žena na portréte bola dosiaľ 
označená ako neznáma šľachtičná, ale už od roku 1979, v ktorom bolo dielo druhostupňovo 
skatalogizované, bola otvorená jej príslušnosť k erdődyovskému rodu. S najväčšou 
pravdepodobnosťou k tomuto hypotetickému určeniu viedla nápadná podobnosť erbu na 
váze v pozadí portrétovanej s grófskym erbom Erdődyovcov.
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Obraz Alžbety Erdődyovej, rodenej Mayerovej. Foto: Jozef Tihányi 
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dődyho), ženský portrét by mal znázorňovať Jozefovu druhú manželku – Alžbetu, 

rod. Mayerovú. Existuje na to, podľa nás, niekoľko dôkazov, ktoré sa tu pokúsime 

predložiť.

Na obraze je postava ženy, ktorá stojí v záhrade s jazierkom. V pravej ruke drží 

žltý klobúk, pri jej ľavej nohe sedí pes. Žena je oblečená v bielych šatách, ľavou ru-

kou sa opiera o kreslo. Vpravo od ženy je stolík s bielou vázou s kvetmi. Na váze je 

erb, ktorý možno opísať nasledovne: Štít je štvrtený, v prvom a štvrtom zlatom poli 

je čierna orlica, v druhom a treťom modrom poli strieborné zvlnené brvno medzi 

dvomi zlatými šesťcípymi hviezdami. Nad štítom je prilba a na nej klenot – čierna 

orlica. Prikrývadlá sú vpravo čierno-zlaté, vľavo modro-strieborné. 

Tento erb je identický s erbom, ktorý 3. februára 1819 vo Viedni udelil cisár Fran-

tišek I. Jozefovi, Ignácovi, Jánovi a Jurajovi Mayerovcom. Ako sa uvádza v erbovej 

listine, erb im bol udelený na príhovor grófa Jozefa Erdődyho.25 Jozef, Ignác, Ján 

a Juraj Mayerovci boli zrejme príbuzní Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej a s naj-

väčšou pravdepodobnosťou jej bratia. O ich blízkom príbuzenstve svedčí rovnaký 

erb na portréte i na armálese a hlavne skutočnosť, že Mayerovci ho dostali na prí-

hovor Jozefa Erdődyho. 

25 Text erbovej listiny je prístupný v Királyi könyvek – Libri regii, 64. kötet, s. 158 – 161. 
Arcanum DVD.
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V súvislosti s povýšením Mayerovcov do prostého šľachtického stavu sa natíska 

otázka, či bola Alžbeta už v tom čase manželkou príhovorcu – Jozefa Erdődyho. 

Keďže sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť dátum ich sobáša, zostáva táto otázka otvo-

rená. Ak však ešte nebola v tom čase jeho manželkou, je pravdepodobné, že s ňou 

mal Jozef Erdődy už minimálne vážne úmysly, keď dovolil, aby bol erb Mayerovcov 

odvodený z rodového erbu Erdődyovcov. 

Pri pohľade na mayerovský erb je skutočne zarážajúca jeho podobnosť s gróf-

skym erbom Erdődyovcov z roku 1580. Je zrejmé, že štít mayerovského erbu vychá-

dzal z erdődyovského erbu a bol iba čiastočne upravený: v jeho druhom a treťom 

poli je namiesto dvoch hviezd medzi dvoma brvnami jedno brvno medzi dvoma 

hviezdami a v štvrtom poli opevnenie nahradené orlicou.

Erb na obraze nie je jediným známym prípadom použitia erbu Mayerovcov. Na 

budove Mestského úradu v Topoľčanoch sa nachádza kovový aliančný erb Erdő-

dyovcov a Mayerovcov, ktorý bol pôvodne umiestnený v kaštieli v Tovarníkoch.26 

Panstvo Tovarníky získala Alžbeta Erdődyová už ako vdova kúpou v roku 1835 od 

Traunovcov a jeho majiteľkou bola až do svojej smrti.27 Kovový aliančný erb vzni-

26 Za upozornenie naň i ďalšie informácie ďakujeme Mgr. Helene Grežďovej. Erb je súčasťou 
zbierok Tribečského múzea v Topoľčanoch, ev. č. H-5850.
27 GREŽĎOVÁ, Helena – LUKAČKA, Ján et al. Zlatníky. Prírodopis, história, súčasnosť. Zlatníky 
2006, s. 41.

Erb Mayerovcov na obraze A. Erdődyovej. Foto: Jozef Tihányi (vľavo)
Aliančný erb Erdődyovcov a Mayerovcov, pôvodne umiestnený v kaštieli v Tovarníkoch.  
Foto: Peter Novosedlík
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kol niekedy medzi rokmi 1835 až 1864. Mayerovský erb je však na ňom zobrazený 

v iných farbách (tie sú naznačené šrafovaním). Erdődyovský i mayerovský erb ma-

jú prvé a štvrté pole červenej farby a druhé a tretie pole modrej farby. Keďže zatiaľ 

nevieme o žiadnej realizovanej zmene erbu Mayerovcov, predpokladáme, že k tejto 

jeho podobe prispel tvorca erbu z Tovarník, ktorý prispôsobil farby mayerovského 

erbu farbám grófskeho erbu Erdődyovcov z roku 1565.

Kompozícia erdődyovsko-mayerovského aliančného erbu z Topoľčian je vy-

tvorená tak, že štíty prevyšuje grófska koruna, nad ňou sú štyri prilby so štyrmi 

klenotmi. Celú kompozíciu po stranách dopĺňa štylizovaný rastlinný ornament. 

Heraldicky vpravo je umiestnený štít erdődyovského erbu, ktorý je štvrtený, upro-

stred so zlatým srdcovým štítom. V ňom je jeleň vyrastajúci zo zlomeného kolesa. 

V prvom červenom poli je orlica, v druhom a treťom modrom poli sú medzi dvoma 

zvlnenými brvnami dve päťcípe hviezdy, v štvrtom červenom poli je opevnenie. 

Heraldicky vľavo je štvrtený štít erbu Mayerovcov. V jeho prvom a štvrtom červenom 

poli je orlica, v druhom a treťom modrom poli zvlnené brvno medzi dvomi päťcípy-

mi hviezdami. Nad štítmi je grófska koruna, nad ňou štyri prilby s klenotmi – obr-

neným ramenom s mečom, orlicou (erdődyovskou), obrneným ramenom s vlajkou a 

opäť orlicou (tentokrát mayerovskou). 

V podstate rovnaký aliančný erb mala Alžbeta Erdődyová, rod. Mayerová i na 

svojom pečatidle, na ktorom boli šrafovaním vyznačené len modré polia štítu erbu 

Mayerovcov, pričom hviezdy v nich neboli päť, ale šesťcípe. Pri signovaní prebera-

cích dokumentov tovarníckeho panstva v roku 1835 použila toto svoje pečatidlo, 

odtlačené do čierneho vosku.28 Na základe nášho výskumu i uvedených poznatkov 

sme presvedčení, že portrétovaná žena je skutočne Alžbeta Erdődyová, rod. Maye-

rová, druhá manželka Jozefa Erdődyho. 

Odhalenie identity Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej
O živote samotnej Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej nemáme veľa poznatkov. 

Až doteraz bol jej život zahalený tajomstvom. Nielenže nevieme, kedy a za akých 

okolností sa vydala za grófa Erdődyho, ale chybne bol určený aj termín jej smrti, za 

ktorý sa pokladal rok 1855.29 Keďže Jozef Erdődy zomrel bezdetný, svoje majetky 

ležiace v Uhorsku odkázal svojej druhej manželke, ktorá ich užívala vdovským prá-

vom.30 Súčasťou majetkov, ktoré Alžbeta zdedila, bolo i panstvo Hlohovec, ktoré po 

28 ŠA Nitra, fond Topoľčianske panstvo v Tovarníkoch (ďalej iba Tovarníky), šk. č. 30, No. 2 
– majetkovoprávne spisy: prebierka a odovzdávka domínia v roku 1835.
29 SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj et al. Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. 
Sprievodca po archívnych fondoch I (oddelenie feudalizmu). Bratislava 1964, s. 34.
30 SEDLÁK – ŽUDEL, ref. 29, s. 33 – 34, 49 – 50. Uhorské majetky Erdődyovcov, ktoré 
zdedila Alžbeta Erdődyová, tvorili panstvá Hlohovec, Dobrá Voda, Smolenice (vtedy 
držané záložným právom mladšou vetvou rodu Pálfiovcov), Ludanice a Čachtice (s Veľkými 
Kostolanmi). Toto rozsiahle majetkové domínium spadalo pod samostatný inšpektorát, 
ktorý vykonával ich správu. Tzv. chorvátske majetky zdedili Jozefovi príbuzní z inej vetvy 
erdődyovského rodu. 
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manželovej smrti spravovala až do roku 1855 – v tomto roku sa správy panstva ujal 

Kajetán Erdődy (1795 – 1856).31 Táto skutočnosť pravdepodobne viedla historikov 

k predpokladu, že sa tak udialo po jej smrti. Potvrdzoval to i fakt, že v rovnakom 

roku prevzal správu panstva Dobrá Voda, ktoré bolo tiež súčasťou Alžbetou spravo-

vaných uhorských majetkov, gróf Jozef Pálfi (1810 – 1873).32 Nedostatok informácií 

o Alžbete viedol k viacerým skresleniam, ktoré sa objavili v populárnovedeckej 

i odbornej literatúre.33 V roku 1882, pri opise vlastníckych vzťahov Smolenického 

panstva, sa o nej ako o druhej manželke Jozefa Erdődyho zmienil Pál Jedlicska.34 

Najkonkrétnejší bol Ödön Malnási, ktorý v roku 1933 definoval jej príbuzenský 

vzťah k novému vlastníkovi Dobrovodského panstva Jozefovi Pálfimu.35

31 LEHOTSKÁ, ref. 3, s. 132.
32 BAKOŠOVÁ, Zora. Panstvá Smolenice a Dobrá Voda 1777 – 1945. Inventár. Bratislava 1987, 
s. 3.
33 Napr. v obecnej monografii Smoleníc z roku 1975 sa Alžbeta v súvislosti s prechodom 
dobrovodského panstva do vlastníctva Pálfiovcov spomína ako „veľkokňažná, vdova po 
Jozefovi Erdődym“. Pozri JASTRABÍK, Štefan. Smolenice. Bratislava 1975, s. 110. Do roku 
1868 o nej mlčal i Iván Nagy. V štvrtom zväzku svojho monumentálneho genealogického 
diela z roku 1858 neuvádza žiadnu manželku Jozefa Erdődyho, dokonca je veľmi skúpy 
i na Jozefove životopisné údaje. Až v trinástom zväzku – v dodatkoch – z roku 1868 
uviedol okrem prvej manželky Jozefa Erdődyho i meno Alžbety, rod. Mayerovej, ale bez 
akýchkoľvek životopisných dát. Porovnaj NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és 
nemzékrendi táblákkal, 4. Pest 1858, s. 62, a NAGY, ref. 21, s. 226.
34 Neuvádza však žiadne biografické údaje. JEDLICSKA, Pál. Kiskarpáti emlékek Vöröskőtől – 
Szomolányig. Hely- s művelődéstörténeti tanulmány. Budapest 1882, s. 203.
35 Hovorí o nej ako o tete Jozefa Pálfiho. MALNÁSI, Ödön. A herceg és gróf Pálffy család 
levéltárai. A herceg és gróf Pálffy család vöröskői és bazini leveltára. Homok 1933, s. 10.

Pečať Alžbety Erdődyovej. 
Foto: Peter Novosedlík
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Na základe matričných údajov sa nám podarilo zistiť, že Alžbeta Erdődyová zo-

mrela v Tovarníkoch 8. decembra 1864 vo veku 87 rokov a bola pochovaná v kaplnke 

tunajšieho kaštieľa.36 

Niekoľko zaujímavých údajov o Alžbete zaznamenala jej vzdialená príbuzná 

Helena Erdődyová, rod. Oberndorfová (1831 – 1932), manželka Františka Xavera 

Erdődyho (1830 – 1906). Helena spomína na svoju návštevu u Alžbety Erdődyovej 

v Tovarníkoch. O druhej manželke Jozefa Erdődyho, ktorá bola podľa nej známa pod 

menom Fiakerliesl (lebo údajne pochádzala z neurodzeného zväzku a jej otcom mal 

byť viedenský fiakrista), píše, že bola pravé viedenské dieťa pochádzajúce z malo-

meštiackeho prostredia, plná rozumu a svojrázneho humoru, ktorý vedela spájať so 

svojim pôvabom a hrdosťou tak, že jej každý prejavoval lásku a úctu. Alžbeta bola 

podľa nej analfabetka. Helena sa zmieňuje i o Alžbetinom bratovi – podľa nej to 

bol pôžitkársky pán nie najlepších mravov. Po smrti Jozefa Erdődyho sa vraj usadil 

v Hlohovci, kde si našiel i manželku, s ktorou mal dve dcéry, ktoré sa neskôr vydali 

do významných šľachtických rodín a stali sa i Alžbetinými dedičkami. Helena uvá-

dza i informáciu o povýšení rodiny Mayerovcov do šľachtického stavu.37 Spomínaná 

návšteva sa musela udiať niekedy v rozmedzí rokov 1853 – 1864, s najväčšou prav-

depodobnosťou až po roku 1855, keď, po odovzdaní Hlohovca do rúk vzdialených 

príbuzných svojho zosnulého manžela, využívala Alžbeta kaštieľ v Tovarníkoch ako 

svoje vdovské sídlo.38 

Na základe svedectva Heleny Erdődyovej možno predpokladať, že Alžbeta Ma- 

yerová sa narodila vo Viedni. Naše snahy o zistenie presného dátumu jej narodenia 

boli zatiaľ neúspešné. Takisto jednoznačne nevieme určiť, o ktorom Alžbetinom 

bratovi Helena Erdődyová vo svojich pamätiach písala. Domnievame sa však, že to 

mohol byť Jozef Mayer, ktorý sa spomína i v erbovej listine z roku 1819. Jedna z je-

ho dcér mohla byť Alžbeta Mayerová (30. 5. 1827 – 21. 11. 1881),39 vydatá za Jakuba 

Mels-Colloredo (16. 2. 1807 – 10. 12. 1864),40 ktorá sa po smrti svojej tety a me-

novkyne Alžbety Erdődyovej stala jej dedičkou. Tovarnícké panstvo v roku 1868 

od spomínanej Alžbety Mels-Colloredovej získali Stummerovci.41 Druhou dcérou 

Alžbetinho brata Jozefa mohla byť Jana Mayerová (27. 9. 1829 – ?), manželka grófa 

36 ŠA Nitra, ZCM, Topoľčany, r. k., inv. č. 462, s. 488. Možno preto predpokladať, že sa 
Alžbeta Erdődyová pravdepodobne narodila v roku 1777. 
37 ERDŐDY, Helena. Fast hundert Jahre Lebenserinnerungen (1831 – 1925). Zürich; Leipzig; 
Wien 1929, s. 110 – 112. Helena priezvisko Alžbety i jej brata uvádza v podobe Meyer.
38 Helena, rod. Oberndorffová bola nevestou Kajetána, ktorý na úkor Alžbety získal 
hlohovské panstvo. Manželkou Františka Xavera Erdődyho sa stala v roku 1853. Viac pozri 
NOVOSEDLÍK, Peter. Poslední Erdődyovci v Hlohovci. In Genealogicko-heraldický hlas, 1996, 
roč. 6, č. 2, s. 3.
39 Elisabeth Edle von Mayer. Dostupné na <www.geneall.net/D/per_page.php?id=1810028>. 
[Citované 2012-07-01].
40 Jacob, Graf von Mels-Colloredo Marchese di Santa Sophia e Recanati. Dostupné na <www.
geneall.net/D/per_page.php?id=1810027>. [Citované 2012-07-01].
41 GERGELYI, Otomar. Archív domínia Tovarníky (1347) 1595 – 1942. Inventárny súpis. Nitra 
1962, s. 3.
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Antona Lažanského (21. 8. 1815 – 13. 10. 1883).42 Zatiaľ sa nám však nepodarilo po-

tvrdiť matričnými alebo inými údajmi, že Alžbeta Mels-Colloredová a Jana Lažanská 

boli sestry a ich otcom bol Jozef Mayer. Ani tvrdenie Heleny Erdődyovej, že Alžbeta 

Erdődyová, rod. Mayerová bola analfabetka nemožno vylúčiť, hoci existujú doklady, 

na ktorých je Alžbeta podpísaná.43 

Vo fonde domínia Tovarníky sa zachovala báseň pri príležitosti osláv narodenín 

Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej, ktoré sa konali 1. septembra 1822, a ktorá na-

značuje, že sa aj ona mohla narodiť 1. septembra.44 V rovnakom fonde sa nachádza 

i blahoželanie k meninám Jozefa Mayera (jeho priezvisko je v blahoželaní uvedené 

v podobe Meyer) – tento dokument je nedatovaný.45 Zachovanie básne i blahoželania 

k meninám vo fonde domínia Tovarníky, ktoré po smrti Alžbety Erdődyovej zdedila 

Alžbeta Mels-Colloredová, je takisto jedným z nepriamych dôkazov, že Jozef by 

mohol byť tým bratom Alžbety Erdődyovej, ktorého vo svojich pamätiach spomína 

Helena Erdődyová, a Alžbeta Mels-Colloredová mohla byť jednou z jeho dvoch dcér.

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že Alžbeta Erdődyová, rod. Mayerová 

nezomrela v roku 1855, ale až o deväť rokov neskôr, v roku 1864. Dôvody, ktoré 

viedli v roku 1855 (doteraz považovanom za rok jej smrti) k prevzatiu tzv. uhor-

42 Lažanský z Bukowé. Dostupné na < http://patricus.info/Rodokmeny/Lazansky.txt>. 
[Citované 2012-07-01].
43 Ref. 28.
44 ŠA Nitra, Tovarníky, Varia 6, šk. č. 1, 1736 – 1927 – Ode Ihrer Excellenz der Hochgebornen 
Frau Gräfinn Elise Erdődy von Monyorókerék...
45 ŠA Nitra, Tovarníky, Varia 6, šk. č. 1, 1736 – 1927 – Sr Hoch- und Wohlgeboren des Herrn 
Joseph Edlen von Meyer aus innigster Verehrung zu frohen Namensfeier Hochachtungsvoll 
dargebracht vom Verfasser Tyrnausfesticher Abend“. Predpokladáme, že názov 
„Tyrnausfesticher Abend“ je uvedený nepresne – správne malo byť asi „Tyrnau’s festlicher 
Abend“. V tom prípade by autorom tohto blahoželania bol Rudolf Witsch, ktorý dielo 
„Tyrnau’s festlicher Abend“ vydal v Trnave v roku 1819 (pozri ZELLIGER, Aloysius. Pantheon 
Tyrnaviense. Tyrnaviae 1931, s. 173). V takom prípade by uvedené blahoželanie pochádzalo 
z obdobia do roku 1819.

8. Podpis Alžbety Erdődyovej (Elise Gräffin Erdődy). Foto: Peter Novosedlík
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ských majetkov Erdődyovcov príbuznými jej manžela, nepoznáme. Zdá sa ale, že 

po smrti Jozefa Erdődyho sa o jeho uhorské majetky rozhorel rodinný spor, ktorý 

v roku 1855 vyústil do ich prerozdelenia medzi Erdődyovcov, Breunnerovcov a Pál-

fiovcov. 46 Išlo o skutočný rozpad majetkovej základne Erdődyovcov, ktorý mal väč-

šie rozmery než doteraz historici pripúšťali. Z uhorských majetkov zostalo v rukách 

Erdődyovcov len panstvo Ludanice47 a majorátne panstvo Hlohovec.

Kľúčom k odpovedi na príčinu rozpadu erdődyovského uhorského majetkového 

domínia v polovici 19. storočia je, zdá sa, práve Alžbeta, druhá manželka Jozefa 

Erdődyho, a to najmä pre nedostatok modrej krvi v jej žilách. Aristokratická dvorská 

spoločnosť, do ktorej Jozef Erdődy z titulu úradu uhorského kancelára a vďaka uro-

dzeným predkom patril, bola veľmi citlivá na nerovnorodé manželské zväzky svo-

jich členov. Mezaliancie boli javom, s ktorým boli urodzené rodiny konfrontované, 

a to v roku 1827 i v prostredí panovníckej rodiny.48 Sobáš Jozefa Erdődyho a Alžbety 

Mayerovej sa uskutočnil ešte v prvej štvrtine 19. storočia a zatiaľ nie je vôbec jasné, 

či nevesta už vtedy disponovala vlastným erbom a prostým šľachtictvom. V Uhor-

sku sa nerovnorodé sobáše stali pomerne bežnými od druhej polovice 19. storočia, 

ale čiastočne tolerované urodzenými príbuznými boli až v jeho poslednej štvrtine.49 

Takéto manželské zväzky aj napriek tomu neboli na dennom poriadku, uzatvárali 

sa skôr výnimočne a boli potom predmetom salónnych klebiet. Nerovnorodý sobáš 

zostával stále neprijateľný a vyplývali z neho navyše isté obmedzenia v prístupe 

k dvorským úradom a nadobúdaniu rodových zverenstiev.50 

A práve tu, podľa nášho názoru, treba hľadať povestný kameň úrazu: Alžbeta 

Erdődyová po smrti manžela, neurodzená Viedenčanka, hoci so šľachtickým titulom 

zabezpečeným manželom, sústredila vo svojich rukách nevídaný majetok, ktorý sa 

stal terčom pozornosti príbuzných jej manžela. Morganatické manželstvo Jozefa 

a Alžbety mohlo byť dostačujúcim dôvodom na nerešpektovanie poslednej vôle tes-

46 Porovnaj HUPKO, Daniel. Rodinné vzťahy medzi červenokamenskou a smolenickou 
čiastkou červenokamenskej línie Pálfiovcov. In Historický zborník, 2011, roč. 21, č. 1, s. 180 
až 181 a SEDLÁK – ŽUDEL, ref. 29, s. 34 a 36.
47 Ludanice Erdődyovci v roku 1896 odpredali Stummerovcom. S ludanickým panstvom 
susedilo tovarnícke panstvo, ktoré Stummerovci získali od Alžbety Mels-Colloredovej, 
netere Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej a vytvorili tak nový hospodársky celok – 
veľkostatok Horné Obdokovce. Podrobnejšie KLČO, Marián – ILLÁŠOVÁ, Ľudmila. História 
Horných Obdokoviec. Nitra 1994, s. 38 – 40.
48 Prvým manželským zväzkom, ktorým sa členom habsbursko-lotrinského rodu stal 
„neurodzenec“, bol v roku 1827 sobáš osvietensky vychovaného syna cisára Leopolda II. – 
arcivojvodu Jána (1782 – 1859), ktorý sa so súhlasom svojho brata cisára Františka I. oženil 
s Annou Plochlovou a následne žil životom bežného aristokrata s titulom grófa z Merana. 
URBAN, Otto. František Josef I. Praha 1999, s. 66.
49 K otázke morganatických sobášov a ich rozšírení v aristokratickej spoločnosti pozri napr. 
HUPKO, Daniel. Aristokratické manželstvo a jeho chápanie na konci 19. storočia na príklade 
červenokamenských Pálfiovcov. In Zborník Slovenského národného múzea – História 47, 
2010, roč. 101, s. 101 – 102.
50 BEZECNÝ, Zdeněk. Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická 
společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. České Budějovice 2005, 
s. 93.
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tátora.51 Hlohovské panstvo bolo majorátom – fideikomisom, ktorý v 18. storočí za-

ložil jeho nadobúdateľ, gróf Juraj Leopold Erdődy (1680 – 1759).52 Predpokladáme, že 

zriaďovací akt hloveckého fideikomisu neobsahoval ustanovenie o morganatickom 

manželstve ako dôvode na stratu práva spravovať tento majetok. V každom prípa-

de bolo v očiach pozostalých členov erdődyovského rodu panstvo Hlohovec veľmi 

dôležité už vo svojej podstate ako rodový majorát. O tom svedčí nielen skutočnosť, 

že počas prerozdelenia uhorských majetkov zostalo vo vlastníctve rodu, ale i to, že 

jeho nový vlastník neváhal Alžbete vyplatiť náhradu za investície, ktoré jej manžel 

Jozef vložil do prestavby zámku v Hlohovci a jeho okolia na reprezentatívnu rezi-

denciu.53 Hlohovec si Erdődyovci podržali až do roku 1945.54

Namiesto záveru
V súvislosti s portrétmi manželov Jozefa a Alžbety Erdődyovcov sa vynára ešte 

jedna skutočnosť. V inventári Hlohovského zámku z roku 1850 sú v miestnosti na 

1. poschodí, ktorá je označená ako Obrazová galéria (Bildern Gallerie), okrem iných 

zapísané i portréty Jozefa Erdődyho a jeho manželky Alžbety. Ich mená sú červeno 

podčiarknuté a k Jozefovmu menu je rovnakou farbou pripísaný dátum jeho smrti.55 

Pri súčasnom stave bádania nie je možné jednoznačne tvrdiť, že sú obrazy z inven-

tára totožné s portrétmi v zbierkach múzea na hrade Červený Kameň, ale nemožno 

to ani úplne vylúčiť.

Identifikáciou portrétovanej ženy sme (opätovne) ukázali, ako môže heraldika 

pomôcť pri určovaní dosiaľ neidentifikovaných osôb, pokiaľ sú na ich portrétoch 

zobrazené ich erby. Máme tak príležitosť pozrieť sa do očí ženy, ktorá napriek svojej 

neurodzenosti prenikla medzi spoločenskú smotánku habsburskej monarchie. Ako 

manželka bývalého uhorského kancelára a člena jedného z najvýznamnejších uhor-

ských aristokratických rodov získala postavenie a vplyv a, ako sa zdá, dokázala si 

ich udržať aj po smrti manžela. Povýšenie štyroch Mayerovcov, ktorých pokladáme 

za Alžbetiných bratov, do šľachtického stavu sa udialo na príhovor Jozefa Erdődyho 

a zo strany cisára bolo gestom, ktorým ocenil jeho dlhoročné služby kráľovstvu.

Alžbeta Erdődyová, rod. Mayerová ľpela na príslušnosti k urodzenej spoločnosti, 

hoci novozískanej, a veľmi si vážila čin svojho manžela, ktorým jej rodinu pozdvi-

hol medzi šľachtu. Dôkazom je aj objednanie dvoch veľkolepých portrétov – pen-

51 V dejinách sa vyskytli prípady, pri ktorých bol nerovnorodý sobáš príčinou straty 
majetku. V roku 1846 sa oženil gróf František Thun-Hohenstein (1809 – 1870/1873) s dcérou 
mešťana, Magdalénou Königovou, vďaka čomu prišiel o děčínsky majorát. Podobne pochodil 
i gróf František Schlick (1854 – 1925), keď sa v roku 1896 oženil s neurodzenou Bertou 
Roxerovou (1854 – 1925) – vďaka čomu prišiel o právo na fideikomisy Kopidlno a Staré 
Hrady. LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha 1999, s. 80; 
BEZECNÝ, ref. 50, s. 93. 
52 LEHOTSKÁ, ref. 3, s. 103 – 108.
53 ERDŐDY, ref. 37, s. 105 – 106.
54 NOVOSEDLÍK, ref. 38, s. 7.
55 ŠA Nitra, Tovarníky, Účty a doklady 4 A, šk. č. 122 – inventár zámku v Hlohovci z roku 
1850 + dodatky z roku 1855.
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dantov, ktoré zobrazovali ju a jej vtedy už zosnulého manžela, ale i umiestnenie 

aliančného erdődyovsko-mayerovského erbu v tovarníckom kaštieli, ktorý kúpila až 

po smrti Jozefa Erdődyho. V tomto jej konaní badať snahu o manifestovanie legiti-

mity svojho miesta v radoch aristokratickej spoločnosti.

Naša štúdia nedokázala zodpovedať všetky otázky, ktoré sa pri výskume obja-

vili. Zostáva mnoho otvorených problémov, ktoré bude musieť v budúcnosti vyrie-

šiť špecializovaný výskum. Patrí k nim predovšetkým rozbor zakladajúcej listiny 

hlohoveckého fideikomisu a objasnenie pozadia rozpadu tzv. uhorských majetkov 

Erdődyovcov. I napriek tomu sa nám podarilo splniť vytýčený cieľ: jednoznačne 

identifikovať ženu na portréte a stotožniť ju s druhou manželkou grófa Jozefa Erdő-

dyho. Zároveň sme, na základe údajov získaných archívnym výskumom, objasnili 

niektoré aspekty života Alžbety Erdődyovej, rod. Mayerovej a ukotvili ju v širších 

súvislostiach doby, v ktorej žila.
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K U R I O Z I T Y

POLA NEGRI – DCÉRA KYSUCKÉHO REMESELNÍKA

Veronika Pauková

V jednom z predchádzajúcich vydaní Genealogicko-heraldického hlasu sa mohli 

čitatelia stretnúť so zaujímavým článkom z pera Mareka Rímskeho, ktorý sa zao-

beral otázkou slovenského pôvodu prastarého otca oscarovej Angeliny Jolie.1 He-

rečka, režisérka, zvláštna vyslankyňa OSN a zároveň jedna z najznámejších tvárí 

súčasnosti, ktorá na seba výraznejšie upozornila už v 90-tych rokoch, však ani 

zďaleka nie je jedinou hviezdou strieborného plátna, ktorej predkovia sú spájaní 

so Slovenskom. Zvláštne miesto medzi týmito osobnosťami pritom zastáva jeden 

zo symbolov nemého filmu Pola Negri, vlastným menom Apolonia Chalupec, po-

chádzajúca z poľsko-slovenskej rodiny. Šlo totiž o vôbec prvú herečku zo „starého 

kontinentu“, ktorej sa podarilo získať uznanie i v zámorí. Životu a pôsobeniu Poly 

Negri, narodenej 3. januára 1897 v poľskom Lipne, sa navyše i na Slovensku venova-

la v uplynulých desaťročiach nemalá pozornosť.2 Niektorí domáci autori však v mi-

nulosti vystúpili s viacerými otáznymi a dnes už zväčša odmietanými tvrdeniami, 

týkajúcimi sa najmä herečkinho vzťahu k rodisku jej slovenského otca. 

Čo sa týka jej umeleckých kvalít, tými Negri na seba upozornila najskôr v rod-

nom Poľsku. K jej debutu na divadelných doskách vo Varšave došlo v roku 1912. 

O dva roky neskôr sa prvýkrát objavila na filmovom plátne a to v snímke Niewolni-

ca zmysłów. V roku 1917 podpísala zmluvu s nemeckou spoločnosťou Saturn Film, 

pričom jej pôsobenie v Nemecku bolo neskôr späté so známym filmovým štúdiom 

UFA. Keď v roku 1922 odchádzala do USA, nachádzala sa už v pozícii medzinárodne 

uznávanej hereckej hviezdy. Negri účinkovala vo viac než 60-ich filmoch, pričom 

záujem širokej verejnosti nevzbudzovalo len jej profesijné pôsobenie, ale taktiež 

život mimo kamery. V tejto súvislosti možno spomenúť jej manželstvo s grófom 

Dąmbskim, neskôr s kniežaťom Mdivanim, či kontakty s osobnosťami takých zvuč-

ných mien ako bol napr. Albert Einstein.

Ako však už bolo načrtnuté, v minulosti sa v súvislosti s Polou Negri objavilo 

niekoľko mylných a rozporuplných tvrdení. V prípade viacerých prác (najmä slo-

venskej proveniencie) šlo okrem iného o informácie vzťahujúce sa na obdobie he-

rečkinho detstva, kedy mala údajne niekoľko rokov stráviť na území dnešného Slo-

venska, odkiaľ pochádzal jej otec. Spisovateľ Štefan A. Brezány medzi iným napísal:  

1 RÍMSKY, Marek. Pravda o košickom pôvode americkej herečky Angeliny Jolieovej. In 
Genealogicko-heraldický hlas, 2012, roč. 22, č. 1, s. 51 – 52. 
2 Z predstaviteľov filmovej vedy a umenovedných disciplín sa problematike venovali či 
venujú napr. Richard Blech a Viliam Jablonický. Do témy načrel i Martin Votruba, slavista 
pôsobiaci na University of Pittsburgh. Otázkou sa v minulosti zaoberal tiež básnik 
a spisovateľ Štefan A. Brezány, neskôr aj publicisti Ladislav Zrubec či Milan Straňan.
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„Apolónia Chalupcová prežila 11 rokov svojej mladosti na Kysuciach.“3 Na titulnej 

strane jedného z vydaní novín Národní listy z roku 1930 sa zasa možno o Pole 

Negri napr. dočítať: „Jmenovala se Apolonia Chalupecká a pochází z obce Nesluša 

u Kysuckého Nového Mesta.“4 

Hoci rovnaké či mierne modifikované tvrdenia sa objavili mnohokrát, viacerí 

autori sa dnes opodstatnene prikláňajú k názoru, že v prípade, kedy sa hovorilo 

o niekoľkých rokoch strávených na Kysuciach, nešlo o Polu, ale o jej sesternicu, 

ktorá bola taktiež nositeľkou mena Apolónia, čo neskôr viedlo k zámene identít 

a chybným záverom.5 

3 BREZÁNY, Štefan A. Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede. Martin : Osveta, 1971, s. 78.
4 Národní listy, Večerní vydání, 1. 2. 1930, č. 31, s. 1.
5 Pozri napr. BLECH, Richard. Cudzokrajná krásavica Pola Negri. In Sme, 2008, roč. 16, č. 74 
(29.3.), s. 33.

Pola Negri
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O objasnenie otázky vzťahu herečky k Slovensku sa pritom nemalou mierou 

zaslúžil filmový kritik a historik Richard Blech. Napriek odmietnutiu nepravdepo-

dobného a relevantne nepodloženého scenára o jej dlhodobejšom pobyte na území 

Slovenska je však polovičný slovenský pôvod Poly Negri nespornou skutočnosťou. 

Jej otcom bol Juraj Chalupec, drotár a klampiar pochádzajúci z dolnokysuckej obce 

Nesluša, a informácie o ňom nájdeme, samozrejme, i v herečkinej autobiografii 

Memoirs of a Star, ktorá vyšla v USA roku 1970 a v priebehu nasledujúcich rokov 

bola preložená do niekoľkých ďalších jazykov. V spomínaných pamätiach herečka 

napísala, že jej otec bol Slovák, avšak priamo v memoároch konkrétne miesto jeho 

pôvodu bližšie nešpecifikovala. Viliam Jablonický napr. ešte v štúdii publikovanej 

roku 2009 upozorňoval na skutočnosť, že údaje o herečkiných kysuckých pred-

koch je potrebné náležite podložiť. Danej problematike sa pritom v nedávnej dobe 

venoval i Marcin Niewalda (rodinne spriaznený s herečkou), ktorý v rámci svojho 

výskumu zavítal i na Slovensko a ktorý záznamy z matrík týkajúce sa niektorých 

slovenských príbuzných Poly Negri napokon i zverejnil.6 

Na základe archívnych materiálov zo Štátneho archívu v Bytči možno teda v kaž-

dom prípade potvrdiť, že Juraj Chalupec, otec jednej z najúspešnejších predstavi-

teliek nemej éry filmu, sa skutočne 4. mája 1871 narodil v Nesluši7 ako syn Adama 

a Apolónie, rod. Plevkovej.8 V matrike sa jeho krstné meno uvádza v latinskej podo-

be Georgius a priezvisko vo forme Matus-Chalupec, čo tiež korešponduje s podobou 

priezviska, akú uviedla i samotná Negri vo svojich memoároch, kde napísala: „I was 

the third child of Jerzy and Eleonora Mathias-Chalupec...“9 Pôvodné priezvisko Cha-

lupcovcov Matúš sa však, takisto ako v mnohých podobných prípadoch, napokon 

celkom vytratilo. Doložené sú okrem iného napr. tiež záznamy o tom, že v Nesluši 

sa narodili aj Jurajovi súrodenci Jana (Johana, 1875) 10 a Pavol (1878).11

Za zmienku stojí i skutočnosť, že otázka pôvodu Poly Negri vystúpila do popre-

dia i v 2. polovici 30-tych rokov, kedy opätovne pôsobila v Nemecku. Herečka sa 

totiž po zlome vo svojej kariére, ku ktorému došlo v dôsledku nástupu zvukového 

filmu, vrátila do Európy. Joseph Goebbels, ktorý otvorene prejavoval antipatiu voči 

jej osobe, mal v tom čase okrem vykonštruovaných tvrdení o herečkinej údajnej 

činnosti v poľskej spravodajskej službe počas niekdajšieho plebiscitu v Hornom 

6 Archiwum Fotografii Genealogicznej – Wyszukiwarka Geno-graficzna. Akty osobowe 
 [online]. Dostupné na < http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/thumbnails.php?album 
=9&page=2> [cit. 05.02.2013].
7 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bytči. Zbierka cirkevných matrík 
(ZCM), Rodná matrika Rímsko-katolíckej farnosti Nesluša, zv. III, s. 125, por. č. 58. 
8 Jurajova matka bola zároveň krstnou matkou svojej vnučky Poly. Negri v pamätiach 
uviedla: „They named me Apolonia in honor of my paternal grandmother, who was also my 
godmather.“ NEGRI, Pola. Memoirs of a Star. Garden City, New York : Doubleday & Company, 
Inc., 1970, s. 15.
9 NEGRI, ref. 8, s. 15.
10 Ref. 7, s. 175, por. č. 64.
11 Ref. 7, s. 208, por. č. 10. 
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Sliezsku vystúpiť aj s podozrením, že Pola Negri má židovský pôvod.12 Tá v pamä-

tiach uviedla, že vedela i o vyslaní vyšetrovateľov do Poľska a na Slovensko, ktorí 

však napokon tvrdenia ministra propagandy o židovskej krvi jej prastarého otca 

z otcovej strany nepotvrdili. 

Hoci Negri dostala povolenie i naďalej pôsobiť v krajine,13 začiatkom 40-tych 

rokov sa z Európy (istý čas pritom prebývala vo Francúzsku) vrátila do USA. Aj keď 

poslednýkrát sa vo filme objavila v roku 1964 (The Moon-Spinners), verejnosti sa pri-

pomenula ešte o šesť rokov neskôr a to vydaním spomínanej autobiografie Memoirs 

of a Star. V USA napokon zotrvala až do svojej smrti v roku 1987. 

Zaujímavý je tiež fakt, že Pola Negri v skutočnosti nebola jediným potomkom ro-

diny neslušských vysťahovalcov Chalupcovcov, ktorý na seba upozornil v zahraničí. 

Možno spomenúť i herečkinho bratranca Adama Chalupca, ktorý pôsobil ako predse-

da Ústredného výboru Sociálno-kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku, na 

ktorej činnosť neskôr nadviazal dodnes aktívny Spolok Slovákov v Poľsku. Bol záro-

veň prvým šéfredaktorom mesačníka Život, tlačového orgánu uvedeného združenia, 

nepretržite vychádzajúceho od roku 1958, ktorý mapuje osudy slovenskej menšiny 

žijúcej v spomínanej krajine.14 Adamov syn Igor Chalupec, niekdajší námestník poľ-

ského ministra financií (2003 – 2004) a zároveň bývalý generálny riaditeľ jedného 

z najvýznamnejších petrochemických koncernov v Európe PKN Orlen (2004 – 2007), 

je zasa v súčasnosti považovaný za popredného finančného experta. Potomkovia 

ďalšieho bratranca Poly Negri Alexandra, s ktorým známa herečka udržiavala i pí-

somné kontakty, pritom momentálne žijú v Liptove a na Spiši.

12 HULL, David S. Film in the Third Reich: A Study of the German Cinema, 1933 – 1945. 
Berkeley : University of California Press, 1969, s. 69.
13 NEGRI, ref. 8, s. 372.
14 Towarzystwo Słowakóv w Polsce. História [online]. Dostupné na <http://www.tsp.org.pl/ 
historia,26,,,2.html?sLang=sk> [cit. 05.02.2013].
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S Ú Č A S N Á  H E R A L D I K A

ERBY SLOVENSKÝCH KATOLÍCKYCH BISKUPOV
VYMENOVANÝCH OD KONCA ROKA 2008

Marek Gilányi1

V roku 2008 a nasledujúcich došlo k významným zmenám v biskupskom zbore 

slovenskej rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Na konci januára 2008 boli 

vymenovaní Ján Babjak za prešovského archieparchu a gréckokatolíckeho metro-

politu, Milan Chautur za košického eparchu a Peter Rusnák za bratislavského epar-

chu. Vo februári Stanislav Zvolenský za arcibiskupa bratislavského a Tomáš Galis 

za biskupa žilinského. V súvislosti s týmito zmenami boli Konferenciou biskupov 

Slovenska na zasadnutí v dňoch 10. – 11. marca 2008 prijaté aj Smernice pre tvorbu 

heraldických symbolov (erbov) v Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi 

v Slovenskej republike.2 

Po ich schválení boli vymenovaní ešte Vladimír Filo za biskupa rožňavského 

(27. decembra 2008), Róbert Bezák za arcibiskupa trnavského (18. apríla 2009, úrad 

prevzal a konsekrovaný bol 6. júna 2009), Bernard Bober za arcibiskupa košického 

(4. júna 2010, úrad prevzal 10. júla), Štefan Sečka za biskupa spišského (4. augusta 

2011, úrad prevzal 10. septembra) a napokon Jozef Haľko za pomocného biskupa 

bratislavského (31. januára 2012, úrad prevzal a konsekrovaný bol 18. marca). Zá-

roveň, postupne, emeritnými biskupmi sa stali Eduard Kojnok (27. decembra 2008), 

Ján Sokol (18. apríla 2009), Alojz Tkáč (10. júla 2010), František Tondra (4. augusta 

2011) a Róbert Bezák (2. júla 2012).

Podľa spomínaných smerníc: „Sídelný (arci)biskup (diecézny biskup) má štít štvr-

tený. V prvej a štvrtej štvrti sa opakuje erb (arci)diecézy, v druhej a tretej štvrti sa 

opakuje erb sídelného (arci)biskupa. Emeritný (arci)biskup má v štíte svoj osobný 

erb, v prednom kantóne je erb (arci)diecézy, na čele ktorej stál. Pomocný biskup má 

štít štiepený. V jeho prednej polovici je erb (arci)diecézy, v ktorej je činný, v zadnej 

polovici jeho osobný erb.“ 

Tento príspevok si kladie za cieľ zhodnotenie biskupských erbov (respektíve len 

štítov) prijatých od konca roka 2008 z pohľadu dodržiavania uvedených smerníc.

1 Príspevok posúdili Ing. Zdenko G. Alexy (Bratislava) a PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. 
(Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína-Filozofa, Nitra). 
2 Publikovali ich napr. ZUBKO, Peter. Cirkevná heraldika v Košickej arcidiecéze. Košice: 
Seminár sv. Karola Boromejského, 2008, s. 138 – 142, GLEJTEK, Miroslav. Vývoj a súčasný 
stav personálnej cirkevnej heraldiky s prihliadnutím na územie Slovenska. In Liturgia – 
Časopis pre liturgickú obnovu, 2009, roč. 19, č. 4, s. 291 – 297, publikované aj on-line: 
http://www.cirkevneerby.sk/pril/pc-2.pdf, tiež POKORNÝ, Pavel R. Kapitoly z církevní 
heraldiky. In Heraldická ročenka 2010. Praha : Heraldická společnost v Praze, 2010, 
s. 92 – 96. 
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Erby arcibiskupov a biskupov vymenovaných v roku 2008
Štyria z piatich cirkevných hodnostárov vymenovaných v roku 2008 (pred pri-

jatím smerníc) používajú erby zodpovedajúce smerniciam, teda: štvrtený štít, kde 

sa v prvom a štvrtom poli opakuje erb (arci)diecézy a v druhom a treťom poli ich 

osobný erb.3 Výnimkou je erb bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, 

ktorého osobné polia obsahujú rozdielne figúry.4 Tie vychádzajú zo štiepeného er-

bu, ktorý pred vymenovaním do funkcie používal ako pomocný biskup bratislavsko-

-trnavský.

Vladimír Filo, vymenovaný po prijatí smerníc, pred vymenovaním za rožňavské-

ho sídelného biskupa (27. decembra 2008) pôsobil ako rožňavský biskup-koadjútor 

a používal štiepený štít podľa návrhu Zdenka Alexyho. V pravej polovici sa nachá-

dzala polovica diecézneho erbu, v ľavej osobné znamenie biskupa. Ako sídelný bis-

kup začal používať erb podľa návrhu Zdenka Alexyho, dôsledne rešpektujúci prijaté 

smernice: štvrtený štít s diecéznym erbom v prvom a štvrtom poli a s nezmeneným 

osobným znamením v druhom a treťom poli.

Erb trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka
Róbert Bezák pred vymenovaním za trnavského sídelného arcibiskupa (18. apríla 

2009) nebol biskupom. Ako sídelný arcibiskup – podľa návrhu talianskeho cirkev-

ného heraldika Giuseppe Quattrociocchiho5 – používal štiepený štít so sediacim 

ohliadajúcim sa baránkom držiacim zástavu na ľavošikmej krížom ukončenej žrdi, 

prevýšeným sedemhrotou hviezdou v pravom modrom poli a s latinským krížom 

vyrastajúcim z trojvršia (1 : 2), sprevádzaným ľavošikmou kopijou a hubkou na 

pravošikmej žrdi.

Keď sa v roku 1988 administrátorom trnavskej arcidiecézy stal Ján Sokol, pri 

prijímaní svojho erbu v „diecéznom poli“ zmenil aj dovtedajšie znamenie arci-

diecézy, používané od roku 1977 (jedným z tých, ktorí sa zúčastňovali na tomto 

procese bol aj Zdenko Alexy, ktorý vtedy navrhol J. Sokolovi biskupský erb rešpek-

tujúci erb arcidiecézy,6 jeho návrh však nebol prijatý). Heraldická ročenka z roku 

1989 uvádza ako diecézne znamenie v prvom a štvrtom poli erbu J. Sokola obráte-

ného ohliadajúceho sa baránka sediaceho na knihe, držiaceho šikmý latinský kríž 

v červenom poli.7 Samotný erb arcidiecézy však zmenený nebol. 

3 Erby väčšiny biskupov (aj tých vymenovaných pred rokom 2008) pozri napr. na Oficiálnej 
stránke katolíckej cirkvi na Slovensku (online): http://www.kbs.sk (17. 8. 2012). K vývoju 
erbov cirkevných hodnostárov pozri GLEJTEK, Miroslav. Súčasná cirkevná heraldika 
v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 
2011. Publikované aj on-line: http://www.genealogy-heraldry.sk/pdf/cirkevnaheraldika.
pdf, tiež VRTEĽ, Ladislav. Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, 2003 (2. vyd.), s. 50 an.
4 Vyobrazenie s popisom pozri napr. GRADOŠ, Juraj. Nové diecézy na Slovensku. In Slovo, 
2008, roč. 40, č. 11, s. 15, tiež online: http://slovo.grkatpo.sk/Slovo/0811.pdf (17. 8. 2012).
5 Výtvarník, nar. roku 1973, žije v Cagliari. Pozri jeho stránku http://www.gqaraldica.it.
6 GLEJTEK, ref. 3, str. 39.
7 POKORNÝ, Pavel R. Znaky nových biskupů v Československu. In Heraldická ročenka 1989. 
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Neskôr Ján Sokol svoj erb a s ním aj znamenie arcidiecézy opäť zmenil – podľa 

návrhu Jozefa Šimončiča na obráteného ohliadajúceho sa baránka držiaceho zá-

stavu na pravošikmej žrdi ukončenej krížom.8 Toto znamenie bolo v rokoch 2000 

– 2011 používané v kresbe Ladislava Čisárika aj samostatne ako erb arcidiecézy.9 

V zmenách erbu arcidiecézy pokračoval v roku 2011 aj R. Bezák. Vo februári 

2011 došlo k zmene erbu arcidiecézy podľa návrhu Ladislava Vrtela a to tak, že 

obrátený ohliadajúci sa baránok v červenom poli držiaci zástavu na pravošik-

mej žrdi ukončenej krížom, stvárnený L. Čisárikom, bol prevýšený sedemhrotou 

hviezdou ako mariánskym symbolom.10

Pri erbe arcibiskupa Bezáka došlo teda k týmto odchýlkam oproti smerniciam.

1. Štít bol štiepený namiesto štvrteného.

2. „Diecézne pole“ nerešpektovalo súdobý a od roku 2011 ani súčasný erb arci-

diecézy; navyše zmenená bola aj tinktúra jeho poľa: z červenej na modrú. Zmeny 

erbu arcidiecézy z roku 2011 sa však do erbu arcibiskupa nepremietli.

3. V osobnom poli arcibiskupovho erbu bolo porušené heraldické pravidlo ne-

kladenia kovu na kov – v „osobnom“ striebornom poli boli (sú) strieborná kopija na 

zlatej žrdi a zlatá hubka na zlatej žrdi (toto pravidlo bolo porušené aj v erboch iných 

hodnostárov a zrejme ho bude potrebné akceptovať ako istú výnimku).

4. V tomto poli bola tiež použitá neheraldická (úpadková) hnedá tinktúra la-

tinského kríža; tú bolo síce možné nahradiť zlatou (nakoľko drevo sa takmer vždy 

zobrazuje v erboch ako zlaté), v takom prípade by však došlo k ďalšiemu porušeniu 

pravidla spomenutého v bode 3 (nekladenie kovu na kov).

5. Obsah osobného poľa nebol (nie je) v skutočnosti arcibiskupovým osobným 

erbom. Keďže R. Bezák je členom rehole redemptoristov, použil v tomto poli zjed-

nodušený symbol rehole (bez Kristovho monogramu a monogramu Panny Márie) bez 

ďalšej úpravy individualizujúcej ho ako nositeľa erbu.

Erb košického arcibiskupa Bernarda Bobera
Bernard Bober pred vymenovaním za košického sídelného arcibiskupa (4. júna 

2010) pôsobil ako košický pomocný biskup a podľa návrhu viacerých autorov po-

užíval štiepený štít preložený latinským krížom. V pravom modrom poli sa v hornej 

časti nachádzali tri (1 : 2) ľalie, v dolnej časti logo Novej evanjelizácie 2000 (projek-

tu podporujúceho dekádu evanjelizácie pri príležitosti pre kresťanov jubilejného 

Praha : Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika, 1989, s. 50, vyobrazenie na 
s. 53. Publikované aj na on-line: http://www.heraldicka-spol.net/rocenky/scan/hr1989.pdf.
8 Po dlhodobom používaní bol erb J. Sokola v roku 1999 zaregistrovaný aj v Heraldickom 
registri SR. KARTOUS, Peter – VRTEĽ, Ladislav. Heraldický register Slovenskej republiky, I. 
Martin : Matica slovenská – Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2000, s. 250.
9 V podobe používanej do roku 2011 je arcidiecézny erb doteraz publikovaný na stránke 
Konferencie biskupov Slovenska: http://www.kbs.sk/?cid=1117223394 (17. 8. 2012). K vývoju 
erbu diecézy pozri napr. Trnavská arcidiecéza a jej dekanáty majú nové erby (publikované 
online): http://www.abu.sk/?show=72 (17. 8. 2012).
10 Ref. 12.
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roku 2000; v roku 2009 bol názov zmenený na Evanjelizácia 2033). V ľavom červe-

nom poli sa v hornej časti nachádzal lem srdca so siedmymi mečmi, v dolnej časti 

na knihe so siedmymi pečaťami sediaci ohliadajúci sa baránok držiaci pravošikmý 

latinský kríž. Tento erb predstavoval všetkými figúrami osobu nositeľa. 

Ako sídelný arcibiskup B. Bober svoj erb pozmenil minimálne: štít rozštvrtil 

a ľalie v hornej časti pravého poľa nahradil erbom arcidiecézy. Dostupné zdroje 

autora erbu neuvádzajú.11

Pri erbe arcibiskupa Bobera možno teda poukázať na tieto odchýlky oproti plat-

ným smerniciam, resp. nedostatky:

1. Štít je síce štvrtený (viditeľná je vodorovná aj zvislá deliaca linka), ale horné 

a dolné polia majú rovnakú tinktúru.

2. Štít ako celok je preložený jednou figúrou (latinským krížom).

3. V každej štvrti je iné znamenie.

4. Erb arcidiecézy je len v prvom poli.

Erb spišského biskupa Štefana Sečku
Štefan Sečka pred vymenovaním za spišského sídelného biskupa (4. augusta 

2011) pôsobil ako spišský pomocný biskup a podľa návrhu Štefana Hudzíka po-

užíval modro-červeno štvrtený štít s otvorenou knihou a ľavošikmým skloneným 

mečom v prvom a štvrtom poli a ľavošikmým palmovým listom v druhom a tre-

ťom poli.12 Palmový list ako atribút svätého Štefana-prvomučeníka predstavoval 

nositeľovho patróna a kniha s mečom svätého Pavla, na ktorého odkazuje aj heslo 

biskupa.

Ako sídelný biskup Š. Sečka používa štvrtený štít so znamením diecézy v prvom 

a štvrtom poli a osobnými symbolmi v druhom a treťom poli. Znamenie diecézy 

predstavuje svätomartinskú katedrálu v modrom poli prevýšenú tromi osemhrotý-

mi hviezdami. Dostupné zdroje autora erbu neuvádzajú.

Keď sa v roku 1989 stal spišským biskupom František Tondra, zmenil vo svojom 

erbe znamenie spišskej diecézy z roku 1976 (podľa Z. Alexyho, používané dodnes): 

vypustil z neho striebornú hlavu s tromi zlatými osemhrotými hviezdami, pripo-

mínajúcu pápeža Pia VI., ktorý diecézu erigoval. Biskup Sečka v týchto zmenách vo 

svojom erbe pokračoval: zmenil tinktúru „diecézneho“ poľa z červenej na modrú 

a vrátil sem hviezdy, avšak bez striebornej hlavy.

Pri erbe otca biskupa Sečku možno poukázať na tieto odchýlky oproti smerni-

ciam z roku 2008, resp. nedostatky:

11 Údaje o erbe mons. Bobera ako pomocného biskupa publikoval ZUBKO, Peter. Cirkevná 
heraldika v Košickej arcidiecéze. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2008, s. 86 – 87, 
tiež na internetovej stránke Košickej arcidiecézy: http://www.ke-arcidieceza.sk/arcidieceza/
biskupi-2/ (17. 8. 2012).
12 Tento erb mal zobrazený pri svojom profile aj na Oficiálnej stránke katolíckej cirkvi na 
Slovensku: http://www.kbs.sk/?cid=1117649044 (17. 8. 2012). K téme pozri tiež ZUBKO, Peter. 
Spišskí biskupi. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2008.
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1. Diecézne znamenie nerešpektuje erb diecézy.

2. Znamenia v druhom a treťom poli nie sú totožné. Monštrancia v druhom poli 

pripomína nositeľovho predchodcu (je prevzatá z druhého poľa erbu biskupa Ton-

dru). Samotné osobné znamenie biskupa Sečku predstavuje len skrížený pravošik-

mý meč s ľavošikmým palmovým listom nad hŕbou kamenia v treťom poli (kamene 

a palmový list pripomínajú svätého Štefana-prvomučeníka, meč svätého Pavla).

Erb bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka
Jozef Haľko pred vymenovaním do funkcie pomocného biskupa bratislavského 

(31. januára 2012) nebol biskupom.

Ako pomocný biskup podľa návrhu Zdenka Alexyho používa modro-červeno 

štiepený štít s ľavošikmým mečom pretínajúcim plášť v pravom poli a krížom s pre-

vísajúcim rúchom, sprevádzaným vľavo dole písmenom M, v ľavom poli. 

Pri erigovaní (v roku 2008) sa do erbu bratislavskej arcidiecézy dostala Donne-

rova socha svätého Martina so žobrákom z bratislavskej katedrály v modrom poli, 

upravená tak, že svätec dostal namiesto uhorského barokového odevu rímsky odev 

a zlaté vlasy.

Erb biskupa Haľka však erb arcidiecézy nezohľadnil. 

Hoci obsah „diecézneho“ poľa v ňom nie je totožný s ob-

sahom arcidiecézneho erbu (namiesto sochy – postavy 

sv. Martina so žobrákom – zobrazuje len jeho atribút: 

meč s plášťom), zodpovedal a zodpovedá smerniciam, 

podľa ktorých „Súčasná stredo- a západoeurópska cir-

kevná heraldika zotrváva na stáročia platnej zásade, že 

obsahom erbového štítu smie byť len heraldický symbol, 

nie vyobrazenie postavy alebo jej časti. Ide o tzv. atribúty 

božských osôb a svätcov. Pri tvorbe cirkevných erbov sa 

bude dôsledne dodržiavať toto pravidlo.“13

Erby emeritných biskupov
V súvislosti s dodržiavaním platných smerníc možno ešte spomenúť erby šty-

roch žijúcich emeritných sídelných (arci)biskupov. Ich stvárnenie so smernicami ne-

korešponduje. Mali by byť síce upravené, šablóna pre erb emeritného (arci)biskupa 

je však v publikovaných vydaniach smerníc nejednotná. Podľa verzie publikovanej 

P. Zubkom „Emeritný (arci)biskup má v štíte svoj osobný erb, v prednom kantóne je erb 

(arci)diecézy, na čele ktorej stál.“14 Podľa verzie publikovanej M. Glejtekom „Emeritný 

(arci)biskup má erb, ktorý naposledy používal ako sídelný biskup, v erbovom štíte je 

tento vložený do zlato-striebornej štiepenej bordúry.“15

13 POKORNÝ, ref. 1, s. 93 – 94. 
14 ZUBKO, ref. 2, s. 139.
15 GLEJTEK, ref. 2, str. 293.

Jozef Haľko (aktuálny erb)
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Záver – návrhy a odporúčania
Ak by erby súčasných slovenských biskupov vyme-

novaných po prijatí Smerníc pre tvorbu heraldických 

symbolov mali byť v súlade s nimi, viaceré z nich by 

bolo potrebné upraviť. Návrhy (aj s popismi) pripájame.

Róbert Bezák (trnavský arcibiskup, dnes už emerit-

ný): Štvrtený červeno-zelený štít. V prvom a štvrtom 

poli strieborný obrátený späťhľadiaci zlatonimbovaný 

baránok v zlatej zbroji držiaci striebornú zástavu s čer-

veným krížom na zlatej, krížom ukončenej pravošikmej 

žrdi, prevýšený zlatou sedemhrotou hviezdou. V dru-

hom a treťom poli na striebornom trojvrší (1 : 2) zlatý 

latinský kríž, sprevádzaný zo stredného vrchu vyrasta-

júcimi vpravo zlatou hubkou na zlatej pravošikmej žrdi, 

vľavo striebornou kopijou na zlatej ľavošikmej žrdi. 

Bernard Bober (košický arcibiskup): Štvrtený štít. 

V prvom a štvrtom modrom poli šikmý kríž sprevádza-

ný hore ľaliou, dole a po stranách ružami, všetko zlaté. 

Druhé a tretie pole modro-červeno štiepené, preložené 

zlatým latinským krížom so skosenými koncami. V pra-

vom poli hore tri (1 : 2) zlaté ľalie, dole zlatá silueta ryby 

vyplnená striebornými kontinentmi, preložená troma 

ľavošikmými striebornými, z kríža vyžarujúcimi lúčmi. 

V ľavom červenom poli hore zlatá silueta srdca, prebod-

nutá odspodu siedmymi striebornými mečmi so zlatými 

záštitami, dole na zlatej knihe so siedmymi striebor-

nými pečaťami sediaci strieborný obrátený ohliadajúci 

sa zlatonimbovaný baránok, držiaci pravošikmý zlatý 

latinský kríž. 

Štefan Sečka (spišský sídelný biskup): Štvrtený čer-

veno-modrý štít. V prvom a štvrtom poli pod strie-

bornou hlavou preloženou troma zlatými osemhrotými 

hviezdami strieborný dvojvežový z hradby s čiernou 

Róbert Bezák (aktuálny erb)
Róbert Bezák (návrh korigovaného erbu)
Bernard Bober (aktuálny erb)
Bernard Bober (návrh korigovaného erbu)
Štefan Sečka (aktuálny erb)
Štefan Sečka (návrh korigovaného erbu)



61

bránou vyrastajúci kostol. V druhom a treťom poli nad 

striebornou hŕbou kamenia skrížené zlatý ľavošikmý 

palmový list a strieborný pravošikmý meč so zlatou 

záštitou, prevýšené zlatou hostiou. 

Nakoniec možno uviesť, že obsah erbu každého bis-

kupa je jeho osobnou voľbou. Vzhľadom na to, že od 

prijatia smerníc v roku 2008 ich rešpektuje len jeden 

z piatich a rovnako ani emeritní biskupi nepoužívajú 

erb v schválenej konštrukcii, mohla by táto skutočnosť 

byť podnetom pre predsedu Rady Konferencie bisku-

pov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorý je 

zodpovedným aj za cirkevnú heraldiku, aby upozornil 

jej členov na zistené nedostatky, požiadal o ich odstrá-

nenie a aj do budúcna o rešpektovanie platných smer-

níc. Podľa bodu 2 ich záverečných ustanovení totiž „Do 

užívania smie byť uvedený len taký cirkevný erb, ktoré-

ho popis a vyobrazenie bolo písomne odobrené jedným 

z konzultorov.“16 Podľa informácie od Zdenka Alexyho 

k tomu okrem jediného prípadu – erbu Jozefa Haľka – 

doposiaľ nedošlo.

16 Heraldickými konzultormi Rady Konferencie biskupov Slovenska podľa prijatých smerníc 
sú: Ing. Zdenko G. Alexy (z Bratislavy), Mgr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. (z Nitry) a doc. PhDr. 
Peter Zubko, PhD. (z Košíc). Pozri napr. POKORNÝ, ref. 1, s. 95.
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Najnovšia maďarská genealogická 

príručka

Tohto roku (2012) 

odštartovala v Ma-

ďarsku nová séria 

príručiek z pomoc-

ných vied histo-

rických. Začína ju 

genealógia. Zosta-

vovatelia ju právom 

považujú za najzná-

mejšiu a najľudovej-

šiu disciplínu. Oznamujú, že genealógia 

bude mať tri zväzky, tohto roku ponúkli 

prvý. Genealógia 1. vychádza v Budapešti, 

vo Vydavateľstve Tarsoly na 270 stranách. 

Má bohatý text, iba s niekoľkými obrazo-

vými prílohami sídiel archívov a ukážok 

niekoľkých genealogických dokumentov. 

Zostavovateľmi tohto úvodného zväzku sú 

István Kollega Tarsoly, Eleonóra Kovácsová, 

Attila Pandula a Gábor Vitek. 

Plánovaný rozsah pripravovaného 

diela vyplýva z koncepcie obsahu. Autori 

majú ambíciu poskytnúť komplexný po-

hľad na túto disciplínu pomocných vied 

historických. Priestor dostanú aj poznatky 

z príbuzných odborov, ktoré s genealógiou 

bezprostredne súvisia a doplňujú jej vý-

skum. Pozornosť budú venovať aj výskumu 

Maďarov žijúcich v zahraničí s osobitným 

zreteľom na metódy bádania a na pramen-

nú bázu k nim. Do prvého zväzku zahrnuli 

informácie o archívnych fondoch väčších 

cirkevných archívov,  Maďarského krajin-

ského archívu a samosprávnych archívov. 

Upozorňujú, že niektoré inštitúcie zmenili 

svoj názov. V texte autori príčiny týchto 

zmien neosvetľujú, iba na ne upozorňujú.

Autorom obsiahlej vstupnej štúdie je 

A. Pandula. Nazval ju Prehľad uhorskej 

genealogickej historiografie (A genealógia 

magyarországi historiográfiájának átte-

kintése). Ide o dosť podrobný komento-

vaný výpočet literatúry od stredoveku 

do súčasnosti. Mimoriadne bohato je za-

stúpená slovenská tvorba, najmä nová. 

Záujem o túto bádateľskú aktivitu je po-

chopiteľný, veď pred Osmanmi veľká časť 

uhorskej i sedmohradskej šľachty prišla 

na Slovensko a početné rody na Sloven-

sku aj ostali. Pre genealogické bádanie 

slovenská pramenná báza má pre maďar-

ských genealógov veľký význam, pretože 

k mnohým rodom, ktoré zohrali význam-

nú úlohu v dejinách Uhorska, je aj v na-

šich fondoch veľa údajov. Celouhorský 

záber A. Pandulu je súčasne veľmi vý-

znamnou pomôckou aj pre slovenských 

genealógov.

K tvorbe z 20. storočia pre veľké množ-

stvo prác autor musel pristupovať dife-

rencovanejšie. Priamo cituje iba súbornej-

šie diela. Iba upozorňuje na jestvovanie 

viacerých regionálnych zborníkov, alma-

nachov a pamätníc k rôznym výročiam. 

Z hľadiska genealogického považuje za 

veľmi významné monografie miest a obcí, 

veď takmer všetky venujú veľkú pozor-

nosť rodom a rodinám všetkých vrstiev. 

Vymenúvajú a hodnotia vlastníkov roz-

siahlych pozemkov, donátorov či staveb-

níkov významných kultúrnych svetských 

a sakrálnych stavieb, významných rodá-

kov. V Pandulovej časti nechýba hodnote-

nie špeciálnych genealogických časopisov: 

Turul, Magyar Családtörténelmi Szemle. 

Zvlášť si cení obnovenie časopisu Turul 

A N O T Á C I E  –  G L O S Y
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v roku 1992, o ktoré sa podľa autora naj-

viac zaslúžil Sz. Vajay.

Nasledujúca časť publikácie sa za-

oberá genealogickými prameňmi v jed-

notlivých archívoch. Do prvého zväzku 

zostavovatelia zahrnuli tieto inštitúcie 

a okruhy problémov: Možnosti genealo-

gického bádania v rímskokatolíckych cir-

kevných archívoch; Genealogické pramene 

v archívoch reformovaných cirkví; Archív-

ne pramene Maďarskej evanjelickej cirkvi; 

Budapeštiansky Evanjelický krajinský ar-

chív; Matriky na mikrofilme, digitalizo-

vané; Genealogický výskum v Maďarskom 

krajinskom archíve; Stredoveké pramene 

v genealogickom bádaní; Pramenná báza 

sedmohradských rodov v Maďarskom kra-

jinskom archíve; Možnosti genealogické-

ho bádania v Archíve vojenských dejín; 

Pramene genealogického bádania v uhor-

ských župných archívoch; Genealogické 

bádania najdôležitejších prameňov v re-

gistratúrach obcí; Najdôležitejšie prame-

ne genealogického bádania, rodové fondy. 

Záverečnou kapitolou publikácie je: Ge-

nealógia, genetika, demografia – výskum 

rodov v službách humánnej ekológie.

Anotovaný prvý zväzok Genealógie je 

nepochybne zaujímavá a veľmi užitočná 

príručka aj pre našich bádateľov. Urči-

te rovnako užitočné budú aj ďalšie dva 

pripravované zväzky. V tomto smere je 

však priaznivá situácia už aj u nás. Naše 

dva zväzky Príručky ku genealogickému 

výskumu na Slovensku a v slovacikálnom 

zahraničí – publikácie Slovenskej genea-

logicko-heraldickej spoločnosti z rokov 

2004 a 2009 sú zaiste dobrými a na dlhé 

roky uspokojujúcimi pomôckami pre slo-

venských genealógov.

Jozef Novák

SZIRMAY, Gábor. A szirmai és szirma-

besenyői Szirmay család története. 

Javított, bővített kiadás. Régi magyar 

családok 9. Debrecen : Tiszántúli Történész 

Társaság, 2010. 392 strán.

Autor, sám potomok rodu, predstavuje 

doplnený a rozšírený prehľad o genealógii 

šľachtického rodu Sirmaiovcov (Szirmay), 

ktorí okrem iného významným spôsobom 

zasiahli aj do dejín východného Sloven-

ska. Snaží sa o komplexný pohľad na vývoj 

rodu od najstarších čias až po súčasnosť. 

V úvode sa podrobne venuje údajom o pô-

vode rodu v historickej literatúre, prame-

ňom genealogického charakteru k dejinám 

rodu a opisom v práci publikovaných ge-

nealogických tabuliek. 

Sirmaiovci mali majetky v obci Szir-

ma pri meste Miskolc v Boršodskej sto-

lici (Maďarsko). Boli vetvou veľmožského 

rodu Miškovských (Miškovec), ktorí túto 

dedinu vlastnili už v 13. storočí. V roku 

1417 získali od kráľa Žigmunda aj erbo-

vú listinu so známym symbolom rodu – 

rakom. Autor upozorňuje, že v minulosti 

boli mylne spájaní so Sirmaiovcami zo 

Szirmy v Užskej stolici (dnes obec Drotin-

ci na Ukrajine), doloženými od polovice 

13. storočia. Prispel k tomu najmä známy 

historik a archivár Anton Sirmai (1747 až 

1812), potomok užských Sirmaiovcov, aj 

viacerými ním skoncipovanými falošný-

mi dokumentami. Jeho konštrukcie potom 

prevzal tiež známy genealóg Iván Nagy. 

Medzi oboma rodmi, ako na to upozorňuje 

aj autor publikácie, však neexistuje (okrem 

zhody priezviska) žiadna súvislosť. 

Zaujímavé sú aj údaje, týkajúce sa ná-

zvu dediny Szirma pri Miskolci, ktorá dala 

rodu meno. Niektorí maďarskí jazykovedci 

pripúšťajú jeho vznik zo slovanského slo-
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va siru – sirota, iní sa prikláňajú k staro-

maďarskému pôvodu z tureckého výrazu 

sirima. Slovanský pôvod názvu je však 

evidentný. V 17. a 18. storočí Sirmaiov-

ci odvodzovali svoj pôvod zo Skýtie (od 

Hunov). 

Už od druhej polovice 16. storočia boli 

spätí aj s dnešným Slovenskom. Na konci 

tohto storočia vznikla rodová vetva, kto-

rá sa usadila v Pozdišovciach v Zemplín-

skej stolici (dnes v okrese Michalovce). 

Založil ju Štefan Sirmai (1550 – 1613) a me-

dzi prvými z nej vynikol jeho syn Peter 

(1608 – 1658), notár, neskôr dlhoročný  

podžupan a vyslanec Zemplínskej stoli-

ce. Príslušníci tejto vetvy v Pozdišovciach 

vybudovali kaštieľ, v Zemplínskej stolici 

pôsobili až do polovice 20. storočia a vý-

znamným spôsobom zasiahli do jej dejín. 

Bolo medzi nimi veľa významných osob-

ností. 

Štefan Sirmai (tiež z tejto vetvy) zalo-

žil v roku 1693 barónsku a od roku 1707 

grófsku vetvu rodu. Táto pokračovala ním 

adoptovaným synom Tomášom Dežőfim 

(Dessewffy), ktorý si zmenil priezvisko na 

Sirmai, a vymrela v roku 1939. Do súčas-

nosti prežili len potomkovia zemianskych 

vetiev, ktorí žijú najmä v Maďarsku. 

V ďalšej časti práce sa autor zaobe-

rá rôznymi okruhmi súvisiacimi s deji-

nami rodu – jeho náboženskou orientá-

ciou, vzdelávaním, majetkami a sídlami, 

pôsobením v dejinách Uhorska, tiež jeho 

osobnosťami, archívom a spríbuznenými 

rodinami. Doposiaľ publikované genealo-

gické tabuľky dopĺňa o potomkov Karola 

Sirmaia, ktorý sa v roku 1812 narodil ako 

nemanželské dieťa v Hanušovciach nad 

Topľou, a o vetvu Sirmaiovcov v Poľsku, 

ktorá sa tam podľa autora usadila už na 

konci 14. storočia a dnes používa priezvis-

ko Lach Szirma. 

Prácu okrem množstva obrazového 

materiálu dopĺňajú genealogické tabuľky, 

zoznam prameňov, menný a miestny regis-

ter a tiež resumé v anglickom, nemeckom 

i slovenskom jazyku. Hoci autor knihy nie 

je profesionálny historik a genealóg (povo-

laním je geodet), genealógiu svojho rodu 

spracoval zodpovedne a kvalitne. Prácu 

možno prijať ako základný prehľad o vý-

vine Sirmaiovcov (zo Szirmy pri Miskolci) 

a východisko ďalších výskumov tohto ro-

du, ktorý významne zasiahol aj do dejín 

Slovenska.

Peter Keresteš

CRNKOVIĆ, Emil. Tragom goranskich (po)

kućaraca. Brod Moravice, 2012. 

Loni v listopadu vyšla v chorvatském Brodu 

Moravice kniha Emila Crnkoviće Tragom go-

ranskich (po)kućaraca. V překladu: Stopou 

podomních obchodníků z Gorského kotaru. 

Gorský kotar je, jak název napovídá, hor-

ská oblast, ležící severovýchodně od Rije-

ky, při hranici se Slovinskem. V minulosti 

byla známá podomními obchodníky, kteří 

se inspirovali u svých německých sousedů 

z Kraňska, z kraje Kočevje (německy Gott-

schee) za hraniční řekou Kupou (ve Slovin-

sku zvaná Kolpa).

Kočevští Němci sami sebe označovali 

jako Gottscheberer, což se stalo synony-

mem podomního obchodníka (ve slovin-

štině kočeber a odtud v češtině kočébr). 

Byli známí po celé rakousko-uherské mo-

narchii, po níž se pohybovali pěšky s kros-

nou na zádech a s košem, zavěšeným na 

krku, z něhož nabízeli své zboží. Privile-

gium podomního obchodu získali už v ro-

ce 1492 a v 18. – 19. století byl již podomní 
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obchod jedním z hlavních zdrojů příjmů 

zdejších lidí. Mnozí obyvatelé Gorského 

kotaru se od konce 15. století uchylovali 

před tureckým nebezpečím za řeku Kupu, 

takže inspiraci mohli čerpat přímo u zdro-

je. Pokračovali pak v obchodní činnosti 

i po návratu na chorvatský břeh, a to až 

do 20. století.

Jak známo, někteří Chorvati utekli 

před Turky až na Slovensko. Nejsevernější 

sídlo měli v Mokrém Háji u Skalice. Tady 

jsem na hřbitově narazil na příjmení Tu-

ran, odvozované obvykle od obce Turá. 

Ovšem Turan či Turanj byl také starý ná-

zev pro Brod Moravice!

Zmíněná kniha Emila Crnkoviće, vy-

tištěná na křídovém papíře a vázaná 

v tvrdých deskách, podává na svých 199 

stranách podrobnou historii podomního 

obchodu na chorvatské straně hranice. Je 

vybavena řadou historických i současných 

(barevných) fotografií a kreseb, které ji činí 

zajímavou i pro ty, kdo neumějí chorvat-

sky. Autor vyzpovídal řadu pamětníků, 

kteří mu poskytli bohatý dokumentační 

materiál. Věnuje pozornost ekonomickým 

podmínkám, za nichž se podomní obchod 

rozvíjel, dokladům a vybavení potulných 

trhovců, všímá si jejich počtů, skladby je-

jich zboží, území, v němž obchodovali aj. 

Někteří kočébři zapustili kořeny v cizích 

krajích (to byl případ mého praprapraděda) 

nebo si naopak z ciziny přivedli nevěsty.

Pro slovenské čtenáře je zvláště zají-

mavá kapitolka věnovaná slovenským drá-

teníkům (slovački drotari), kteří naopak 

putovali ze Slovenska až do Gorského ko-

taru. Jeden z nich se dokonce natrvalo 

usadil v Brodu Moravice a odtud operoval 

po kraji. Místní lidé mu říkali Pemac. Od-

dací matrika z Brodu Moravice, dostupná 

na internetu (https://familysearch.org), 

ostatně dokládá nejméně dva sňatky slo-

venských „drotárů“ z Trenčanské stoli-

ce s místními ženami (1880 Štefan Baláž 

z Hvozdnice a 1894 vdovec Matej Slivka 

z Horného Vadičova).

Crnkovićova kniha je podnětným 

příspěvkem k méně známým dějinám jižní 

a střední Evropy.

Jiří Ošanec

Az Árpádsáv tegnap és ma. Ed. Molnár 

Judit. Budapest : Holokauszt Emlékközpont, 

2011. 77 s.

Katalóg výstavy Ar- 

pádovské pruhy vče-

ra a dnes predstavu-

je históriu používa-

nia arpádovských 

pruhov a (bájneho 

vtáka) turula ako 

dvoch dávnych ná-

rodných symbolov 

Maďarov a Maďar-

ska. Súčasne s výstavou sa konala aj kon-

ferencia na identickú tému. Katalóg za-

chytil úvodné slovo a tri prednášky, ktoré 

odzneli v rámci tejto konferencie.

Výstava a konferencia boli priamymi 

reakciami na spoločenskú situáciu v Ma-

ďarsku po roku 1989, ktorá priniesla oži-

venie tzv. trianonského kultu, živiaceho 

pocity krivdy a dovolávajúceho sa revízie 

maďarských štátnych hraníc po 1. svetovej 

vojne, odsúhlasených víťaznými mocnos-

ťami v paláci Veľký Trianon vo francúz-

skom Versailles 4. júna 1920. Po politic-

kých zmenách v rokoch 1989 – 1990 vyšlo 

najavo, že predchádzajúci (komunistický) 

režim síce odsúdil rôzne iredentistické, 

antisemitské a rasistické skupiny, avšak 
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neumlčal ich. Výstava i konferencia pou-

kázali na to, ako možno historické relikvie 

zneužiť v mene zvlčilých ideí.

Trianonský kult v súčasnosti prežíva 

v Maďarsku svoje vrcholné obdobie. Na 

protestných zhromaždeniach sa objavujú 

zástavy s arpádovskými znakmi, ireden-

tisti sa obliekajú do tričiek s arpádovský-

mi pruhmi, na autách umiestňujú nálepky 

zobrazujúce mapu „Veľkého Uhorska“.

Text katalógu sa venuje histórii ma-

ďarských národných symbolov a to najmä 

vlajke s arpádovskými pruhmi, ktorá popri 

dvojkrížovej a červeno-bielo-zelenej vlajke 

patrí do skupiny základných historických 

typov maďarskej štátnej (národnej) vlajky. 

Najstarší doložiteľný výskyt jej predlohy 

– pruhovaný červeno-biely erb (4 červené 

pruhy, 4 biele pruhy) – môžeme študovať 

na Zlatej bule kráľa Imricha z roku 1202. 

Túto formu dnes kopíruje jedna z paramili-

tárnych skupín maďarskej ultrapravice Ma-

ďarská garda. Attila Pandula sa v textovej 

i obrazovej časti katalógu venuje krátke-

mu historickému prierezu používania uve-

dených symbolov cez ich prezentáciu na 

kráľovskom dvore Uhorska, v protiosman-

ských bojoch, v kuruckých vojnách a inde.

Medzi starobylé historické symboly 

patrí aj turul. Podľa legendy sa tento bájny 

vták prisnil Emese a z ich spojenia sa na-

rodil otec Arpáda Álmoš, jeden z legendár-

nych siedmich vodcov staromaďarských 

kmeňov, ktoré smerovali do Karpatskej 

kotliny. Jeho syn Arpád (cca 850 – po roku 

900) bol náčelníkom („vojvodom“) hlav-

ného staromaďarského kmeňa – Maďarov 

a zakladateľom dynastie Arpádovcov, kto-

rá vládla Uhorsku až do roku 1301. 

Turul je charakteristický predheral-

dický symbol, s jeho najstarším zobraze-

ním sa stretávame v 10. storočí na disku 

z Rakamazu (mesta na severovýchode Ma-

ďarska, v Sabolčsko-satmársko-berežskej 

župe, blízko slovenských hraníc; obr.). 

Objavuje sa aj na predkresťanských čer-

vených alebo čiernych zástavách starých 

Maďarov. V období milenárnych osláv bol 

často zobrazovaným motívom (ako symbol 

hrdinstva a vlastenectva). Jedna z najcha-

rakteristickejších sôch s turulom stojí od 

roku 1906 na Budínskom hrade. Turul sa 

používal aj ako vojenský symbol; bol jed-

ným z hlavných vojenských znakov Maďar-

skej (ľudovej) republiky (trvala od novem-

bra 1918 do jari 1919, kedy bola vyhlásená 

tzv. Maďarská republika rád). Počas tzv. 

republiky rád na niektorých vojenských 

symboloch držal päťcípu hviezdu.

Výstava priblížila zneužívanie uvede-

ných symbolov v rokoch 1920 – 1945 a 1989 

– 2009. Publikovaný katalóg tak ostáva is-

tým mementom, poukazujúcim na možné 

veľmi vážne dôsledky pôsobenia akýchkoľ-

vek extrémistických hnutí a skupín mani-

pulujúcich s národnými citmi.

Eva Augustínová
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Turul (2010 – 2011)

Úvodná obsiahla štúdia prvého čís-

la časopisu z roku 2010 od Tamása Kör-

mendiho je nazvaná Premeny erbu rodu 

Osl v stredoveku. Nadpis presne vyjadru-

je obsah príspevku. Trochu prekvapujúci 

je samotný počiatok štúdie. Autor akosi 

znevažujúco hodnotí výsledky heraldikov 

tvoriacich na prelome 19. a 20. storočia. 

Z nich konkrétne uvádza J. Csomu, ktorý 

sa zaoberal aj rodom Osl. Vyčíta mu, že 

mal k dispozícii veľmi málo prameňov a že 

na základe novodobých erbov usudzuje na 

rodové symboly v 13. – 14. storočí. Doslo-

va tvrdí, že táto metóda je v súčasnosti ne-

prípustná. Nezdieľam tento názor. Je spra-

vidla viac indícií, ktoré dovoľujú takéto 

uzávery. Nie pre každý konkrétny problém 

sa v súčasnosti dá nájsť také množstvo 

nových prameňov, koľko ich k skúmané-

mu rodu našiel T. Körmendi. Kým Csoma 

v roku 1904 mal k dispozícii iba deväť he-

raldických prameňov, prezentovaná štúdia 

sa opiera už o 44 nezvratných obrazových 

dokumentov, navyše v digitálnej podobe. 

Kompletnejšie a presnejšie uzávery k dnes 

skúmaným rodom sú nielen pochopiteľné, 

ale aj očakávané.

Nekrológ k úmrtiu Szabolcsa de Vajay-

ho (1921 – 2010), heraldika, historika, ge-

nealóga a veľkého organizátora medziná-

rodných heraldických inštitúcií, od prof. 

I. Bertényiho je svedectvom veľkej straty 

pre naše odbory. Aj keď väčšiu časť svojho 

života pôsobil v emigrácii, využíval každú 

príležitosť na návštevu svojej vlasti, kde 

prednášal a publikoval svoje nové poznat-

ky týkajúce sa uhorskej heraldiky. Sám 

som mu zaviazaný vďakou za povzbudzo-

vanie v odbore, za kontakty so zahranič-

nými heraldikmi i za ocenenie medailou 

„Pro merito scientiarum genealogiae sive 

heraldicae“, ktorou ma poctil ako predseda 

Medzinárodnej konferederácie genealógov 

a heraldikov.

Prvé číslo časopisu z roku 2010 uzatvá-

rajú odborné recenzie nových publikácií. 

Prvou je kladné hodnotenie paleografickej 

práce doc. Juraja Šedivého Mittelalterliche 

Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapi-

tel  (Bratislava : Chronos, 2007) Péterom 

Kótom. Ďalšia recenzovaná publikácia sa 

týka mestských i obecných erbov a zástav 

Vesprímskej župy od I. Betényiho, J. Hudi-

ho a A. Törekyho. Dve ďalšie publikácie sú 

venované rodu Orczy a rodu Döry. 

V druhom čísle časopisu je úvodná 

štúdia Tibora Neumanna nazvaná Kráľov-

ský podpis a pečatenie na začiatku vlády 

Jagelovcov. Ide výlučne o diplomatickú 

štúdiu, ktorá sa zaoberá posledným štá-

diom vydávania kráľovských listín. Ťa-

žiskom tejto štúdie sú kráľovské listiny 

z prvých troch rokov vlády Vladislava II. 

Jagelovského (júl 1490 – júl 1493). Pri hod-

notení vydaných listín je dôležité osvetliť, 

ktoré štádium vyjadruje dátum na listine. 

Autor ho skúma v tesnej nadväznosti na 

kancelárske poznámky (commissio propria 

domini regis – relatio/ad relationem – s me-

nom príslušnej osoby). V Uhorsku začal 

podpisovať listiny kráľ Vladislav I. (1440 

až 1444) iba niekoľko desaťročí po zápa-

doeurópskej zvyklosti. Zatiaľ čo z obdobia 

32-ročnej vlády kráľa Mateja je známych 

84 ním podpísaných listín, po nástupe 

Jagelovcov Vladislav II. za prvé tri roky 

vlády podpísal 60 listín. Všestranná ana-

lýza celého záverečného mechanizmu vy-

dávania kráľovských listín v sledovanom 

období je autorom mimoriadne podrobne 

spracovaná.
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Priamo našich dejín, presnejšie de-

jín Československa, sa týka nasledujúci, 

nie veľmi dlhý príspevok Csabu Katonu: 

Uhorský šľachtický pôvod rodu česko-

slovenského ministra zahraničných vecí 

Vladimíra Clementisa. Biografická črta 

našej významnej kultúrnej a politickej 

osobnosti sa opiera o početné printové 

a elektronické zdroje, nevynímajúc naj-

novší zborník príspevkov z konferencie 

v Bratislave, venovanej V. Clementisovi 

v roku 2002. Túto konferenciu o rok ne-

skôr zhodnotila Júlia Hambergerová v ča-

sopise Klió (2003, č. 2, s. 126 – 135) pod 

názvom Poznatky jednej konferencie pre 

Slovákov a Maďarov. Z nej K. Csaba cituje, 

že na začiatku 50-tych rokov Clementisa 

propaganda považovala za buržoázne-

ho nacionalistu, neskôr ho posunula do 

zabudnutia a v 90-tych rokoch ho znovu 

predstavila a nekriticky začala chváliť. 

K. Csaba pokračuje: „Je samozrejmé, že 

osobnosť Clementisa, jeho politické ná-

zory a činy dodnes zamestnávajú (česko)- 

-slovenskú verejnú mienku, avšak maďar-

ské posudzovanie tejto osobnosti – chá-

pané celkovo – je jednoznačne negatívne“. 

Z príspevku v časopise Turul uvádzam už 

iba toľko, že erbovú listinu a povýšenie do 

šľachtického stavu získali 13. mája 1651 

Daniel Clementis a jeho štyria synovia: 

Daniel, Martin, Ján a Matej. Listina bola 

verejne vyhlásená na kongregácii Zvolen-

skej stolice 18. decembra 1651, čím jej 

aktérov prijala medzi šľachtu stolice. Erb 

rodu tvorí modrý štít, v ktorom po zelenej 

pažiti kráča šabľou ozbrojený zlatý gryf. 

Farebná reprodukcia miniatúry je uverej-

nená na strane 50. Spolu s ňou je publiko-

vaná aj reprodukcia rodokmeňa Clementi-

sovcov, na ktorom je uvedený aj Vladimír 

Clementis s manželkou Lídou Pátkovou 

(Češkou; na genealogickej tabuľke je vraj 

zaznamenaná „chybne, navyše v maďari-

zovanej podobe: Patek Lídia“). Autor ďalej 

cituje genealóga B. Kempelena, podľa kto-

rého rod bol evanjelického vierovyznania 

a väčšina členov sa považovala za Maďa-

rov. K príspevku dodávam len jednu po-

známku: Predkov si nevyberáme. Štúdia 

zaujme predovšetkým historikov, ktorí sa 

zaoberajú dejinami 20. storočia.

Príspevok Györgya Laczlavika s ná-

zvom Maďarský národný archív. Prírastky 

rodových spisov a zbierok v roku 2009  je 

zaujímavý predovšetkým tým, že obno-

vuje pravidelné uverejňovanie novozíska-

ných archívnych dokumentov za príslušný 

rok. Prírastky týchto dokumentov, týka-

júcich sa rodov, časopis Turul naposledy 

uverejnil v ročníku 1977. Redakcia pred-

pokladá, že vyše 30-ročný hiát v uverej-

ňovaní prírastkov nahradia dodatočným 

zverejnením výberu najvýznamnejších  

archívnych materiálov. V roku 2009 sa 

Maďarskému národnému archívu podarilo 

získať 10,3 bežných metrov dokumentov. 

Z nich sú najpozoruhodnejšie fotografie 

a tlačoviny týkajúce sa Oponických (Appo-

nyiovcov) z 19. a 20. storočia.

Na konci zošita je recenzovaná iba jed-

na publikácia: Dejiny rodu Végh z Verebu 

– v Belehradskej župe. Autorom publikácie 

je Endre Lipthay. Členovia tohto rodu žili 

a pôsobili aj v Novohradskej a Nitrianskej 

stolici.

Prvou štúdiou tretieho zošita je ob-

siahla informácia od Tamása Pálosfalviho 

Szencseiovci a Pekriovci v 15. a v prvej tre-

tine 16. storočia. Pôvod oboch rodov sia-

ha do obdobia Arpádovcov, ich hlavným 

pôsobiskom bolo Slovinsko. Uverejnená 
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štúdia je v súčasnosti najúplnejšou infor-

máciou o nich. Prácu sprehľadňujú dve 

genealogické tabuľky od údajov o prvých 

písomne doložených členoch oboch rodov 

nepretržite do začiatku 16. storočia. 

Ďalší príspevok je od Boglárky Weiszo-

vej. Informuje nás o komorských grófoch 

za Arpádovcov. Dvadsaťštyri osôb v tejto 

funkcii opísala čo najpodrobnejšie, ako 

jej to pramenná báza dovoľovala. Zoradila 

ich abecedne. Všetky listinné doklady po-

chádzajú z 13. storočia, chronologicky sú 

osobitne citované na konci štúdie ako prí-

loha. Tu je uverejnený aj zoznam komôr 

a v rámci nich chronologicky aj zoznamy 

jednotlivých grófov. Údaje sa týkajú ostri-

homskej, ostrihomsko-budínskej, sriem-

skej, záhrebskej, „spišskej“, satumarskej 

a sedmohradskej komory.

Do tejto tematickej skupiny patrí aj 

ďalšia štúdia Ferenca Soósa Chybne sto-

tožnené rodové erby na stredovekých 

uhorských minciach. Ako jeden z troch 

publikovaných príkladov možno uviesť 

dvojkríž vo funkcii rodového erbu komor-

ského grófa na kremnických strieborných 

i zlatých minciach kráľa Mateja z rokov 

1467 a 1470. Pôvodne bol pripísaný Vi-

dovi Mühlsteinovi (Arturom Pohlom), po-

dľa Soósa ide o erb jedného z Bebekovcov 

(Pavla či Juraja).  

V časti recenzií je ako prvá hodnote-

ná edícia Šľachtických a erbových listín zo 

16. a 17. storočia z Banátu od rumunského 

autora Costina Fenesąna. Moju prácu Pe-

čate miest a obcí na Slovensku I – II Attila 

Pandula okrem tohto čísla časopisu Tu-

rul recenzoval aj v časopise Klió (2010, 

č. 4 – výťah z nej už vlani uverejnil náš 

Hlas – v rubrike Ohlasy – 2011, s. 85). Tre-

ťou recenzovanou publikáciou je zborník 

z medzinárodnej konferencie na tému 

Pomocné vedy historické v Európskej únii 

„bez hraníc“, ktorá sa konala v blízkosti 

Košíc – v Encsi a Abaújdevecseri v roku 

2008. Zborník vyšiel o rok neskôr v Encsi. 

Hlavným tematickým okruhom bola heral-

dika a genealógia, pretože konferencia sa 

konala k 160. výročiu narodenia J. Csomu, 

ktorý mal k Abovu blízky vzťah. 

Štvrtý zošit začína analytickou štú-

diou Kornéla Szováka Erb polepšujúci ar-

máles pre Jána Pethőa z Gerse. Listinu vy-

dal Vladislav II. v Budíne 22. septembra 

1504. Tento široko rozvetvený rod vymrel 

Žigmundom VI. v roku 1766. Ide o výni-

močnú listinu. Nad pôvodným rodovým 

erbom panovník povoľuje zobraziť jeho 

osobu, sediacu na honosnom tróne, po 

stranách v sprievode jeho dvoch detí. Ad-

resátovi panovník súčasne udeľuje právo 

pečatiť červeným voskom. Štúdiu uzatvá-

ra odpis listiny v latinčine i v maďarskom 

preklade. Farebná reprodukcia armálesu 

a zvlášť aj miniatúry je uverejnená na stra-

nách 112 – 114.

Zsigmond Jakó, autor nasledujúcej 

štúdie, sa zaoberal počiatkami vlastné-

ho rodu. Ide o Jakóovcov z Vydrian (okr. 

Dunajská Streda), ktorých sledoval počas 

stredoveku. Svoj zámer nestihol dokončiť. 

Do súčasnej podoby príspevok Vydrianski 

Jakóovci v stredoveku pripravili Klára Jakó 

a György Rácz. Genealogická tabuľka z ro-

kov 1268 – 1517, ktorá uzatvára štúdiu, je 

spoľahlivejšia iba pre roky 1200 – 1350, 

1400 – 1450 a 1500 – 1517. Je to pocho-

piteľné najmä preto, že meno rodu vyšlo 

z krstného mena (Jakub, Jakó), ktoré sa 

v priezvisko ustálilo až v 15. storočí, keď 

sa spojilo s názvom bydliska (s Vydranmi, 

po maďarsky Hodos).
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Drobný, poldruhastranový príspevok 

Doroty Szabó Starý „tato“ (Az öreg „Táti“) 

je oslavné ilustrované dvojveršie, ktoré 

v júni 2010 získal Maďarský krajinský ar-

chív kúpou. Je venované Józsefovi Bemo-

vi, sedmohradskému vojenskému velite-

ľovi v roku 1848. Narodil sa v haličskom 

Tarnowe, avšak pôvodne bol pochovaný 

v sýrskom meste Aleppo (arabsky Halab). 

Na konci 20-tych rokov boli jeho pozostat-

ky prenesené do Tarnowa a na sarkofágu 

viacjazyčný nápis ho označuje ako Tato 

Bem (v maďarčine BEM APÓ).

Posledný príspevok štvrtého zošita na-

písal Richard Horváth a nadpísal ho v po-

dobe otázky Bol bulharský bán Beňadik 

Himfi bigamistom? Pochopiteľne nie. V zá-

vete bána Beňadika z roku 1376 je totiž 

napísané: V prípade,  že by si vdova po je-

ho smrti zvolila (za bydlisko) vesprímsky 

kláštor sv. Kataríny, nech tento kláštor zís-

ka donáciou jeho majetok Gelse v Zalian-

skej stolici. V súvislosti s testamentom sa 

dá právom usudzovať, že jediná manželka 

Beňadika Himfiho Dorota Essegváriová bo-

la od polovice 80-tych rokov 14. storočia 

do svojej smrti obyvateľkou kláštora sv. 

Kataríny. Meno Margita bolo jej rádovým 

menom.  

Recenzná časť je v tomto zošite ob-

siahla, pestrá a čitateľsky veľmi príťažlivá. 

Dvojzväzkové dielo Attilu Farkasa Výskum 

rodostromov na Matejovej zemi na mate-

riáli z Boršodsko-Abovskej a Zemplínskej 

stolice je súčasne metodickým návodom 

k práci k najčastejšej téme genealógov. 

Ďalšou anotovanou publikáciou je maďar-

ský preklad práce doc. Vladimíra Rábika 

Stredoveké listiny v archíve Spolku sv. Voj-

techa v Trnave (1181) 1214 – 1543, ktorý vy-

šiel v Segedíne v roku 2010. Správa sa týka 

rozdielov medzi maďarským a slovenským 

vydaním z roku 2008. 

Michal Hajdu vydal Encyklopédiu prie- 

zvisk. Obsahuje 1230 najčastejšie sa vy-

skytujúcich rodových mien. Práca nie je 

výsledkom výskumu a nie je adresovaná 

jazykovedcom, historikom, národopiscom 

či genealógom. Podľa recenzenta je určená 

zvedavej širokej kultúrnej verejnosti. Ide 

o vydanie zoznamu priezvisk obyvateľov 

Maďarska podľa stavu z 1. januára 2007. 

Priezviská sú vybrané z elektronickej da-

tabázy Ústredného úradu verejnej správy, 

ktorá ich k uvedenému dátumu evidovala 

194 917. Na ilustráciu: Molnárovcov bolo 

k uvedenému dátumu 109 233, Ácsovcov 

9 437. Veľkou prednosťou diela je podrob-

ný register, ktorý umožňuje sledovať napr. 

varianty priezvisk odvodených od krstných 

mien. Napr. maďarské priezvisko Benedek 

ich má tieto: Bede, Bedő, Beke, Békefy, 

Bencze, Bende, Bene, Benke, Benkó, Benkő. 

Posledný zošit ďalej recenzuje Dejiny 

Sirmaiovcov, ktoré v roku 2010 vydal Gá-

bor Szirmay v druhom rozšírenom vydaní. 

Je isto zaujímavé, že pôvod tohto rodu 

doteraz zaujal vyše desať historikov a ge-

nealógov – Mateja Bela, Antona Szirmaya, 

Ivána Nagya, Bélu Kempelena, Samuela Bo-

rovského, Andrása Komáromyho, Ferenca 

Kazinczyho a ďalších. Autorov zo Sloven-

ska recenzentka Eva Künstlerová-Virágová 

nemenuje. 

Pozoruhodné je recenzované dielo 

Ostáva v rodine (Családban marad). Ide 

o digitálny časopis vychádzajúci dvakrát 

do roka; zatiaľ vyšiel v rokoch 2009, 2010 

a 2011 (jedno číslo). Hlavným autorom je 

András Csúthy z Paňoviec (okr. Košice-oko-

lie), spoluautormi sú Elemér Gabriel Csúty 

a Ida Tamásová. Postupne a podrobne sa 
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zaoberajú dejinami svojho rodu, všetkých 

jeho vetiev, ale aj širším regiónom obce. 

Obsah tlačia v maďarčine, nemčine a slo-

venčine. V predposlednom zošite začali 

uverejňovať pramene k Csúthyovcom in 

extenso. Prvý ročník vydali v tridsiatich, 

druhý v 35 exemplároch. Časopis je do-

stupný aj na webovej stránke. 

Ďalšie recenzované dielo je Občania 

mestečiek (Kisvárosi polgárok). Ide o pub-

likáciu Archívu Békešskej župy a týka sa 

prameňov dvoch lokalít: Gyuly, ktorá je 

od roku 1873 jediným mestom župy so 

zriadeným magistrátom, a Csaby (Békés- 

csaby), ktorú na začiatku 18. storočia ob-

novili Slováci. Csaba sa od samého začiat-

ku vyvíjala veľmi intenzívne, najmä však 

od roku 1858, keď sa stala železničnou 

križovatkou na trati Pest – Arad (Gyula do-

stala železnicu v roku 1871). Recenzent sa 

venuje takmer výlučne mestu Gyula.

Poslednou vysoko hodnotenou prácou 

v štvrtom čísle časopisu je Panteón ma-

ďarských numizmatikov. Autor diela Fe-

renc Soós sa neuspokojil so zostavením 

zoznamu numizmatických zbierok v kra-

jine, ale navyše vytvoril virtuálny Pante-

ón zberateľov mincí. Zozbieral a uverejnil 

ich fotografie, vyhľadal dokonca ich hroby 

a uverejnil aj ich náhrobky. V textovej čas-

ti sú ich najdôležitejšie životopisné úda-

je. Autor sa v Panteóne snažil zachytiť čo 

najviac osôb, ktoré sa vo svojej činnosti 

akýmkoľvek spôsobom dotkli numizmati-

ky v širšom slova zmysle. Recenzent Györ- 

gy Rácz osobitne vyzdvihuje textovú časť 

diela, pretože v mnohých prípadoch vyús-

ťuje v informáciu, aké osudy stihli prísluš-

nú numizmatickú zbierku neskôr. Dokonca 

sa prihovára, aby sa dielo dostalo aj na 

internet.

Ďalší ročník časopisu Turul (2011) 

má už na prvý pohľad inú štruktúru. Je za-

meraný tematicky. Prvé číslo je venované 

biskupovi Brodaričovi. V krátkej úvodnej 

stati prvého zošita riaditeľ Maďarského 

krajinského archívu Csaba T. Reisz po-

skytuje informáciu, že archív v roku 2010 

získal významný dokument: Brodaričov 

list. Štefan Brodarič, sriemsky biskup, 18. 

marca 1527 píše Ferdinandovi I., prečo 

opúšťa jeho dvor a prechádza na stranu 

kráľovho protivníka Jána Zápoľského. Re-

produkcia listu je uverejnená na s. 15 – 20. 

Ohlásenému získaniu Brodaričovho listu 

sa podrobne venuje aj Géza Pálffy a Péter 

Kasza. Súčasťou príspevkov je aj prepis 

originálneho latinského listu i jeho ma-

ďarský preklad. Vlastnej osobe sa venuje 

aj Teréz Oborniová: Štefan Brodarič diplo-

matom kráľa Jána (I.) Zápoľského. György 

Laczlavik analyzuje erbovú listinu Štefana 

Brodariča. Vydal ju Ľudovít II. Jagelov-

ský 25. mája 1517. Farebná reprodukcia 

miniatúry je na s. 30 (reprodukcie troch 

pečatí z rokov 1531 a 1532 sú prílohou 

predchádzajúceho príspevku T. Obornio-

vej na s. 27).

V recenznej časti zošita sú na prvom 

mieste zaradené dve materiálové štúdie 

Tamása Szálkaiho: Bihorské šľachtické ro-

dy v celokrajinskom súpise z rokov 1754-55 

a Testamenty obce Derecske z rokov 1745 

až 1893. Obidve práce vyšli v druhom 

a treťom Archívnom zošite Hajdú-Bihar-

skej župy z roku 2010. Nasleduje recenzia 

zborníka „Zober tieto spisy ...“ („Vedd eze-

ket az iratokat ...) s podtitulom Jubilejný 

zväzok k 60. výročiu založenia Katedry po-

mocných vied historických na budapeštian-

skej univerzite. Poslednou recenzovanou 

publikáciou je Dodatkový zväzok Listinára 
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mesta Vesprím (1000 – 1526). Práca vyšla 

ako 20. zväzok v edícii A Veszprémi Egy-

házmegye Múltjából. Na konci zošita, na 

s. 36, je pozvánka na výstavu Armales 

Transylvanorum – výstavu sedmohrad-

ských erbov v Budapeštianskom historic-

kom múzeu.

Druhý zošit časopisu nie je tematic-

ký. Krátka úvodná štúdia Krisztiny Tótho-

vej osvetľuje osudy rodu Séčovcov (Szécs) 

a ich príbuzenské vzťahy. Pôvod rodu sia-

ha do 13. storočia. Žili v Komárňanskej 

stolici, vymreli už roku 1307. Ďalšia štúdia 

Andrása Molnára sa podrobne zaoberá pe-

čaťami Zalianskej stolice v rokoch 1550 až 

1848. Zaujímavá a poučná je štúdia Gerge-

lya Mózessyho o erbe Otakara Procházku 

(Proházka Ottokár), stoličnobelehradského 

biskupa v rokoch 1905 – 1927. Erb tvorí 

modrý štít, v ktorom nad zeleným troj-

vrším letí zlatý (či čierny) orol (holub či 

vták turul), ktorý v zobáku a v pazúroch 

(aj iba v zobáku) nesie kríž (či ratolesť). 

Všetky varianty sú predovšetkým videnia 

odborníkov.  Sú však aj skutočné, dolože-

né vyobrazeniami. Autor štúdie v závere 

konštatuje: „Erb je taký, akým bol samotný 

vlastník. Ako polyhistor ponúkol množ-

stvo variantných riešení a rovnako aj jed-

nu variáciu heraldickú.“ Sám poznamená-

vam, že heraldici varianty erbu úzkostlivo 

sledujú, pretože pôvodne boli prejavom 

samostatnej vetvy rodu. V prípade jedinca 

– biskupa na začiatku 20. storočia – sú pre-

javom veľkého úpadku heraldickej tvorby. 

Krátka štúdia Gábora Merényi-Metzgera je 

osobitne zaujímavá aj pre nás. Opisuje to-

tiž osudy detí Mórica Beňovského: Samuela 

(1768 – 1772), Karola Ľudovíta Augustína 

(1773 – 1774), Anny Zuzany Rozálie (1779 

až 1816), Žofie Augustíny Márie Jozefy 

(1780 – 1817) a jednej dcéry neznámeho 

krstného mena (1784/1785 – 1786).

Číslo prináša správu 

o VII. Vexilologickom 

dni, ktorý každoroč-

ne spoluorganizujú 

Múzeum zástav, Ma-

ďarská vexilologická 

spoločnosť a Maďar-

ská genealogicko-he-

raldická spoločnosť. 

Podujatie sa konalo 

2. apríla 2011 v priestoroch spomenutého 

Múzea zástav. Obsahom vystúpení boli špa-

nielska štátna vlajka a vlajky španielskych 

regiónov, málo známe pramene strany Ni-

lašovcov (Nyilaskeresztes Párt), „Zástavy 

sveta“ – maďarský internetový portál, nové 

konkrétne poznatky prítomných bádateľov, 

vrátane problémov výrobcov zástav.

V rámci recenzií je mimoriadne pod-

netná informácia o Uhorskej svetskej ar-

chontológii v rokoch 1000 – 1301, ktorú 

zostavil a roku 2011 vydal Attila Zsoldos. 

Publikácia je pokračovaním rovnomen-

ného dvojzväzkového diela, týkajúceho 

sa rokov 1301 – 1457. Vyšlo v roku 1996 

a autorom bol Pál Engel. Ďalšia recenzo-

vaná publikácia je od nemeckého autora 

Georga Scheibelreitera z roku 2009 Erbový 

obraz a príbuzenské nite. Výskum kultúr-

nych a duchovných dejín v heraldike a ge-

nealógii (Wappenbild und Verwandschaft 

geflecht). Autor je heraldikom a zaoberá 

sa výpovednou hodnotou erbov, ktorá je 

najvýraznejšia v stredoveku.

Druhý zošit uzatvára informácia 

o konferencii k 300. výročiu Satumarské-

ho mieru. Hlavným tematickým okruhom 

boli manželky hlavných aktérov povstania 

Františka II. Rákociho a zaujímavé ženy aj 
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z nižších sociálnych skupín. Súčasťou kon-

ferencie bola tiež výstava odevov a dám-

skych doplnkov, ktoré pri tejto príležitosti 

zapožičalo Maďarské národné múzeum.

Tretí zošit je venovaný štátnej sym-

bolike Uhorska. Prvá štúdia pochádza od 

Tamása Körmendiho. Týka sa Vývoja erbu 

s dvojramenným krížom v čase panovania 

uhorských kráľov. Na veľkom priestore au-

tor obnovuje tvrdenie, že dvojkríž v rano-

gotickom štíte sa v skutočnosti objavuje 

až na minci Belu IV. (predtým numizmati-

kom Bálintom Hómanom prisúdenej Belo-

vi III.) Ide predovšetkým o vyhodnotenie 

numizmatického materiálu k tejto téme. 

Problém neuzatvára, nabáda k ďalšiemu 

skúmaniu. Autorom druhej štúdie, nazva-

nej Erby na pečatiach Arpádovcov, je Imre 

Takács. Práca podrobne zhŕňa posledné 

výsledky maďarských heraldikov. Sústre-

ďuje sa na hodnotenie druhého znaku, na 

tzv. arpádovské brvná. Prvým dokladom 

ich použitia je zlatá bula kráľa Imricha, 

ktorá vznikla okolo roku 1200. Akákoľvek 

bližšia informácia o obsahu oboch štúdií 

by určite neuspokojovala čitateľov. Ten-

to špeciálny problém našej heraldiky je 

v obidvoch štátoch v skutočnosti málo 

známy. Aj medzi odborníkmi sa názory na 

vznik a vývin štátneho znaku Uhorska lí-

šia. Z oboch strán si naďalej zaslúžia nový, 

ucelený a fundovaný pohľad.

Ďalšia štúdia je od Csabu T. Reisza. 

Názov príspevku je Digitálne obsahy ako 

pomôcka historického bádania. Autor sa 

v roku 1990 podujal na spracovanie bio-

grafie známeho uhorského kartografa Jána 

Lipského (1776 – 1826). V roku 2002 prácu 

dokončil v presvedčení, že využil všetky 

jestvujúce pramene, ktoré sa nachádzali 

v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni a vo 

fondoch Maďarského krajinského archívu. 

Ako sa mýlil, ukázalo sa za niekoľko rokov, 

keď sa knižné i písomné materiály objavili 

v digitálnej podobe. Štúdia informuje, aké 

nové tematické okruhy objavil a aké do-

plňujúce poznatky mu poskytli. Štúdia je 

výzvou k intenzívnej digitalizácii.

Príspevok Norberta C. Tótha Voľba pa-

latína v roku 1458 spresňuje termín kona-

nia prvého krajinského snemu kráľa Mate-

ja. Autor dochádza k záveru, že sa takmer 

s istotou konal v Pešti medzi 25. júlom a 5. 

augustom. Keďže sa na tomto sneme pala-

tín Ladislav Goriansky nezúčastnil a teda 

nemohol zložiť sľub vernosti, dopustil sa 

urážky majestátu a túto funkciu stratil. Za 

palatína kráľ vymenoval Michala Orszá-

gha z Gútu. Súčasne Mikuláša Ujlakyho po-

zbavil funkcie sedmohradského vojvodu 

a nahradil ho Šebastiánom Rozhanovským 

(Rozgonyi). Prvá písomná správa o jeho 

novej funkcii je z 9. septembra. 

Poslednou informáciou je Upresnenie 

miesta narodenia Jánosa Irinyiho. Autormi 

článku sú Judita a Gábor Irinyiovci. Spo-

menutý Ján bol chemikom a vynálezcom 

nehlučnej zápalky. So svojím bratom Jo-

zefom sa zúčastnili v roku 1848 povsta-

nia. „V lexikónoch zaráža, že sa neuvádza 

miesto narodenia Jána. Narodil sa v Albiși 

(v Bihorskej župe, dnes v Rumunsku) 18. 

mája 1817.“

Prvou recenzovanou publikáciou je 

obsiahle dielo I. Bertényiho Renesancia 

heraldiky. Ide o reedíciu viacerých Ber-

tényiho štúdií, ktoré vyšli napríklad iba 

v cudzích jazykoch, rozptýlených štúdií 

o Svätoštefanskej korune, o súčasnom ma- 

ďarskom štátnom znaku, ktorého je sám 

autorom, o heraldike niektorých proti-

feudálnych pohybov, o erbovom práve 
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a o ďalších problémoch. Publikácia je jed-

nak vedeckým profilom významného pro-

fesora nášho odboru a súčasne zrkadlom 

stavu a smerovania maďarskej heraldiky. 

Ďalšia recenzia sa týka práce dvojice auto-

rov Eckarta Henninga a Dietricha Herfur-

ta O radoch a vyznamenaniach Rakúska. 

Príručka faleristiky. Pochádza z pera ma-

ďarského faleristika prof. A. Pandulu. Vý-

znamná je informácia o novom diplomatá-

ri Documenta ad historiam familiae Bátori 

de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 – 

1540. Edíciu pripravili Richard Horváth, 

Tibor Neumann a Norbert C. Tóth. Veľkým 

kultúrnym činom je vydanie Stredovekej 

uhorskej digitálnej knižnice. Ide o súborné 

sprístupnenie 175 zväzkov stredovekých 

listín na 140.000 stranách (Fejérov Codex 

diplomaticus, Hazai okmánytár a Hazai 

oklevéltár). Podrobnejší rozpis je obsahom 

recenzie.

Ani štvrtý zošit časopisu nie je tema-

tický. Prvá najobsiahlejšia štúdia sa venuje 

variantom erbu rodu Aba v stredoveku. Ide 

o erby jeho jedenástich vetiev. Reproduk-

cie 21 pečatí sú osobitne uverejnené na 

stranách 129 – 130. Ďalšia štúdia Tibora 

Neumanna je venovaná najstaršiemu erbu 

Zápoľských. V skutočnosti ide o nový prí-

spevok k otázke, ako vlastne vyzeral a kde 

korení pôvodný erb Zápoľských. Rita Mag-

daléna Bernátová sa v ďalšom príspevku 

zaoberá podobou sv. Alžbety na pečatiach 

kláštora minoritov v meste Nagy Enyed. 

Miestny farský kostol vznikol už pred ta-

társkym vpádom a zasvätený bol sv. Egi-

dovi. Minoriti sa v meste usadili až v ro-

ku 1727 a základný kameň svojho kostola 

položili až v roku 1745. Sv. Alžbeta bola 

patrónkou gyulafehérvárskeho biskupstva 

a v diecéze sa stala patrónkou 15 kostolov 

a kaplniek. Stala sa patrónkou a pečatným 

obrazom aj minoritov v Nagy Enyede.

Nasledujúce tri články sú o pozoru-

hodných heraldických pamiatkach Uhor-

ska. Gejza Szabó Szentmártoni informuje 

o portréte a erbe ostrihomského arcibicku-

pa Jána III. Kanižaia (Kanizsai) v Bazileji. 

Arcibiskupom bol v rokoch 1387 – 1418. 

Vitráže jeho erbu, portrétu i portrétu sv. 

Ladislava vznikli v roku 1418. Vytvorené 

boli pre súveký kartuziánsky kostol v Ma-

lej Bazileji (Weisenhauskirche). Na tieto 

pamiatky po prvýkrát upozornil Ulrich Re-

ichental v rukopise o kostnickom koncile 

z roku 1483, na ktorom sa ostrihomský 

arcibiskup zúčastnil. Maďarskú spoločnosť 

s vitrážami v Bazileji oboznámil Frigyes 

Verzár – lekár-fyziológ – až v roku 1931, 

v 5. ročníku zborníka Debreceni szemle.

Druhý článok od Bence Péterfiho je 

nazvaný Putovanie jedného stredovekého 

armálesu v 20. storočí. Ide o armáles pre 

Vajdaiovcov, ináč Jánokiovcov z 1. novem-

bra 1431. Prvý naň upozornil J. Csoma 

v roku 1890. Rod Vajdaiovcov-Jánokiovcov 

žil v Abovskej stolici, po meči vymrel oko-

lo roku 1740. Pravdepodobne od niektorej 

mladšej príbuznej sa armáles dostal do 

vlastníctva Csomu. Po jeho smrti putoval 

k právnikovi Lajosovi Ernstovi. Dražbou 

prešiel do vlastníctva Istvána Eszláryho, 

od ktorého ho získalo budapeštianske 

mestské múzeu do depozitu na päť rokov, 

až konečne v decembri 1960 ho získal Ma-

ďarský krajinský archív.

Tretí článok od Balázsa Polgára je na-

zvaný takto: Úlomok náhrobku s vyobra-

zením grape z Vyšehradu  (Grape-alakos 

sírtöredék Visegrádról). Grape je nemecký 

názov pre guľatú hlinenú alebo bronzovú 

nádobu na troch nožičkách, ktorá sa v zá-
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padnej Európe od 14. storočia používala 

v domácnosti. Grape sa stalo aj erbovou 

figúrou. V Uhorsku ho ako jediný nález vy-

kopali vo Visegráde. Autorova kresba časti 

objaveného náhrobku je ilustráciou textu.

Recenzná časť približuje dve publiká-

cie o Budíne v stredoveku. András Végh 

vydal v rokoch 2006 a 2008 dvojzväzko-

vý Miestopis stredovekého Budína. Dru-

hou publikáciou sú Zápisnice a privilégia 

budínskych mäsiarov v stredoveku. Dielo 

zostavil István Kenyeres. Keďže ide o pra-

mene k nemeckému mäsiarskemu cechu, 

práca vyšla v nemčine v roku 2008. Ďal-

šia recenzovaná knižka je od Gábora Szir-

maya. Jej  názov i podnázov je nevšedný: 

Oni sú koreňom v hĺbke dole… (Ők a gyökér 

a mélybe lenn …). Podnázov znie Kult smrti 

od 17. storočia do súčasnosti v jednej ma-

ďarskej šľachtickej rodine. Knihu vydala 

Zátiská historická spoločnosť (Debrecín, 

2010, 79 s.). Nejde o odbornú publikáciu, 

ale o lyrickú spomienku autora na túto té-

mu, opierajúcu sa o skúsenosti a poznatky 

pri bádaní o predkoch. Rovnako neobvyklá 

je publikácia: Prednášky z dejín Železnej 

župy (Előadások Vas megye történetéböl). 

Od roku 1984 sa v Szombathelyi pravidel-

ne koná Archívny deň Železnej župy. Všet-

ky prednášky z tohto podujatia postupne 

uverejňujú. Recenzovaný 5. zväzok vyšiel 

v roku 2010 (za roky 2004 – 2008). Zostavi-

li ho László Mayer a György Tilcsik. Zo 48 

prednášok uverejnili 31 – tie, ktoré autori 

odovzdali v písomnej podobe. Poslednou 

recenzovanou prácou je Almanach uhor-

ských snemov z rokov 1825 – 1848. Dva 

zväzky z roku 2006 na 2600 stranách evi-

dujú 3500 účastníkov. Almanach je dielom 

Bélu Pálmánya.

Jozef Novák

Medzinárodná konferencia 

o panovníckych a aristokratických 

dvoroch v období neskorého stredoveku 

a raného novoveku v Smoleniciach 

V dňoch 22. – 24. októbra 2012 sa ko-

nala v Kongresovom centre v Smoleniciach 

medzinárodná konferencia o panovníc-

kych a aristokratických dvoroch v období 

neskorého stredoveku a raného novoveku. 

Usporiadateľmi boli Historický ústav Slo-

venskej akadémie vied, Historický ústav 

Filozofického centra výskumného centra 

Maďarskej akadémie vied v Budapešti 

a Sekcia pre rodové dejiny a Sekcia pre 

dvorskú kultúru Slovenskej historickej 

spoločnosti pri SAV. Na veľkolepom podu-

jatí, ktorého hlavnou organizátorkou bola 

Dr. Tünde Lengyelová, sa zúčastnili his-

torici zo štyroch krajín (okrem Slovenska 

v početnom zastúpení z Maďarska, ďalej 

z Česka, Poľska a Rumunska) a odznelo 

vyše 30 referátov.

Konferenciu otvoril úvodným prejavom 

riaditeľ Historického ústavu SAV Dr. Slavo-

mír Michálek, ktorý vyzdvihol dôležitosť 

spolupráce historikov v stredoeurópskom 

regióne. Prvý okruh príspevkov sa týkal 

panovníckych dvorov. Vo svojom úvodnom 

referáte predstavila Enikő Csukovitsová 

(HÚ MAV, Budapešť) štruktúru stredove-

kého panovníckeho dvora, pri čom pouká-

zala na dôležitý terminologický problém 

používania výrazov aula a curia. István 

Tringli (HÚ MAV, Budapešť) nadviazal na 

jej prednášku a venoval sa kritike dvora na 

konci stredoveku. Príspevok Gézu Pálffyho 

(HÚ MAV, Budapešť) znamenal premoste-

nie zo stredoveku do obdobia raného no-

voveku, v ktorom objasnil rozdiel medzi 

„reálnym“ uhorským panovníckym dvorom 

v období pred Moháčom a „virtuálnym“ 
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uhorským panovníckym dvorom v dobe 

panovania Habsburgovcov. András Szabó 

(HÚ MAV, Budapešť) prezentoval štruktúru 

a zloženie sedmohradského kniežacieho 

dvora.  Peter Kónya (Prešovská univerzita, 

Prešov) priblížil na príklade účinkovania 

Juraja Otlíka (Ottlyk) vo funkcii dvormaj-

stra Františka II. Rákociho (Rákóczi), ako 

vyzeral život na sedmohradskom dvore.

Úvodné referáty druhého dňa konfe-

rencie znamenali uzavretie tematického 

celku panovníckych dvorov. Szymon Brze-

ziński (Institut Historyczny UW, Varšava) 

predniesol prínosný príspevok, týkajúci sa 

otázok a prístupov k výskumu poľského 

panovníckeho dvora v 16. – 17. storočí. 

Vladimír Segeš (Vojenský historický ústav, 

Bratislava) pútavým spôsobom, pomocou 

viedenských hracích kariet, priblížil oby-

vateľov a personál uhorského kráľovského 

dvora v stredoveku. Napokon ďalším prí-

spevkom k problematike sedmohradského 

kniežacieho dvora bola prednáška Enikő 

Rüsz-Fogarasiovej (Universitatea Babes-

-Bolyai, Kluž), ktorá sa venovala vzťahom 

dvora k sídelnému mestu Alba Iulia.

Druhým významným tematickým cel-

kom konferencie boli dvory aristokracie. 

Zuzana Ludiková (Slovenská národná ga-

léria, Bratislava) predstavila dvory krá-

ľovských miestodržiteľov v 16. storočí 

z umelecko-historického pohľadu. Nor-

bert C. Tóth (Maďarský národný archív, 

Budapešť) prezentoval život na nesko-

rostredovekom dvore Bátoriovcov (Bátho-

ri). Politické a rodinné  kontakty Mikuláša 

a Pavla Pálfiovcov (Pálffy) k viedenskému 

a pražskému dvoru Habsburgovcov analy-

zovala vo svojom príspevku Anna Fundár-

ková (HÚ SAV, Bratislava). Problematiku 

každodenného života na aristokratických 

dvoroch priblížila na zaujímavých názor-

ných príkladoch Diana Duchoňová (HÚ 

SAV, Bratislava). Katalin Tomová (Maďar-

ský národný archív, Budapešť) vo svojom 

referáte o dvore krajinského sudcu Fran-

tiška Nádašdyho (Nádasdy) uviedla aj via-

ceré dosiaľ neznáme informácie o tomto 

politikovi s tragickým osudom. Tematický 

celok uhorských aristokratických dvorov 

uzavrel András Koltai, ktorý podrobil 

analýze fungovanie dvora Baťáňovcov 

Na konferencii o panovníckych a aristokratických dvoroch v Smoleniciach. Foto: Géza Pálffy
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(Batthyány) počas života viacerých pred-

staviteľov tohto významného zadunajské-

ho rodu. 

Zaujímavé komparatívne hľadisko pre 

odborníkov na uhorské aristokratické 

dvory priniesli prednášky kolegov z Uni-

verzity v Pardubiciach. Jiří Kubeš svojou 

prednáškou podnietil živú diskusiu na 

tému, čo vlastne znamená pojem „dvor“. 

Vítězslav Prchal názorne priblížil fungova-

nie aristokratických dvorov v českom pro-

stredí na príklade dvora Šporkovcov. Orso-

lya Bubryáková (Ústav dejín umenia MAV, 

Budapešť) predstavila umelecko-historické 

hľadiská výskumu dvora Erdődyovcov 

v Smoleniciach. Druhý deň rokovania 

uzavreli príspevky na tému nižšej šľachty 

v službách aristokratických dvorov. Péter 

Dominkovits (Archív mesta Sopron) pre-

zentoval dôležité genealogické údaje o fa-

miliároch významných aristokratických 

rodov v Zadunajsku. Tomáš Janura (HÚ 

SAV) predstavil úradníkov na dvore Jána 

Krstiteľa Ilešháziho (Illésházy). 

Záverečný deň konferencie patril prob-

lematike kultúrnych a spoločenských as-

pektov aristokratických dvorov. Borbála 

Bendová (Knižnica Františkánskeho rádu, 

Budapešť) priblížila viacerými názornými 

ukážkami, aký významný aspekt dvorské-

ho života znamenala kultúra stravovania. 

Tünde Lengyelová sa zaoberala ženskou 

časťou aristokratického dvora, pričom 

sa venovala aj otázke vzdelávania, resp. 

úrovne vzdelania šľachtických dám. Oso-

bitný pohľad na českú aristokraciu prinies-

la Milena Lenderová (Univerzita Pardubi-

ce), ktorá pútavým spôsobom predstavila 

dvor Josefa a Pavlíny z rodu Schwarzen-

bergovcov na prelome 18. a 19. storočia. 

Gábor Várkonyi (Filozofická fakulta ELTE, 

Budapešť) svojím referátom o kúpeľnom 

živote na dvore palatína Františka Veše-

léniho (Wesselényi) podnietil ďalšiu živú 

diskusiu na tému významu itinerárov pri 

výskume šľachty. Ingrid Štibraná (Filozo-

fická fakulta Univerzity v Trnave) predsta-

vila cisárskych umelcov v službách uhor-

ských aristokratov. Záhrady boli dôležitou 

súčasťou šľachtických rezidencií – na túto 

problematiku poukázala Judit Molnárová 

(Filozofická fakulta ELTE, Budapešť). Vi-

liam Čičaj (HÚ SAV, Bratislava) predstavil 

dvory z hľadiska politickej publicistiky. 
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Skutočne „majestátny“ záver konferencie 

znamenala prednáška Daniely Kodajovej 

(HÚ SAV, Bratislava), ktorá priblížila re-

flexie na panovnícky dvor v diele Alojza 

Strobla.

Príspevky sprevádzala čulá výmena 

názorov medzi účastníkmi konferencie, 

čo bolo jasným dôkazom toho, že medzi-

národné konferencie sú veľmi dôležitým 

diskusným fórom nielen z hľadiska pre-

zentovania výsledkov výskumu, ale aj 

z porovnávacieho hľadiska. Osobitne tre-

ba vyzdvihnúť výbornú prácu tlmočníkov 

a excelentnú organizačnú činnosť Dr. Tün-

de Lengyelovej. Vďaka jej úsiliu a tiež po 

odbornej stránke bola konferencia v Smo-

leniciach nielen svojim prívlastkom, ale aj 

úrovňou skutočne medzinárodná. 

Anna Fundárková

Konferencia Turzovci

Dňa 21. júna 2012 sa v príjemnom pro-

stredí Sobášneho paláca v Bytči konala od-

borná konferencia Turzovci, ktorej orga-

nizátorom bol Žilinský samosprávny kraj.

Na podujatí odznelo 10 príspevkov. 

Ing. Bc. Jozef Matej, predseda Slovenskej 

grafologickej spoločnosti, sa vo svojej 

prednáške venoval osobnosti palatína Ju-

raja Turzu (Thurzo) na základe grafolo-

gického rozboru jeho písma. PhDr. Helena 

Saktorová, PhD. zo Slovenskej národnej 

knižnice v Martine v príspevku, ktorý pre 

absenciu autorky predniesla riaditeľka 

Štátneho archívu v Bytči, priblížila tur-

zovské knižnice. Pôsobeniu Turzovcov 

na Orave sa venoval PhDr. Martin Chme-

lík z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne. Peter Novosedlík z Vlas-

tivedného múzea v Hlohovci priblížil čin-

nosť príslušníkov rodu Turzovcov v Hlo-

hovci. Pamiatky na Turzovcov v Seredi, 

Šintave a v Čiernom Brode (okr. Galanta) 

prezentoval Mgr. arch. Rastislav Petrovič 

z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. 

Osobnosť olomouckého biskupa Sta-

nislava I. Turzu (1470 – 1540) priblížil 

PhDr. Jan Al Saheb, PhD. z Filozofickej fa-

kulty Ostravskej univerzity. Osobe pala-

tína Štefana Ilešháziho (Illésházy), súčas-

níka Juraja Turzu, sa venoval PhDr. Karol 

Dzuriak z Liptovského múzea v Ružom-

berku. Mgr. Michal Jurecký z Považského 

múzea v Žiline priblížil osudy Sobášneho 

paláca v Bytči. Turzovcom v literatúre sa 

venovali Ivana Uríková a Nataša Lajdová 

z Krajskej knižnice v Žiline. Mgr. Zuzana 

Muchová, PhD. z Úradu Žilinského samo-

správneho kraja sa zamýšľala nad mož-

nosťami využitia osobnosti palatína Juraja 

Turzu ako marketingovej značky predo-

všetkým v oblasti turistického ruchu.

Súčasťou konferencie bolo i slávnost-

né uvedenie knihy PhDr. Jozefa Kočiša, 

CSc. (bývalého riaditeľa Štátneho archívu 

v Bytči) a PhDr. Jany Kurucárovej (terajšej 

riaditeľky archívu) Palatín. Životné osudy 

Juraja Thurzu.

Potešujúca je skutočnosť, že účastníci 

konferencie mohli už priamo na nej zís-

kať zborník, v ktorom boli publikované 

skoro všetky príspevky, ktoré na podujatí 

odzneli (chýba medzi nimi len príspevok 

Dr. Saktorovej). Ako je z vyššie uvedeného 

zrejmé, prítomní mali možnosť spoznať 

rôzne oblasti pôsobenia rodu Turzovcov, 

ktorí v 15. – 17. storočí patrili k najvý-

znamnejším šľachtickým rodom v strednej 

Európe. Organizátorom nepochybne patrí 

vďaka a uznanie za zorganizovanie zaují-

mavého a isto i prínosného podujatia.

Peter Novosedlík
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Sympozium Středoevropský prostor 

a totalitní režimy 20. století v paměti 

šlechty

Ve středu 5. prosince 2012 se na Ka-

tedře středoevropských studií Filozofic-

ké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FF 

UK) konalo komorní, ale o to více diskusní 

sympozium nazvané Středoevropský pros-

tor a totalitní režimy 20. století v paměti 

šlechty. Akce volně navazovala na mezi-

národní vědeckou konferenci o středoe-

vropské šlechtě v konfrontaci s totalitními 

režimy 20. století z podzimu roku 2010, 

kterou uspořádala FF UK společně s Ústa-

vem pro studium totalitních režimů. 

Pozornost se tentokrát soustředila na 

reflexi totalitních údobí 20. století pros-

třednictvím vzpomínek představitelů 

šlechtických rodů (ať už memoárového, ko-

respondenčního nebo deníkového charak-

teru či vyprávění zachyceného metodou 

orální historie) a na jejich kritické zhodno-

cení. Cílem bylo podrobněji rozebrat roli 

paměti pro šlechtické prostředí a zamyslet 

se nad tím, jak totalitní systémy šlechtu 

ovlivnily, jak zasáhly její smýšlení a iden-

titu a jak tedy poznamenaly i její vzpo-

mínání a uvažování o nedávné minulosti. 

Tomuto rámci odpovídala také skladba 

a obsah jednotlivých příspěvků, které 

přednesli odborníci z České republiky 

a Slovenska, jež se zabývají ve svém vý-

zkumu právě dějinami šlechty. Radmila 

Švaříčková-Slabáková (Filozofická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci) se ve 

svém vystoupení věnovala schématu viny, 

ospravedlnění a zadostiučinění ve vyprá-

věních šlechty o nacismu, druhé světové 

válce a komunismu. Na ni navázal Roman 

Holec (Historický ústav Slovenské akade-

mie věd a Filozofická fakulta Univerzity Ko-

menského v Bratislavě), který svůj referát 

pojmenoval „Pamäť šľachty na Slovensku 

vo vzťahu k totalitným režimom 20. storo-

čia na príklade rodu Csáky“. Dita Jelínková 

(Ústav pro studium totalitních režimů a 

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice) 

reflektovala události roku 1938 v denících 

šlechtičny Marie Theresie Kálnoky. Před-

poslední referující Andrej Tóth z domácí-

-pořadatelské FF UK se zaobíral obrazem 

hraběte Jánose Esterházyho v kontextu tra-

gického osudu křesťansko-socialistického 

politika a ochránce práv národnostních 

menšin. Jako poslední vystoupil organizá-

tor celého setkání Zdeněk Hazdra (rovněž 

FF UK), jenž přítomné seznámil jak s osudy 

hraběte Františka Bořka-Dohalského a jeho 

syna Jiřího tváří v tvář dvěma totalitním 

režimům, tak s tím, jak se nacistická oku-

pace a komunistická totalita odrazily v ko-

respondenci s jejich rodinami.

Prezentované příspěvky, přepracova-

né a rozšířené do podoby studií, se sta-

nou základem pro tematické číslo časopi-

su Moderní dějiny vydávané Historickým 

ústavem Akademie věd ČR. Vyjde na konci 

roku 2013.

Zdeněk Hazdra

Konferencia Profil absolventa odboru 

história

Slovenská historická spoločnosť, Inšti-

tút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove a Historický ústav SAV 

v Bratislave usporiadali v dňoch 21. – 23. 

novembra 2012 v Prešove vedeckú konfe-

renciu na tému Profil absolventa odboru 

história. Kurikulárne programy a priprave-

nosť absolventov odboru história na prax. 

Program bol rozdelený tematicky do troch 

blokov. 
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Prvým blokom bola téma Poznatky 

a zručnosti (Ako sa na Slovensku učia deji-

ny vlastného odboru? – Dušan Škvarna, Fi-

lozofia a metodológia histórie v študijných 

programoch – Rastislav Kožiak, Juraj Šuch, 

Metodika a technika historikovej práce. Ako 

sa pracuje s prameňmi? – Roman Holec, 

Akreditačná komisia a študijné programy 

– Štefan Šutaj), druhým Profil absolventa 

(Príprava na vedeckú prácu a doktorand-

ské štúdium – Peter Švorc, Marína Zavacká, 

Didaktika a pedagogická prax. Priprave-

nosť na vyučovanie dejepisu – Viliam Kra-

tochvíl, Príprava na odbornú prácu ar-

chivára – Juraj Roháč, Ako pripravení na 

štúdium prichádzajú študenti zo stredných 

škôl? – Anna Bocková). 

V treťom bloku Ako je to u susedov? 

boli predstavené študijné programy a prie-

beh štúdia histórie v Česku, Maďarsku 

a Poľsku (Petr Vorel, László Szarka, Anna 

Pobog-Lenartowicz). V záverečnom bloku 

vedúci oboznámili prítomných s činnosťou 

a výsledkami svojich ústavov a katedier 

histórie. 

K jednotlivým blokom programu pre-

behla aj bohatá diskusia. Ukázala nedosta-

točnú vzájomnú informovanosť katedier 

histórie, slabú pripravenosť záujemcov 

o štúdium histórie, problematický systém 

vysokoškolského štúdia histórie rozdele-

ním na bakalársky a magisterský stupeň, 

pokles záujmu o štúdium histórie v uči-

teľskom aj vedeckom smere. Ukázalo sa 

tiež, že podobné problémy sú aj v okoli-

tých štátoch, Česku, Maďarsku aj Poľsku. 

Prítomní sa zhodli na tom, že konferen-

cia bola veľmi podnetná a že je potrebné 

uskutočňovať podobné stretnutia aj v bu-

dúcnosti.

Mária Kohútová

Znovuobjavená pozoruhodná kolekcia 

dokumentov z Dolnej Lehoty

Archívne fondy banskobystrickej po-

bočky štátneho archívu obohatila zaujíma-

vá kolekcia dokumentov z obdobia 1512 až 

1984, ktoré sa týkajú rodiny Škultéty-Le-

hocký z Dolnej Lehoty (okres Brezno). Hoci 

ide zväčša o písomnosti administratívne-

ho a hospodárskeho charakteru, nachádza 

sa medzi nimi aj originál erbovej listiny 

Mateja II. z roku 1609, nedatovaná žiadosť 

o jej udelenie s kresebným návrhom erbu, 

ako aj osobitná listina Zvolenskej stoli-

ce z roku 1657, osvedčujúca publikovanie 

armálesu v predchádzajúcom roku (prvé 

publikovanie vykonala Spišská stolica 

v roku 1610). 

Z hľadiska genealógie je zaujímavá aj 

listina Vladislava II. z roku 1512 s konfir-

máciou majetkových donácií predchádza-

júcich panovníkov, ktorá obsahuje aj mená 

viacerých príslušníkov rodiny. Napríklad 

v citácii listiny Ľudovíta Veľkého z roku 

1358 je ako obdarovaný uvedený richtár 

Petrík z Predajnej, ktorého funkcia dala 

rodine jej neskoršie priezvisko. Mnoho 

údajov vrátane výpisov z matrík obsahuje 

aj protokol z roku 1804 s prepisom písom-

ností vzťahujúcich sa na prešetrovanie le-

gitimity šľachtictva.

Uvedené archívne dokumenty môžu 

bádateľom pomôcť s objasnením osudov 

rodiny, z ktorej pochádzalo viacero vý-

znamných osobností slovenského nábo- 

ženského a kultúrneho života, medzi iný-

mi napríklad aj bardejovský kňaz a nábo-

ženský spisovateľ Severín Petrík-Škultéty 

alebo štúrovec a národný buditeľ August 

Horislav Škultéty.

Igor Graus
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SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERAL-

DICKÁ SPOLOČNOSŤ s partnermi v dňoch 

23. a 24. októbra 2012 v Martine uspo-

riadala medzinárodnú konferenciu Erbové 

listiny/Patents of Arms II. Zúčastnili sa jej 

slovenskí, českí, maďarskí a poľskí his-

torici. Podujatie sa konalo sedem rokov 

po podobnej konferencii, ktorá v Českej 

i Slovenskej republike odštartovala pro-

jekty súpisov erbových listín. Do sloven-

ského projektu sa od začiatku v roku 2006 

zapojilo vyše 100 záujemcov. Doposiaľ sa 

podarilo zhromaždiť a spracovať asi 2500 

záznamov o 2000 listinách, origináloch aj 

odpisoch. Práce na projekte však stále ešte 

pokračujú.

MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERAL-

DICKÁ SPOLOČNOSŤ na tradičnom Matiné 

v Brne si koncom roka 2012 pripomenula 

40. výročie svojho založenia a pôsobenia. 

Úctyhodná doba, množstvo usilovnej práce 

a vzácnych výsledkov. Všetkým kolegom, 

priateľom a priaznivcom tejto spoločnosti 

k peknému jubileu úprimne blahoželáme 

a do ďalších rokov želáme veľa dobrých 

spolupracovníkov a skvelých aktivít.

ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDIC-

KÁ SPOLOČNOSŤ a Heraldická spoločnosť 

v Prahe v budove prezídia Akadémie vied 

ČR na Národnej 3 v Prahe 9. – 26. októbra 

2012 sprístupnili výstavu Erby a rodokme-

ny 2012 z Čech, Moravy a Slezska. V Pod-

duklianskej knižnici vo Svidníku otvorili 

24. októbra 2012 podobnú výstavu Erby 

miest a obcí okresu Svidník a Prešovské-

ho samosprávneho kraja zo zbierok JUDr. 

Jána Gregu a Krajského múzea v Prešove.

V DŇOCH 16. – 18. NOVEMBRA 2012 sa 

v Kyjeve konala 3. medzinárodná sfragis-

tická konferencia. Témou boli Sfragistiká 

sociálnych skupín a korporácií (inštitúcií) 

krajín stredno-východnej Európy. Poduja-

tia sa zúčastnili vedci z 26 miest Ukrajiny, 

tiež Ruska, Bieloruska, Litvy, Poľska a Bul-

harska. Radené chronologicky príspevky 

oboznamovali s pečaťami byzantských 

mníchov a inštitúcií z 10. – 12. storočia, 

stredovekých kyjevských biskupov rím-

skeho obradu, šľachticov i iných privilego-

vaných a poloprivilegovaných obyvateľov, 

území, miest, cirkevných inštitúcií a ich 

predstaviteľov, cechov, kupcov, organizá-

cií a spolkov z dnešných území Poľska, 

Litvy, Ukrajiny, Ruska aj Kanady (pečiatky 

kanadsko-ukrajinských spolkov). Organi-

zátori ponúkli tiež príťažlivé exkurzie, 

okrem iného do komplexu Kyjevsko-pe-

čerskej lavry.

K R O N I K A

Z martinskej konferencie o erbových 
listinách. Vystúpenie skupiny Flatus vocis 
zo Strečna. Foto: Dana Vojtková
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HERALDICKO-VEXILOLOGICKÝ INŠTI-

TÚT so sídlom v poľskej obci Górki Wielkie 

zorganizoval v poľskom Cieszyne v dňoch 

27. – 29. septembra 2012 I. európsku he-

raldicko-vexilologickú konferenciu. Témou 

boli znaky a vlajky samosprávnych územ-

ných jednotiek so zameraním na strednú 

a východnú Európu. Vystúpenia sa týkali 

Česka, Macedónska, Nemecka, Estónska, 

Bieloruska, Ukrajiny, Litvy a Španielska 

(Katalánska), prítomní boli aj záujemcovia 

z Chorvátska, Ruska a Slovenska (dovedna 

vyše 40). Organizátorom bol známy poľský 

heraldik a vexilológ Alfred Znamierowski. 

PO 7. MEDZINÁRODNEJ GENEALOGIC-

KEJ KONFERENCII v talianskej Bologni, kto-

rá sa 26. – 29. septembra 2011 venovala 

Národnej identite a migráciam, prekračo-

vanie hraníc bolo aj témou konferencie 

Východná stredná Európa v exile: vzory 

transatlantických migrácií, ktorá sa kona-

la od 31. mája do 3. júna 2012 v poľskom 

Gdańsku za účasti vyše 50 vedcov z 13 

krajín. Slovensko zastupovali kolegovia 

z Historického ústavu Slovenskej akadé-

mie vied. Konferencia na podobnú tému, 

no s orientáciou na iberoamerické Rodiny, 

ktoré prekročili hranice prebehla 9. – 14. 

septembra 2012 v mestách Salt Lake Ci-

ty a Provo v Utahu v USA. Podobnú, ale 

aj na heraldiku rozšírenú tému – Hrani-

ce v genealógii a heraldike – skloňovali aj 

organizátori jubilejného 30. Medzinárod-

ného kongresu genealogických a heraldic-

kých vied, ktorý sa 24. – 28. septembra 

2012 konal v holandskom Maastrichte (ten-

tokrát bez slovenskej účasti).

Z RODINNÝCH STRETNUTÍ, ktoré sa 

udiali v roku 2012, sme zaregistrovali tra-

dičné (už neuveriteľné dvanáste) stretnu-

tie Kováčikovcov (30. júna v Čiernom Ba-

logu) a prvé stretnutia Trizuljakovcov (21. 

júla v Gbeľanoch) a Jurečkovcov (v polovi-

ci októbra v Závažnej Porube). 

„Bolo nás do 80,“ napísala p. Tatiana 

Šidlová, jedna z účastníčok stretnutia 

Na 1. európskej heraldicko-vexilologickej konferencii v poľskom Tešíne sa zišli starí i noví 
priatelia. Vďaka svetoznámemu poľsko-americkému heraldikovi Alfredovi Znamierowskému.
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Jurečkovcov, ktoré iniciovala a zorganizo-

vala jej príbuzná Beáta Pikalová. Tá spra-

covala aj rodokmeň. „Odvíja sa od Jána 

a Zuzany Jurečkovcov a Ing. Pikalovej sa 

podarilo zdokumentovať asi 286 osôb.“ 

Niektorí Jurečkovci dlhodobo žijú alebo 

pôsobia tiež v USA, Českej republike, na 

Malte a vo Veľkej Británii. „Mnohých som 

videla po desiatich, tridsiatich, ba aj päť-

desiatich rokoch a mnohých som vôbec 

nepoznala,“ dodala pani Šidlová.

Kováčikovcov na Čiernom Balogu sa 

zišlo tradične veľa – tentokrát 136 príbuz-

ných i menovcov. Dlhoročný organizátor 

a duša týchto podujatí p. Ing. Milan Ková-

čik z Brezna nám po podujatí napísal: „Ja 

som každému pred stretnutím na Čiernom 

Balogu hovoril, že bude posledné. Je to 

dosť náročné na čas aj organizáciu. My 

už nemôžeme robiť skoro žiadnu rekla-

mu. Záujemcovia sa o stretnutie zaujímajú 

počas celého roka. Tento rok som sa bál, 

že prekročíme kapacitu reštaurácie (140 

miest), tak sme si o stretnutí vlastne iba 

šuškali, aby naň prišli iba tí, čo chodia, 

aby sa o ňom nedozvedeli a neprišli no-

ví. Na stretnutí mi to neodsúhlasili, že je 

posledné, a musíme pokračovať. Trináste 

stretnutie v roku 2013 bude buď v Banskej 

Bystrici alebo na Ponitrí, v Chynoranoch.“ 

Na podujatí vznikol aj dokument, ktorý  

natočila Slovenská televízia. Premiéru 

mal 12. septembra na „dvojke“, v rámci re-

lácie Senior-klub.

Trizuljakovci (aj Trizuliakovci) v Gbe-

ľanoch sa zišli v rekordnom počte 191 zá-

ujemcov. Išlo o stretnutie žijúcich potom-

kov Adama Trizulja ka (narodeného v roku 

1778), ktorého potomstvo „počíta“ na 600 

členov. Michal Trizuljak (1841 – 1911), je-

den z nich, bol v druhej polovici 19. storo-

čia richtá rom Gbelian a z jeho 11 detí po-

chádza aj väčšina súčasných príslušníkov 

rodiny. Okrem Gbelian, oko litých obcí či 

Žiliny, žijú aj v Bra tislave, Senici, v Českej 

republike, Belgicku, An glicku i v USA. So-

chár Alexander Trizulja k je jedným z nich.

Spracoval Milan Šišmiš

Aj na 12. stretnutí v Čiernom Balogu svietilo Kováčikovcom slnko.
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R O Z H Ľ A D Y

AFRICKÉ KORENE

Narodil som sa v Tuckahoe neďaleko Hillsborough a asi dvanásť míľ od Eastonu 

v okrese Talbot, štát Maryland. Nemám žiadnu presnejšiu vedomosť o mojom veku 

a nikdy som o ňom nevidel žiadny autentický záznam. Väčšina otrokov vie o svojom 

veku tak málo, ako o tom svojom vedia kone, a pokiaľ viem, ide o želanie väčšiny 

pánov; ich cieľom je udržiavať otrokov neznalých.

Nepamätám si, že by som niekedy stretol otroka, ktorý by vedel, kedy má 

narodeniny. Túžba získať informácie o mojom vlastnom narodení sa stala pre mňa 

zdrojom nešťastia už počas môjho detstva. Biele deti vedeli povedať, koľko majú ro-

kov. Ja som nevedel pochopiť, prečo by som mal byť podobného privilégia zbavený. 

Nebolo mi dovolené nijaké zisťovanie, nijaké preverovanie u môjho pána, ktoré 

by sa toho týkalo. Všetky takéto otázky považoval zo strany otroka za nevhodné 

a nepatričné, za dôkaz neprispôsobivosti.

Moja mama sa volala Harriet Baileyová. Bola dcérou Izáka a Betsey Baileyovcov, 

obidvaja boli farební a dosť čierni. Môj otec bol beloch. Podľa všetkého, čo som 

o svojom pôvode počul, bol biely. Šepkalo sa aj to, že mojím otcom bol môj pán. Či 

je to tak, alebo je to nepravdivé, to nedokážem posúdiť.

Od svojej matky som bol oddelený ešte ako dieťa, ešte predtým, ako som ju ako 

matku stihol spoznať. Nevidel som svoju matku, bez toho, aby som vedel, že je to 

ona, viac ako štyri- alebo päťkrát v mojom živote. Vždy to bolo nakrátko a v noci. 

Bola najatá pánom Stewartom, čo bolo asi dvanásť míľ od môjho domova. Smrť veľmi 

skoro ukončila to málo, čo medzi nami mohlo byť, keď žila. Zomrela, keď som mohol 

mať okolo sedem rokov, na jednej z fariem môjho pána.

Keďže bola tak náhle povolaná, opustila ma bez jediného náznaku o tom, kto bol 

môj otec. Klebeta o tom, že mojím otcom môže byť môj pán, môže alebo nemusí byť 

pravdivá, a či už je pravdivá alebo nie, má pre mňa malý význam. A to dovtedy, kým 

platí do očí bijúca odpornosť, ktorú si objednali a schválili majitelia otrokov, podľa 

ktorej deti otrokýň budú vždy nasledovať život svojich matiek, len aby pritom ich 

ľstivé a prefíkané pravidlá neohrozili ich dvojaké vzťahy otca a pána.

Takto počaté deti otrokýň zažívajú väčšie strasti a utrpenie a musia sa potýkať 

s väčšími problémami ako iní. Na prvom mieste sú prehreškom pre ich paničky. Pani 

domu je vždy pripravená nájsť na nich chybu. Pán je často donútený, aby radšej 

predal celú skupinu otrokov, ktorá sa neteší úcte jeho bielej manželky. Pre pána je 

to často diktát ľudskosti, pretože ak to neurobí, musí ich sám nielen bičovať, ale 

musí sa pozerať, ako jeho biely syn zviaže svojho trochu tmavšieho brata a do krvi 

ho bičuje.

Každý rok znamená príchod celých zástupov takejto triedy otrokov. Je jasné, že 

na Juhu vyrastá v otroctve celkom inak vyzerajúca skupina ľudí. Líši sa od tých, 
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ktorí boli pôvodne do tejto krajiny dovezení z Afriky, pretože každý rok prichádzajú 

na svet tisíce takých ako ja ktorí vďačia za svoju existenciu svojim bielym otcom 

a títo otcovia sú najčastejšie ich pánmi.

Zo Životného príbehu Frederika Douglassa (1818 – 1895), amerického otroka, 

napísaného sedem rokov po tom, ako sa mu podarilo v roku 1838 utiecť na slobodu. 

Podľa Týždeň, 51 – 52, 19. december 2011, s. 82

Černí Američané se čím dál více zajímají o Afriku. Kvete takzvaný turismus 

za kořeny, stovky Afroameričanů se dokonce stěhují do vlasti předků ve snaze ji 

pozvednout. Tón udávají umělci, kteří v testech DNA zjišťují, odkud byli do USA 

zavlečeni jejich dědové coby otroci.

Spustila to slavná moderátorka talk show Oprah Winfreyová, která vždy mluvila 

o svých silných poutech s Afrikou. Na rozdíl od bílých Američanú, kteří se zamilo-

vali do rekreační genealogie a pátrají po svých dědech v dokumentech imigračních 

úřadů, pomohly mediální hvězdě moderní technologie. Testy DNA umístily její 

kořeny do liberijského etnika Kpelle.

Forest Whitetaker v Posledním skotském králi zahrál Idiho Amina tak věrně, že si 

někteří starší Uganďané při natáčení mysleli, že se krvavý diktátor vrátil. Nyní je ale 

opravdovým africkým vládcem: Igbové, lid na jihu Nigérie, ho vyhlásili čestným ná-

čelníkem a dali mu titul Nwannedinambar Nkwerre, což v překladu znamená „bratr 

v cizí zemi.“ Whitetaker to označil „za největší dar, který mohl dostat.“

Nigerijcem, ale z muslimského národa Hausa, je i LeVar Burton, který hrál v se-

riálu Kořeny otroka Kuntu Kinteho.

Guinea-Bissau chtěla komediální herečce Whoopi Goldbergové zaplatit cestu do 

této portugalské exkolonie poté, co se ukázalo, že patří ke skupinám Papel a Bayote. 

Když zemřel Michael Jackson, smutnila celá vesnice Krindjabo na jihu Pobřeží slo-

noviny. Zpěvák ji před lety navštívil a byl jmenován princem království Sanwi. Po 

jeho smrti se obec domáhala části popela, který by mohla pohřbít a vrátit tak krále 

popu do jeho pravé vlasti.

Prvním člověkem, který dostal občanství afrického státu jen na základě testu 

DNA, se stal herec Isaiah Washington. Ukázalo se, že má ve svých žilách krev dvou 

etnik ze Sierry Leone, načež jej tamní prezident Ernest Bai Koroma jmenoval svým 

poradcem.

Příklad slavných táhne i obyčejné Afroameričany, a tak si firma African Ancestry 

(Africký původ) nemůže stěžovat na nedostatek klientů. „Afroameričané jsou jako 

adoptované děti, které chtějí objevit své pravé rodiče, setkat se s nimi a zeptat se 

jich, proč to všechno dopustili,“ tvrdí Isaiah Washington pro časopis Focus in Africa, 

který vydává BBC.

Evropané si na pobřeží od Senegalu po Angolu vybudovali pevnosti, v nichž 

shromažďovali otroky před příjezdem lodí. Sami je ale ve vnitrozemí kvůli obavám 
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z nemocí nechytali, tím se zabývali lokální vládci, kteří je vyměňovali za zbraně 

nebo koně. Odhaduje se, že za necelá čtyři století bylo do Ameriky přepraveno dva-

náct milionů Afričanů, z nichž hruba pět procent skončilo na území dnešních USA. 

Další statisíce nakoupili na východním africkém pobřeží arabští šejkové.

V USA nyní žije kolem devíti set tisíc lidí narozených v Africe. Stovky Afroame-

ričanů ovšem v posledních dvou dekádách míří opačným směrem. Plní idealismu se 

usazují v Africe a tvrdí, že jí chtějí pomoci ke vzestupu. Nejpřitažlivějším místem 

pro návrat je díky angličtině jako úřednímu jazyku, na regionální poměry slušnému 

rozvoji a politické stabilitě Ghana. Někdejší ministr turistiky Jacob Otanka Obetse-

bi-Lamptey v roce 2007 apeloval: „Vaše pole zůstala neobdělána. Nyní vás vyzývám, 

vraťte se s nově nabytými vědomostmi a obdělejte je znovu! Společně můžeme náš 

světadíl posunout dopředu!“ 

Ghana si ale musí pospíšit, protože o vzdělané navrátilce se zápalem do práce 

mají zájem i jiné stabilní státy tohto koutu kontinentu, jako například Senegal, 

ekonomické centrum frankofonní Afriky. Snaží se třeba i Benin, malá zemička v Gui- 

nejském zálivu. O potomky otroků každopádně nastává velká přetahovaná.

Tomáš Nídr. Návrat k africkým kořenům. 

In Lidé a Země, 2012, roč. 61, č. 6, s. 20 – 31, krátené
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F R O M  T H E  C O N T E N T S

Katarína Červeňová: Juraj Meško Sr. – the rightful director of Orava 
estate. Contribution to genealogy of the Meškos in the 17th century 3

The Meškos, records about them dating from the 13th century, came from Revúca 

(today part of  Liptovské Revúce, Ružomberok district), were famous all over Orava 

and they were a very large family. At the end of the 16th century and in the early 

17th century, one of them, Juraj Meško Sr., held an important managing post in the 

administration of Orava seat as well as Orava estate (the Thurzo family) – for an 

impressive period of time – at least 45 years. The contribution describes his life, 

family, career, properties and seals.

Bernadeta Fabová: Features in seals of burgesses from Košice  
in the 16th century 12

The emblems of burgesses started to develop in Hungary as early as in the 14th 

century. In recent years several studies have been dedicated to them in Slovakia. 

The analysis of 568 seals of the citizens of Košice (from the 16th century) shows that 

they have features similar to the seals from other Upper Hungarian cities (Brati-

slava, Prešov) from this period.

Peter Keresteš: Paper and textile hatchments as an interesting 
genealogical-heraldic source 24

Hatchments appeared at the end of the 13th century in German-speaking coun-

tries and spread all over Europe. They were used for decorating final resting places 

of noblemen (mainly in churches). The oldest (wooden) hatchments from Slovakia 

date from the early 16th century (from St. James Church in Levoča). As early as in 

the 16th and 17th centuries paper and textile hatchments appeared too. They were 

flourishing in the 19th and beginning of the 20th centuries. In Slovakia, they have 

been preserved in several collections and until now they have been almost unno-

ticed. The author introduces a set of 24 hatchments from the State Archives in Nitra. 

Peter Novosedlík – Daniel Hupko: Heraldic and phaleristic motifs  
in the portraits of Joseph and Elizabeth Erdődy. Contributing to 
revelation of the identity of Elizabeth Erdődy née Mayer 35

In Červený Kameň Castle, there is a great collection of historical portraits. Many 

of them have not been identified yet. The authors describe portraits of the Hungar-

ian court chancellor Joseph Erdődy (1754 – 1824) and his second wife Elizabeth née 

Mayer (+1864). They have succeeded in identifying her. Apparently Mayer came from 

an ignoble Vienna family and she was illiterate. After her husband died, she admin-

istered his vast Hungarian estates. She also had both portraits painted in 1825. The 

author was the Vienna painter Josef Ziegler.
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Veronika Pauková: Pola Negri – the daughter of a journeyman  
from Kysuce 51

The American actress Pola Negri was one of the symbols of the silent film era. 

Her origin occupied the minds of politicians, film historians and publicists. The 

author of the contribution specifies: her original name was Apolónia Chalupcová. 

Her father was Juraj Chalupec, a tinker and roofer from the village of Nesluša (in 

the north-west of Slovakia, today in Kysucké Nové Mesto district). At present, the 

relatives of Pola Negri live in Poland as well as Slovakia.

Marek Gilányi in his contribution The coats of arms of Slovak catholic bishops 

appointed since the end of 2008 suggests some alterations are made to them. The 

issue brings also information about numerous international conferences dedicated 

to sovereign and aristocratic courts, the nobility, migrations etc., which took place 

in Slovakia and other countries in 2012.

Translated by Žaneta Halgašová
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Telefón: 043/245 14 59
E-mail: genealogy@snk.sk
 
BANKOVÉ SPOJENIE
Názov príjemcu: Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť
Adresa: J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Číslo účtu: 17237362/0200
IBAN: SK6302000000000017237362
BIC (swiftový kód): SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
Adresa banky: M. R. Štefánika 2, 036 01 Martin

SLOVAK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY
Member of the International 
Confederation of Genealogical 
and Heraldic Societies
www.genealogy-heraldry.sk

The Slovak 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 9,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine)
EUR 11,- p.a. (other Europe)
EUR 20,- p.a. (outside of Europe)

CONTACT
Slovak 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 
publikáciach 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.), pripadné 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.



…chcete získať viac informácií?

Navštívte internetové stránky

http://www.genealogy-heraldry.sk

Dozviete sa z nich to,

čo sa nezmestilo

na stránky tohto časopisu.

Nájdete tam

niektoré podrobnosti

o aktuálnom dianí,

užitočné adresy,

zoznamy rodín

i tých,

ktorí skúmajú ich dejiny.
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