
Záhadný forgáčovský rodokmen (lubor.mojdl@gmail.com) 
 
Základní údaje podle dostupných dokumentů a podle rodinné legendy (pravopis jmen kolísá podle dokladů, 
některá jména jsou v maďarské podobě, popřípadě v slovenské nebo české): 
 
Prababičkou mé matky byla jistá Klára Pánková, předtím ovdovělá Asztalosová, podle svatebních dokladů rozená 
Vozárová (Vozáryová, Vozáriková...), údajně (vysvětleno v textu) dcera Márie Forgáčové (Forgách) a Jána Vozára, oba 
„obyvatelé“ z Göncu v dnešním Maďarsku. Klára se narodila asi roku 1816 (na žádném dokladě není přesné datum 
narození [!], je uveden jen věk v době obou sňatků). 
Podle rodinné legendy se ve skutečnosti Klára jmenovala Forgáčová, toto jméno (podle svého tvrzení) používala až do 
své (první) svatby, kdy byla úředně přejmenována na „Vozárová“. V dokladech uvedený Ján Vozár byl údajně (podle 
tvrzení Kláry) člověkem z personálu hraběte Forgáče („služebníkem“) a Klára se nikdy k němu nehlásila. Klára 
vyrůstala v šlechtickém prostředí a i po „nerovném provdání“ (viz později) vlastnila řadu rodových artefaktů (vyšívané 
prádlo s hraběcími znaky, šperky...; údajně to viděla ještě má babička, vnučka Kláry). 
V košickém archivu byl nalezen doklad o první svatbě Kláry Forgáčové alias Vozárové (roku 1842) s Michaelem 
Asztalosem (Asztalos Mihály), zednickým tovaryšem (sic!) z Košic. Zcela proti obvyklé praxi v dokladu nejsou 
uvedeni rodiče nevěsty – zdá se, že právě kvůli nerovné svatbě byly provedeny určité úpravy v dokumentech.  
„Mihály Asztalos, 26 ročný, slobodný, murársky tovariš, sa zosobášil 6.6.1842 v Košiciach s Klárou Vozary, 26 ročnou, 
slobodnou. Rodičia a miesto narodenia  nie sú uvedené“(zpráva z košického archivu). 
Z pozdějších dokladů (ale i z legendy) vyplývá, že (nejen) z důvodu nevhodné svatby byla Klára pravděpodobně z rodu 
vyděděna a jako nevěstě jí bylo úředně přiděleno příjmení Vozárová, které do té doby nikdy neužívala (na to je 
v legendě kladen důraz!). 
Klára Asztalosová s manželem a s dětmi z prvního manželství se přestěhovala do středních Čech (oblast Poděbrady, 
dnes okres Nymburk), ovdověla, podruhé se pak provdala za Matěje Pánka z Vrbové Lhoty u Poděbrad, mého 
prapradědečka. 
[Nevím přesně, kdy se Klára s Michalem Asztalošem dostali do Čech. Podle většiny pramenů se zdá, že to bylo někdy 
na počátku padesátých let 19.století - každopádně záhy poté ovdověla a 13.6.1854 se podruhé provdala za mého 
prapraděda Matěje Pánka. 
Teprve při čtení knihy Jolany Janičkárové jsem si připomněl, že se někdy doma hovořilo o tom, že Klára s Michalem 
museli možná opustit Uhersko (Košice?) po pádu maďarské revoluce. Časově by to souhlasilo.] 
Synem Kláry z prvního manželství byl Michal Asztalos (později psáno počeštěně Astaloš), dalšími dětmi Kláry byly 
dcery, z nichž Rosalie Pánková (z druhého manželství) byla mou prababičkou. Potomci dětí z obou manželství v Česku 
žijí i v současné době (potomci Michala Astaloše v Poděbradech a na Českolipsku – Mimoň). Jsem s nimi v kontaktu, 
podrobnější informace však bohužel také nemají. 
Není důvodu pochybovat o Klářině tvrzení. Trvala-li na tom, že byla až do provdání Forgáčová, plynou z toho dvě 
možnosti. Nepopiratelně byla její matkou Mária Forgáčová (to je podle pravdy uvedeno ve všech dokladech), proto byla 
Klára buď nemanželskou dcerou (a jméno nosila po matce) nebo byla skutečně Forgáčovou po své skutečném otci. 
Podle stáří Kláry se dá odhadnout narození její matky Márie Forgáčové – odhadem se Mária mohla narodit v letech 
1780- 1798.  
Ve skutečnosti se ve forgáčovském rodokmenu taková Mária opravdu vyskytuje – Mária (Anna) Forgách, narozená 
14.4.1793 v Novém Mestě nad Váhom (Vágújhely), která byla od 16.8.1813 (Lédec, dnešní Ladice poblíž městečka 
Jelenec/Gýmeš) provdána za vzdáleného příbuzného hraběte Zsigmunda Forgáche (de Ghymes et Gács, *Szecsény 
28.10.1786, +Mándok 6.12.1872; pochován je v rodinné kryptě v Mándoku). Mária Forgách, provdaná Forgách, 
zemřela v Košicích/Kassa (! – odpovídá to původu Kláry)  25.1.1863 (pochována je v rodinné kryptě v Ruskově 
/Regeteruszka, vých. Slovensko). Tato Mária plně odpovídá údajům Kláry i rodinné legendě – Klára tedy byla 
Forgáčová po otci i po matce (!), až na to, že se v oficiálních rodokmenech nevyskytuje. Protože však bylo na více 
místech forgáčovských rodokmenů zjištěno pozměňování (zamlčování i falšování) rodových údajů, je možné 
předpokládat, že se dcera Klára narodila svým rodičům roku 1816 a z rodokmenu byla vyloučena až z důvodu zcela 
skandálního sňatku se zednickým tovaryšem z Košic (roku 1842). [Jiná možnost je uvedena níže*)].  Jako tomu bylo v 
několika dalších případech, Klára pro rod přestala existovat. Protože nebylo možné zamlčet jméno matky, byl jí pro 
další dokumenty „určen“ náhradní otec, Ján(os) Vozár, člověk ze služebnictva rodiny Forgáčů (jméno Vozár se 
vyskytuje poměrně často i na dalších místech forgáčovských rodokmenu, zejména v čachtické větvi rodu, možná někdy 
i z podobných příčin) – možno doložit.. 
Mária Forgáčová měla několik dalších dětí – Mária *1822 (*Gyöngyöstarján, +Tibolddaróc 1872), Kálman *1824 
(*Košice, +Tuzsér 1878. [Někdy bývá ještě uváděna Irma, ale to je omyl, Mária byla křtěna jako „Mária Irma“]. Klára 
mohla být prvorozenou dcerou, narozenou tři roky po svatbě (v matčiných 23 letech), tedy roku 1816(?). 
Uvedené údaje jsou prozatím jen dobře podloženou teorií. Je otázkou, zda tato teorie bude někdy potvrzena 
nebo naopak vyvrácena... 
 
[*)Existuje ještě jedna „dobrá“ teorie, která však počítá s nemanželským původem Kláry (Forgáčová pouze po matce). 
Klářina matka Mária by teoreticky mohla být nikde neuvedenou dcerou Andreje (Andráse) Forgáče, narozeného v 
Novém Mestě nad Váhom 14.6.1756 (uváděn i rok 1766, patrně chybně). V oficiálním forgáčovském rodokmenu nemá 

mailto:lubor.mojdl@gmail.com


tento Andrej žádné potomky, ve skutečnosti však byl prý tento Andrej Forgách z rodu vyděděn z podobných důvodů, 
jako tomu bylo v dalších případech – v tomto případě byl důvodem nerovný sňatek s Annou Hossóvou (nebo Hosszú). 
[Rod Hosszú byl zemanský rod z okolí Myjavy (Turá Lúka), náboženství kalvínského, z tohoto rodu také pocházeli 
kněží působící i v Čechách. Z rodu Hosszú pocházel i M.R.Štefánik].  
Tento Andrej měl několik dětí, jejichž potomci jsou (alespoň částečně) doloženi, i když se zdá, že v rodokmenu jedna 
generace schází. [Zajímavé je, že i v tomto „vyděděném“ rodokmenu se vyskytuje jméno „Vozár“.] Z jiných dokladů 
plyne, že tento Andrej (nebo jiný Andrej Forgách narozený téhož roku?) přestoupil na kalvínskou víru, v relativně 
pozdním věku (po ovdovění?) vystudoval kolegium v Sárospátaku a v letech 1801- 1816 působil jako evangelický 
pastor na několika místech v Čechách, mimo jiné i v okolí Poděbrad (Bošín). V Čechách se také (podruhé?) oženil 
(s Františkou Stehlíkovou z Nymburka) a měl doloženě dvě dcery (Alžběta, Anna; patrně záhy zemřely, dále jsem je 
nenašel). V roce 1816 se údajně vrátil do Uher. Existuje domněnka, že Kláře Asztalošové poskytl nějaké informace o 
poměrech v Čechách, protože Klára se skutečně odstěhovala do okolí Poděbrad, kde se podruhé provdala, za 
evangelíka Matěje Pánka. Samozřejmě tyto informace mohl Kláře poskytnout i jako poměrně blízký příbuzný (strýc - 
pokud platí teorie číslo 1).] Tato teorie se nicméně jeví jako krajně nepravděpodobná… 
 
Z uvedeného přehledu plyne vyšší pravděpodobnost teorie Mária x Žigmund. Napovídají tomu i východouherská místa 
pobytu Márie, Žigmunda i Kláry, svatba Kláry v Košicích a další údaje. Věk Márie odpovídá zcela teorii, jakož i rok 
narození Kláry tři roky po svatbě (další Máriiny děti – Kálman a Mária Irma se narodily později). 
 
Dostupné údaje hovoří o městečku *Gönc (tehdy psáno Göncz nebo Goencz), v českých matričních dokladech je psáno 
„Goenice“ apod.. Je zřejmé, že ani to nemusí být „pravé“ místo narození Kláry, pokud tu byla snaha něco zakrýt nebo 
zamlčet. (Maďarská genealožka prý nenašla v letch 1816-17 v Göncu narození Kláry Vozárové ani Forgáčové). Psáno 
je výhradně (o rodičích Kláry) „obyvatelé města Goencz v Uhrách“, nikoli „narozena v městě Goencz“! 
(Někteří badatelé, na které jsem se obrátil, čtou zápis jako „Gelnica/Goelnitz“, ale je to málo pravděpodobné…) 
Rok narození (1816) plyne jen z údajů o věku nevěsty v zápise o první svatbě Kláry (kdy jí také bylo „úředně 
přiděleno“ jméno Vozárová), totéž datum plyne i z údaje u druhé svatby, ale to mohlo být pouze převzato z předchozích 
dokumentů. Ve skutečnosti se dá počítat s datem narození v širším rozmezí, zejména aby byla znesnadněna identifikace. 
Klára se teoreticky mohla narodit v rozmezí 1814 – 1817. 
 
Samozřejmě se mohou objevit další okolnosti a možná i další teorie**; v současné době se žádná taková teorie 
neobjevuje. 
 
Kde tedy pátrat? 
Samozřejmě nejprve v archivu města Gönc*) – matriky župy Abaúj jsou údajně uloženy v archivu v Mezőcsátu, 
nicméně (podle sdělení maďarských genealogů) určité údaje (např. o narození) jsou dostupné v centrálním archivu 
v Budapešti. Údaje ze Zemplinské župy jsou uloženy v Sátoraljaújhely (ale také v centrálním archivu v Budapešti). 
Asi je třeba hledat nejen jméno Forgách, ale i Vozár (Vozáry, Vozárik…), pokud tu byla snaha o falzifikaci, a to 
v celém rozmezí let 1813-17. 
Problémem je, že místem narození Kláry nemusel být Gönc – existující doklady udávají pouze, že Mária Forgách a 
Ján(os) Vozár byli „obyvatelé Gönczu“. Skutečným místem narození mohlo být kterékoli forgáčovské sídlo jak na 
dnešním Slovensku, tak v Maďarsku. Z dostupných údajů je známo, že se manželé Forgách Zsigmond + Mária po 
svatbě zdržovali na panství Slanec (maďarsky Nagyszalánc) východně od Košic – i tam je tedy možné hledat. Další 
místem narození by mohla být například Nižná Kamenica (maďarsky Alsókemence)  nebo i Košice (Kassa). Ale hledat 
je patrně možné i v Szecsény nebo v Mándoku… Nebo v místě vlastního narození (Nové Město nad Váhom, maďarsky 
Vágújhely), bývalo častým zvykem rodit v domě svých rodičů. 
 
Hledání bude možná obtížné, ne-li zcela beznadějné. 
 
========== 
*Mezitím bylo hledáno v Göncu – zaplatil jsem maďarské genealožce za výsledek: v Göncu se roku 1816 nenarodila 
ani Klára Vozár, ani Klára Forgách. 
  
**Jedna teorie ještě existuje: Klára mohla být dcerou zmíněné Márie Forgáčové, ale Žigmund nemusel být otcem. To 
mohlo nějak vyjít najevo před nevhodnou svatbou Kláry. Možná od té doby žili manželé sice nerozvedeni (možná 
dokonce rozvedeni!), ale rozloučeni. Mária zemřela roku 1863 v Košicích, pohřbena je v Ruskově (u Košic), zatímco 
Žigmund zemřel roku 1872 v Mándoku, kde je také pohřben. Je trochu zvláštní, že manželé nespočívají ve stejné 
hrobce; přinejmenším je to neobvyklé, zejména u šlechtických rodů.  
 
Ještě jednu možnost mi naznačila korespondence s odborníky: V rámci dobové morálky byli někdy levobočci tolerováni 
a jejich nelegální původ vyšel najevo až při určitých okolnostech – zde například nevítaný sňatek nebo komplikace 
v době maďarského povstání. 
 
Podobný příklad v rodě Forgáčů uvádí ing. Valentin Bydlo: 



… V dopisech, které mám k dispozici (určené Marii-manželce Zikmunda Forgáče, Josefíně-manželce Františka 
Almásiho, Kolomanovi Forgáčovi) se zmínka o Vaší praprababičce Kláře nevyskytuje. Musím ale přiznat, že moje 
pátrání "v rodu" tak dalekosáhlé a podrobné jako je to Vaše, nebylo. Situace u Bydlů je totiž poměrně jednoduchá. V 
roce 1851 pobýval Koloman Forgáč v Březnici. Traduje se, že v té době byla v Březnici i jistá francouzská šlechtična. 
Slovo dalo slovo a v roce 1852 se narodil chlapeček. Pokřtili ho (dali mu jméno Ignác) a vychovával ho jako svého syna 
Jan Bidlo, sloužící na místním zámku. Byl Ignác nemanželským synem Kolomana nebo ne. Toť otázka. Tomu prvnímu 
by nahrávala skutečnost, že si ho v 15ti letech vzal Koloman k sobě do Slance. Proč? Dále, jak na svatbě Ignáce s Márií 
Deter, tak při křtu jejich dětí byli přítomni, jako svědci, event. kmotři, Forgáčovi (střídavě Alexander se svou matkou 
Eleonorou Forgáčovou-Pongrátzovou,  nebo s jeho manželkou Márií  Sennyeyovou - mám příslušné doklady).  
 
     Já jsem potomkem Ignácova prvního syna Huberta, který byl můj děda. Takže co dál. Nezbývá mi než Vám 
poděkovat za podrobný, pro mne docela zajímavý pohled do minulosti rodu Forgáčů, snad našich předků, a popřát, aby 
další Vaše pátrání přineslo více světla do řešení rodinné záhady.  
     S pozdravem   Ing. Valentín Bydlo, Praha 
 
========== 
Z důvodů „komplexnosti“ připojuji ještě výňatky z mailů na toto téma, mnohé údaje se samozřejmě opakují. 
Prohlédl jsem všechny forgáčovské rodokmeny, ale žádnou vhodnou alternativní Márii jsem nenašel; navíc všechny 
doklady hovoří jednoznačně o Márii Forgáčové. Ale znovu se mi potvrdilo, že ty rodokmeny jsou sestavovány mnohdy 
tak, aby "vyhovovaly". A to jak rodokmeny "oficiální", tak ony, které pocházejí od slovenských Forgáčovců. Někdy 
tam jsou chyby, jindy jsou "mezery" vyplněny "tak, aby to vycházelo". A jindy jsou asi "nevhodné" informace prostě 
vynechány. A můj případ zřejmě patří mezi ty nevhodné. 
Vezmi si například onoho pastora Andráše Forgáče, co působil na Benešovsku a Nymbursku (a mohl být strýcem mé 
Kláry). Jmenuje se stejně a má patrně stejný rok narození jako Andráš (či Andrej ve slovenské verzi). V oficiální verzi 
(.doc), viz níže, je bez potomků i dalších detailů. Ve slovenské verzi (.jpg) má uvedenu spoustu potomků, ale při 
pozorném čtení se zdá, že tam chybí jedna generace - jakoby Andrej měl potomka (z manželství s Annou Hosszú), 
nazvěme ho Andrej*, a ten měl teprve ty dále uvedené potomky (poněkud podivně se tam vyskytuje i jméno Vozárů, ale 
v jiné časové dimenzi). Z informací o pastoru Forgáčovi víme, že absolvoval kolej v Sárospátaku v poměrně pozdním 
věku (já si myslím, že po ovdovění) a pak odešel do Čech. Tam měl prokazatelně ještě dvě dcery - co se s nimi stalo 
nevíme, možná zemřely, mladší Anna pár dní po narození. 
Od slovenských Forgáčů a paní Janičkárové z Nižnej Kamenice víme, že se Andrej "nevhodně" oženil s příslušnicí 
nízké (zemanské) šlechty - o rodu Hosszú něco víme, pocházel z něj i M.R.Štefánik; kromě toho i protestantský kněz 
(sic!). Navíc, tento rod pocházel z nedaleka (posuzováno z N.Mesta nad Váhom), totiž z Myjavska (Turá Lúka). Mohli 
tedy mít syna (Andreje*), ovdovět, vystudovat kalvínskou kolej (rod Hosszú byl kalvínský!!!) a odejít do Čech. Pak by 
rodokmen jakžtakž vyhovoval, s tím, že další potomstvo pocházelo od tohoto "Andreje*". Je zřejmé, že tento 
"rodokmen" oficiálně Forgáčovcům nevyhovoval a je v "úřední verzi" zcela pominut (označeno žlutě). 
To jsme u Andreje či Andráše (nebo Ondřeje v českých matrikách). 
Klářina legenda praví (a údajné atrefakty s hraběcími výšivkami, které popisovala ještě její vnučka, tedy má babička, to 
potvrzují), že Klára vyrůstala ve forgáčovském prostředí a že jméno "Vozárová" dostala až před svatbou. A že záhy po 
svatbě musela s rodinou odejít (v paměti se mi to jeví spiše jako "byla vyhnána"). Důvodem tedy mohla být buď 
"neposlušnost" (vztah k zedníku Asztalošovi, případně nějaké další prohřešky) nebo zjištěný nemanželský původ (o této 
verzi jsem už psal; možná je i rozluka Márie a Zsugmonda a tedy i jiná místa pohřbů - Ruskov a Mándok). 
 
========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Různé verze forgáčovských rodokmenů (příslušné části): 
 
(podle slovenského sdružení Forgáčovců) 
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======================================================= 
(verze podle slovenského sdružení Rorgáčovců) 
 
„Oficiální verze rodokmenu“ 

o B3. Zsigmond, *Szécsény 28.10.1786, +Mándok 6.12.1872; m.Lédec 
16.8.1813 Gfn Mária Forgách de Ghymes et Gács (*Vágújhely 14.4.1793, 
+Kassa 25.1.1863)  

 C1. Mária Irma, *Gyöngyöstarján 8.1.1822, +Tibolddaróc 
17.3.1872; m.Kassa 29.10.1842 Konstantin Péchy de Péchújfalu 
(*Bodókőváralja 5.12.1818, +Pest 15.11.1866)  

 C2. Kálmán, *Kassa 21.8.1824, +Tuzsér 3.8.1878; m.Bacskó 
16.7.1844 Bss Eleonóra Pongrácz de Szentmiklós et Óvár (*Kassa 
24.5.1823, +Tuzsér 29.5.1916)  

 D1. László, *Alsó-Kemence 2.10.1845, +Brixen 22.6.1911; 
m.Pácin 10.8.1876 Bss Elza ’Sennyey de Kissennye (*Pácin 
16.7.1856, +Mándok 18.9.1937)  

 D2. Sándor, *Nagyszalánc 22.3.1849, +Alsó-Kemence 
22.12.1893; m.Pácin 8.9.1899 Bss Mária ’Sennyey de 
Kissennye (*Pácin 10.4.1863, +Abbazia 6.5.1912)  

 E1. Erzsébet, *Alsó-Kemence 2.10.1891, +Pressbaum 
20.2.1942; m.Budapest 30.8.1920 Frhr Clemens 
Waldbott von Bassenheim (*Tolcsva 19.1.1882, 
+k.a.Budapest 11.2.1945) 

 D3. Margit, *Alsó-Kemence 30.3.1851, +Tuzsér 25.2.1933; 
1m: Alsó-Kemence 16.7.1873 Gf Menyhért Lónyay de 
Nagylónya et Vásárosnamény (*20.8.1849 +8.3.1884); 2m: 
Mándok 24.5.1890 Tivadar Salamon de Alap (*Paks 
9.9.1843, +Tuzsér 14.4.1899)  

 D4. István, *Nagyszalánc 21.7.1854, +Nagyszalánc 
29.2.1916 

http://genealogy.euweb.cz/hung/lonyay4.html#ME
http://genealogy.euweb.cz/hung/lonyay4.html#ME


======================================================== 
 C13. [2m.] József, *Varannó 10.3.1750, +Ghimes 8.12.1813; 

m.Vágújhely 13.11.1782 Júlia Sándor de Szlavnicza (*Pest 
28.4.1759, +1832), dau.of Karoly Sandor de Szlavicza by 
Juliana Maria Rudnyanszky de Dezser  

 D1. Károly, *Varannó 7.9.1783, +Gimes 9.11.1859; 
m.Varannó 26.12.1809 Edle Herrin Philippina von 
Walterskirchen, Frn zu Wolfsthal (*Wolfsthal 26.4.1791, 
+Wien 31.1.1862)  

 E1. Júlia, *Bratislava 26.3.1811, +Graz 23.2.1893; 
1m: St.Stefan, Wien 7.1.1829 Károly Adamovich de 
Csepin (*Tenje 25.5.1808, +Sopron 1849), son of 
Anton Adamovich de Csepin by Baronesse Barbara 
Perenyi de Pereny; 2m: N Hartmann  

 E2. Károly, *4.9.1825, +Gimes 22.3.1911 

 D2. Jozefa, *Vágújhely 29.11.1785; m.Bratislava 
19.3.1813 Ferenc Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós 
(*1792, +Pest 19.4.1827)  

 D3. Amália, *Vágújhely 3.3.1787  

 D4. Antónia, *Vágújhely 9.6.1788, +Fáj 15.12.1823; 1m: 
Bratislava 28.9.1806 Gf János Fáy de Fáj (*Miskolc 
21.8.1775, +Pest 12.7.1812); 2m: László Szlávy de Okány 
(*23.5.1774, +Nagyvárad 25.4.1849)  

 D5. Mária, *Vágújhely 14.4.1793, +Kassa 25.1.1863; 
m.Lédec 16.8.1813 Gf Zsigmond Forgách de Ghymes et Gács 
(*Szécsény 28.10.1786, +Mándok 6.12.1872) 

====================================================== 

o B6. József Ferdinánd, *Csejte 15.10.1701, +Csejte 3.9.1757; 
m.Nagyszombat 24.4.1824 Bss Ágnes Perényi de Perény (*1696, +Csejte 
18.9.1763); 2m: Maria von Engelsheim  

 C1. [1m.] Angelika, *Csejte 25.4.1720, +Csejte 24.8.1720  

 C2. [1m.] Mária, *Csejte 1.3.1725  

 C3. [1m.] István, *Csejte 7.6.1726, +Csejte 31.8.1793; 1m: 
Júlia Vranovich; 2m: Borbála Mattyasovszky de Alsó- et 
Felsőmattyasócz (*1735, +Vágújhely 27.11.1775); 3m: Teréz 
Lazina (+Csejte 24.1.1799)  

 D1. [1m.] Pál, *Csejte 14.10.1747  

 D2. [1m.] Emerencia, *Vágújhely 17.6.1753, +Vágújhely 
25.8.1753  

 D3. [1m.] Péter, *Vágújhely 25.3.1755, +Vágújhely 
14.6.1755  

 D4. [1m.] András, *Vágújhely 14.6.1756   (pozdější 
pastor v Čechách?) 

D5. [1m.] Tádé, *Vágújhely 12.10.1758, +, +Vágújhely 10.2.1778; m.Vágújhely 
10.2.1778 

================================================== 

http://genealogy.euweb.cz/austria/walters1.html#MPJ
http://genealogy.euweb.cz/austria/walters1.html#MPJ


Poznámka k rodu Hosszú 

Rodina Hosszú de Hosszú: 

Rodina Hosszú de Hosszú pochádzala z južných maďarských krajov. Ako mnohé iné rodiny aj ona sa v 16. stor., v 
pohnutej tureckrj dobe dostala na slovenský kraj.  Najstarší nám známy predok sa spomína v Holíči v r. 1568, keď 
od grófa Imricha Czobora dostal dom a sesiu. bol to Andrej "Nemeth aliter Hosszú" a tento dostal 29.9.1578 od 
kráľa Rudolfa armales pre seba a pre svoje deti. Vtedy sa spomína ako "Andreas aliter Hosszu de Sovénháza" - v 
archíve Nitr. stolice, vo fascikli rodiny Hosszú, pod sign.IV 295.   Rodina sa časom veľmi rozvetvila, v 18. stor. 
niektorí jej členovia išli i na Dolnú zem,... atď. (Varsik, B., s.217). 

  Rodina Hosszú prebýva v Nitrianskej stolici od polovice 16. stor.. Jej členovia bývali spočiatku v Holíči a 
neskoršie sa dostávajú do Čáčova, Senice a na Turú Lúku. (Inf. Varsik, B., s.208). 

 
Štefan Hosszú (1805 - 1808) sa narodil 16. 8. 1755 v Turej Lúke. Študoval v Debrecéne a v Bratislave, neskôr v Jene (3 
roky). Pôsobil ako farár na viacerých miestach i v Čechách v nem. ev. cirkvi v Hermanseifene. Odtiaľ ho v r. 1784 
pozvali do trojrečovej cirkvi do Miškolca. Tu mal mnoho nepríjemností s inšpektorom Metznerom, ktorý trval na 
maďarizácii. Hosszú bránil svojich slovenských a nemeckých cirkevníkov. V r. 1791 odišiel za farára do Páradu.  
V Lučenci bol inštalovaný za farára 13. marca 1805 farármi Ondrejom Muránskym z Kalinova a Ondrejom Dedinským 

z Maškovej. Podľa ústneho podania bol snedý, malý (vyziabnutý) človiečik. Za jeho pôsobenia bola dokončená 
veža ev. kostola. Zomrel v r. 1808 vo veku 52 rokov. 

====================================== 

Další poznámky ke Kláře: 

Klára Vozárová – poznámky (z mailů, nerevidováno) 
 
Pokud jde o stáří Ondřeje Forgáče, nemusíme sice věřit Rychetskému (uvádí rok narození 1766), ale 
"Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny 1781 - 1931 /Jan Toul, České Budějovice/, kde jsou 
uvedeny životopisné údaje, působiště a další informace a ve většině i fotografie farářů sborů evangelických 
církví a.v. i h.v. působících na našem území v uvedených letech. O Ondřeji Forgáčovi je zde pouze velmi 
stručná zmínka o tom, že byl farářem v Soběhrdech v letech 1801-1804 a  
v Bošíně 1805-1816 a že přišel  z Uher jako *45letý kazatel*. Pokud odečteme 1801 - 45 = 1756, což 
odpovídá i datům, o nichž mě informoval i pan Vlad.Forgáč z Moravan nad Váhom.  
Ale uvidíme, co se z toho časem vyvrbí.  
Budeme asi muset prozkoumat matriky zemřelých (Bošín i Kostelní Lhota, popř. další), matriky oddaných 
(oženil se na Poděbradsku Michal Asztaloš - jeho potomci tam a na Mimoňsku dosud žijí - vdaly se asi obě 
Rosaliiny sestry, Marie osvojená a Alžběta (?). 
---------- 
1. Forgáč a co prozradily evangelické matriky: 
Andreas Forgatsch přišel na Bošínskou evangelickou faru patrně koncem roku 1804, 
protože 
první zápis jeho rukou je ze dne 1. ledna 1805. Vystřídal předchozího pastora 
Ondřeje Szegö, 
(ženatého s Marií,dcerou pastora France Kováče). 
V Bošíně se Ondřejovi narodily 2 dcery. Nejprve to byla Alžběta, která se 
narodila 5. února 1807 
a kterou sám Ondřej zapsal do matriky na str. 22. Jako otce uvedl: 
Cti hodny Muž toho cžasu duchownj past. při Cyrkwi Reform. Bossinske Ondřeg 
Forgáčch 
K matce napsal:  
Frantisska pozustala dcera Jana Stehlika bewalyho Obywatele Nymb. 
Kmotři Stepán Ssolins. duchownj pastiř Cyrkwe z Welenic 
+ (Kateřina Koubková ze Sovenic) 
Pokřtil Ján Rozary (pastor z Chleb) 
Druhá dcera Anna se narodila (matrika ev. Bošín 2) 26. května,  
pokřtěna byla 27. května a Ondřej pod to zapsal: 
Bohu oddana w Maji, protože Anna skutečně zemřela 3. června (5 dní stará) a 
zarmoucený 
otec jako příčinu smrti uvedl: 
Od přirozenj mdla, Nedochučatko tak gediná přjčina smrti 
Pochowana 4ho čerwna w Bossjně beze wssi ceremonji. 
Při křtu byly za kmotry prostí evangelíci z okolí: 
Jozef Hoffman, švec z Bošína 



Lidmila, vdova po Janovi Horáčkovi. 
S pastorem Ondřejem se něco nepěkného muselo dít, protože přestal dbát na 
úplnost matričních 
zápisů, zapisoval jen jméno a příjmení otce, jméno matky (bez příjmení) a 
stránky matriky doslova 
"svítí" holými místy. Přesto rukopis zůstává poměrně pevný, žádný "stařecký třas 
ruky" nelze vyvodit. 
Z katolické matriky lze také vyčíst, že mnohé bošínské evangelické děti byly 
křtěny jiným pastorem, obvykle to byl chlebský Jan Kazay (léto roku 1811). 
Domnívám se, že Ondřej začal asi pít, nebo trpěl nějakou duševní chorobou. 
Proto se také mění zapisovatel - 3. ledna 1814 již křtí Jan Fabry, Ondřej, 
(možná), ještě provádí 
nějaké zápisy, tentokrát ale podrobné, jak asi vyžaduje předpis a konečně v roce 
1815 nastupuje 
nový pastor Ladislaus Lenkey. (K němu poznámka. Rychetský nemá přesné datum jeho 
smrti. 
Zápis je v katolické matrice a Lenkey zemřel v Bošíně dne 18.3.1818 ve věku 40 
let.) 
 
Poslední zápis o křtu bošínského dítěte, který provedl Ondřej je, (v kat. 
matrice), 26.9.1815. 
Pak se Forgáčova stopa se ztrácí. Prohlédnul jsem evang. matriky sňatků, zda se 
Alžběta  
asi po dvaceti letech neprovdala, )tj. předpokládal jsem, že Ondřej zůstal v 
místě), ale nikde nic. 
 
Podíval jsem se proto také do evang. matriky z Hořátve (1). Tam jsem zjistil, že 
v Nymburce byli 
asi jenom dva evangelíci. Na str. 315 je pak tento zápis o narození: 
Dne 2. září 1789 dům 8 Nymburk 
Anna Marya 
otec: Jan Stehlík mesttan 
matka : Frantisska po Janowi Bulkowi měsstanowi Prazskem 
Baptis. Ladisl. Baka 
 
Uváděné číslo 8 byl asi statek na nymburském Zálabí. V nymburské matrice 
zemřelých je zde občas 
poznámka (na zalabi) a během asi deseti let je tu uváděn velký počet zemřelých 
podruhů a jejich rodinných příslušníků.  
V roce 1804 zde dokonce umírá šafář.  
 
Tak jaký učinit závěr pro Forgáče.  
Oženil se tady v Čechách s evangeličkou, patrně z docela bohatého statku.  
To ovšem nevylučuje skutečnost, že to mohl být vdovec. 
----------- 
Matěj, přijaté dcery Matěje Pánka i Asztalošovi bydleli nakonec asi od roku 1869 
všichni ve Vrbové lhotě č. 10. 
Děti Marie provd Dobiášové vždy brzy po narození zemřely, Michalovi Asztalošovi 
se zde narodil syn Matěj (28.1.1889) 
a dcera Alžběta přivedla roku 1872 v čísle 10 na svět Václava. Za měsíc umřel 
a možná, že to bylo dobře, protože opět neměl v matrice uvedeného tatínka. 
 
------------ 
 
(poznámky badatele v matrikách) 
Hledal jsem především zápis o svatbě pastora Ondřeje s Františkou.  
Matrika oddaných Nymburk, evang. Hořátev a evang. Soběhrdy jsou  
bez záznamu o té svatbě. Přitom v soběhrdské matrice jsem poznal Ondřejův 
rukopis, časově to odpovídá tak, jak říká Rychetský.  
 
Klára - žádné záznamy o narozených dětech, žádný záznam o svatbě v evang. 
matrice.  
(Záznam je tedy jenom v katolické matrice!). Prosím ,nezapomeň, že Klára měla 
mezi synem Michalem a Rosálií ještě dvě dcery, legitimizované Pánkem. Byl Pánek 



jejich otcem? 
Zopakuji to.  
Michal Asztaloš            * 8.4.1843  
Marie Asztaloš/Pánek   * 8.8.1847  
Alžběta Asztaloš/Pánek * 1850 (23 let při svatbě 26.5.1873)  
Rosarie Pánková           * 4.9.1853  
Jinak ale - myslíš si, že se Klára stěhovala z Uher se třemi dětmi, z nichž 
nejmladší dceři nebyly  
ani tři roky? (Rosarie je již zachycená ve Lhotě). To mi přijde málo reálné. *) 
Potomci Michala Asztaloše jsou ještě uváděni:  
Matěj        * 28.1.1869 Vrbová Lhota 10  
Kateřina    * 16.2.1873 asi tamtéž (+ 27.12.1953 v Dubé, Luční 231, přestoupila 
k čs. církvi husitské)  
Jan           * 22.8.1876 (asi Vrbová Lhota, údaj je ze svatby) 
 
[Pozn.: potomci Astalošů jsou doloženi v Poděbradech a v Mimoni] 
----------- 
*) Podle jedné z verzí rodinné legendy mohli Asztalošovi odejít i v důsledku politických událostí (1848) v tehdejších 
Uhrách… 
----------- 
 
Mormonské matriky: 
Od jednoho slovenského známého jsem dostal odkaz na stránky mormonů, ale zatím jsem neměl odvahu se na ně 
podívat. Možná by byly užitečné i pro naše  hledání, kdo ví? Cituji - "[ Mormóni pridali k prešovským matrikám už aj 
matriky z ďalších kútov Slovenska. Na https://familysearch.org si vyberte svetadiel a krajinu. Odporúčam registrovať 
sa, lebo niekedy to zobrazuje len registrovaným. S:)][ vľavo trochu nižšie kliknúť na Europe, potom vľavo sa objavia 
krajiny, kliknúť na Slovakia, potom sa vpravo vyššie objaví zdroj za Slovensko a tam kliknúť na browse image (tak 
podobne), potom už vybrať evanjelikov a lebo r-k, potom okresné mesto, potom obec s farou (iba fary to ponúka, takže 
treba vedieť, pod ktorú faru obec patrila) a potom si už zobrazovať prefotené strany matrík...]" .  
 
K tomu přidávám - v matrikách je i Maďarsko a další země. 
………………………………………… 
Připojuji i část mailu od české genealožky Heleny Voldánové: 
 
… myslím, že nejde o úmyslné zatajování v matričních zápisech, ale o to, že zápisy v 
Uhrách se značně liší od zápisů na území Čech. Zápis v Uhrách je velmi strohý, bez udání 
místa a rodičů. V tomto období při oddání ještě nemuseli předkládat své rodné listu a jen 
diktovali své osobní údaje. Při křtu údaje diktoval otec nebo porodní bába. Také je zde 
často zvykem, že se příjmení dítěte mění pozdějším sňatkem rodičů, aniž by to v křestním 
zápise zapsali. V Čechách je to vždy poznačeno, že se nemanželské dítě jmenuje příjmením 
matky a sňatkem rodičů je dítě otcem legitimováno a dává mu své příjmení. 
Pro potvrzení návaznosti ke šlechtickému rodu doporučuji nalézt další archivní záznamy: 
knihu ohlášek sňatku z fondu farního úřadu, kde je většinou více informací o rodičích 
knihu kšaftů neboli poslední vůle ve fondu velkostatku, kde by byl záznam o vydědění 
knihu o zápisu jejich majetku, kde se zapisoval dědický podíl a jeho vypořádání mezi 
sourozenci tady bych doporučila se obrátit na slovenského genealoga, který má přehled a 
blíže do archivu a také na Slovenskou genealogickou společnost v Martině 
 
-co se týká stránek mormonů familysearch.org 
tady se nemusíte bát, protože se zasloužili o digitalizaci matrik celé Evropy 
určitě matriky přes tyto stránky prohlížejte, i když zde ještě nejsou všechny 
zdigitalizovány 
 
-co se týká evangelíků, tady je třeba prohlížet i okolní evangelické farnosti a také 
současně farnosti katolické, protože v období 1782 až 1849 měli dohled nad matrikami 
evangelickými a zápisy jsou psány různě nebo duplicitně 
 

Závěrečná poznámka: 

Je samozřejmě stále možné, že se v případě Márie, matky Kláry Forgáčové/Vozárové/Asztalošové/Pánkové, jednalo o 
jinou, zatím neznámou a nikde neuvedenou,  Márii. Nepodařilo se najít podobnou osobu ani za pomoci několika 
genealogů. 

Přinese něco další pátrání??? 

 

https://familysearch.org/


(Poměrně podrobné informace o sečianské (Szecsény) větvi rodu Forgáčů přináší kniha paní PaedDr. Jolany 
Janičkárové Osudy slanských Forgáčovcov a Waldbottovcov, vydalo Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, 044 45, 
v roce 2013          www.kulturaabova.sk  ). Odtud pochází i podobizna Márie Forgáčové. 

 

I toto může být zajímavé: 
http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content2&pa=showpage&pid=26

http://www.kulturaabova.sk/
http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content2&pa=showpage&pid=26


 

 


