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Slovo na úvod 
Keď sme pred niekoľkými mesiacmi pripravili prvé číslo Genealogicko-

heraldického hlasu, mali sme obavy, s akou odozvou sa stretne. Z týchto dôvodov 
sme tiež znížili jeho náklad z plánovaných tisícdvesto na tisíc výtlačkov. Skutočnosť 
však ukázala, že naše obavy boli neopodstatnené. Aj napriek viacerým 
nedostatkom, ktoré prvé číslo Hlasu malo, prijali ste ho s porozumením a my sme 
už mesiac po jeho vydaní museli s prekvapením konštatovať, že na sklade zostalo 
už len pár desiatok exemplárov. 

Dnes k Vám prichádzame s druhým číslom, ktoré tiež v prevažnej miere 
prináša pôvodné príspevky. Materiál Z. Alexyho (Komunálna heraldika slovenských 
Vysokých Tatier), publikovaný už v zahraničí, sme prevzali s vedomím, že tu 
prezentovaný súbor erbov predstavuje vlastne prvý slovenský heraldický prejav po 2. 
svetovej vojne, s ktorým treba zoznámiť aj slovenského čitatela. 

Ďalší príspevok - štúdia Z. Díirišku - už odznel na vedeckom seminári, ktorý 
sa konal v marci pri príležitosti 70. výročia smrti D. Makovického v Literárnom 
múzeu A.S.Puškina v Brodzanoch. Príspevok L. Makovickej si mohli vypočuť 
účastníci septembrového stretnutia Makovickovcov v Martine a článok C.R 
Chapmana, viceprezidenta britskej Federácie rodinno-historických spoločností, zase 
návštevníci jeho prednášky v júni 1991 v Trenčíne. 

Všetkým priaznivcom ďakujeme za prejavený záujem i podporu. Priali by sme 
si, aby sa i toto číslo stretlo u Vás s podobným ohlasom ako predošlé. 

Tvorcovia 

Erb rodiny Lamoš na armálese z r. 1600 (originál v SOBA Bytča) 
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Štátny oblastný archív v Bytči 
Jana Harantová 

Bytčiansky zámok v dnešnej jeho podobe dal postaviť František Thurzo v rokoch 1571-1574. 
Kedze Bytča sa stala obľúbeným sídlom Thurzovcov je prirodzené, že tu našiel svoje miesto aj ich 
rodinný archív a archív bytčianskeho panstva. Túto tradíciu neporušili ani neskorší majitelia 
objektu - Esterháziovci a písomnosti panstva zostali uložené v zámku i v dobe, keď ho kúpil 
posledný majiteľ - Leopold Popper. 

V roku 1955 sa budova stala sídlom štátneho oblastného archívu s kompetenciou pre 
územie vtedajšieho Žilinského kraja. Štátny archív tak nielen nadviazal na dôstojného 
predchodcu, ale získal i rozsiahlu zbernú oblasľ: stredné Považie, Kysuce, Rajeckú dolinu, Oravu, 
Liptov a Turiec. Toto teritórium, bohaté na historické udalosti, národné a kultúrne tradície, dalo 
základ hodnotnej pramennej báze archívu. 

Štátny oblastný archív v Bytči spravuje dnes 441 archívnych fondov, zbierok a pozostalostí 
z rokov 1263-1986, ktoré možno rozčleniť do siedmich skupín: 1. fondy verejnej správy, 2. fondy 
súdnej správy, 3. archívy feudálnych panstiev a rodov, 4. cirkevné archívy, 5. registratúry lesnej 
správy, 6. písomnosti hospodárskych organizácií a spolkov, 7. zbierky a pozostalosti. 

Vo veľkej skupine písomností orgánov štátnej správy sú najcennejšie fondy historických 
stolíc - Trenčianskej (1584-1922), Turčianskej (1488-1922), Oravskej (1584-1922) a Liptovskej 
(1391-1922), štyri fondy ich verejnosprávnych výborov (1878-1918) a písomnosti registratúry 22 
slúžnovských úradov (1850-1922). Novšie verejnosprávne inštitúcie reprezentujú fondy 
Podtatranská župa (1923-1928), Považská župa (1923-1928), Tatranská župa (1940-1945) a 
Trenčianska župa (1940-1945). V súvislosti so zrušením Žilinského kraja v roku 1960 sa do archí
vu dostali písomnosti krajských úradov a orgánov z rokov 1949-1960, predovšetkým písomnosti 
Krajského národného výboru v Žiline, Krajského výboru SNF, Krajského výboru ČSM a ďalšie. 

Z justičnej správy sú významné pomerne ucelené registratúry bachovských súdov z Oravy, 
Liptova a Turca (1850-1860) a krajských súdov v Ružomberku (1876-1949). V oboch posledných 
fondoch sa zachovala i firemná a komasačná agenda. Mladšie obdobie justičnej správy repre
zentuje fond Krajského súdu v Žiline z rokov 1949-1960. 

Tretiu skupinu fondov predstavujú archívy 12 feudálnych panstiev (1330-1946) a 79 
rodových archívov (1270-1950). Osobitnú pozornosť si zasluhujú archívy panstiev Bytča-Strečno 
(1592-1950), Gbelany (1618-1943), Lednica (1575-1946), Považská Bystrica (1667-1891), Pruské 
(1330-1937), Starý hrad (1407-1938), Teplička (1737-1912) a najrozsiahlejší z nich - archív 
oravského komposesosorátu (1442-1945). Nemenej významné sú tiež rodové archívy. Jedným z 
najrozsiahlejších je fond Illešházi Dubnica (1270-1910). 

Písomnosti františkánskych kláštorov v Pruskom (1601-1950) a v Žiline (1701-1945), 
spolu so zbierkou cirkevných matrík (1628-1953), reprezentujú cirkevné archívy. 

Pretože územie Žilinského kraja bolo vždy z väčšej časti pokryté lesmi, neobyčajný význam 
majú písomnosti registratúr inštitúcií, ktoré ich spravovali. Boli to najmä lesné úrady v Dolnom 
Kubíne a Liptovskom Mikuláši (1886-1922) a im podliehajúce lesné správy (1805-1922), ako aj 
Riaditeľstvá štátnych lesov v Liptovskom Hrádku (1850-1944) a Oravskom Podzámku (1945-
1948). Obecné, urbárske a súkromné lesy sú dokumentované vo fondoch štátnych lesných úradov 
(1866-1922). 

Zo šiestej skupiny fondov možno vyzdvihnúť písomnosti Liptovskej sekcie Uhorského karpat
ského spolku (1884-1918) a Družstva Demänovských jaskýň v Liptovskom Mikuláši (1922-1954). 
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V poslednej, siedmej skupine fondov je pozoruhodná zbierka listín (1294-1848), z ktorých 
71 pochádza z doby do roku 1526. Do tejto skupiny patrí i písomná pozostalosť významného 
oravského prírodovedca Jána Matejca Revického (1877-1878), ako i písomné pozostalosti 
viacerých významných osobností, ktoré archív získal súčasnou akvizičnou činnosťou. 

Vo fondoch archívu sú bohato zastúpené aj unikátne a kuriózne písomnosti. Na prvom 
mieste treba uviesť Liptovský register z roku 1391 ktorý patrí medzi najstaršie pamiatky župného 
písomníctva vôbec. Ide vlastne o súpis listín, ktorý vznikol v súvislosti s falzifikátorskou činnosťou 
Jána Literáta z Madočian. Z jazykového hľadiska je významná slovenská listina lednického zeme
pána Bielika z roku 1435. Medzi cenné slovaciká patria aj pergamenové listiny, ktoré vydali richtár 
a rada mesta Rajec v rokoch 1553 a 1558. Pozoruhodné - najmä svojím vyhotovením, bohatou ilumi
náciou a pečaťami - sú tiež viaceré erbové listiny - armáles Jakabháziovcov (1557), Dubovských 
(1599), Lamošovcov (1600) a ďalšie. 

Medzi kuriózne písomnosti patria i denníky uhorského palatína Juraja Thurzu a jeho syna 
Imricha, obsahujúce napr. opis cesty J. Thurzu do Benátok v roku 1597, zápis o zemetrasení v 
Bytči 28.11.1607 a iné zaujímavé záznamy. Thruzovská korešpondencia - 4477 originálnych listov z 
rokov 1563-1622 - má v mnohých ohľadoch európsky význam. Jej odosielatelia patrili neraz k 
vysokopostaveným domácim alebo cudzozemským hodnostárom (profesori wittenberskej univerzi
ty, saské knieža Ján Juraj, sedmohradské knieža a vodca stavovského povstania Gabriel Betlen a 
mnohí iní). V tejto korešpondencii sa zachovali i listy Alžbety Bátoriovej palatínovi, a tiež list 
Juraja Thurzu o jej zatknutí v Cachticiach. Zriedkavé je i vyúčtovanie zámockého lekárnika v 

Letecký pohľad na bytčiansky zámok, sídlo Štátneho oblastného archívu v Bytči 
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Bytči (1617), uvádzajúce zloženie liekov, ich ceny a mená osôb, pre ktoré boli pripravené. Urbár 
lednického panstva obsahuje podrobnosti o tureckom pustošení Púchovskej doliny v roku 1663, 
ako i zmienky o českých a moravských pobelohorských exulantoch. Medzi rarity patrí aj zápisnica 
Liptovskej stolice so záznamami o procese proti Jurajovi Jánošíkovi zo 16.-18. marca 1713. Z 
početných unikátov z obdobia po páde feudalizmu spomeňme súdobú tlač mikulášskych žiadostí 
slovenského národa z roku 1838, pozvánku martinského richtára na memorandové zhromaždenie 
(1861), zápisnicu z 2. valného zhromaždenia Matice slovenskej z 3.8.1864, ktorému predsedal Štefan 
Moyzes, fotoalbum rodiny Sentivániovcov s umelecky vyhotovenou väzbou z dubového dreva (1861), 
stanovy Živeny z r. 1869 a mnohé ďalšie písomnosti dokumentujúce život predchádzajúcich generácií 
v celej jeho mnohotvárnosti. 

Pramene archívu dôležité pre historikov, jazykovedcov, etnografov a pamiatkárov, využí
vajú tiež bádatelia z mnohých ďalších vedných odborov. V posledných rokoch bytčiansky archív 
navštívili tisícky záujemcov od nás i zo zahraničia. Ich orientáciu a štúdium v archíve uľahčujú 
predovšetkým archívne pomôcky (študovňa eviduje 181 zväzkov rôznych príručiek, sprievodcov a 
pod.), odborná knižnica a účelne vybavené fotolaboratórium. V poéslednom období, najmä v 
súvislosti s uplatňovaním zákonov o rehabilitácii a reštitúcii, narástol počet záujemcov o vydá
vanie rôznych správnych informácií z archívnych dokumentov. Už tradične sa v archíve vyho- > 
tovujú aj genealogické rešerše, najmä pre početných zahraničných záujemcov. Pracovníci 
bytčianskeho archívu využívajú pramene aj pri realizácii dôležitých vedecko-výskumných úloh, 
spolupracujú s vedeckými, školskými a kultúrnymi inštitúciami. Archív tak slúži nielen ako 
klenotnica písomných prameňov, ale aj ako dokumentačné a vedecko-informačné stredisko. 

Najpočetnejšiu skupinu bádateľov tvoria záujemci o regionálnohistorický a genealogický 
výskum. Fondy archívu poskytujú bohaté pramene pre štúdium dejín jednotlivých lokalít i rodov. 
Nakoľko je dnes veľmi rozšírené najmä genealogické bádanie (často z praktických, ekonomických 
dôvodov), medzi najžiadanejšie materiály patria matriky. 

V bytčianskom archíve sú sústredené cirkevné matriky z územia bývalého Žilinského kraja, 
teda z časti Považia - od Dubnice po Liptovský Hrádok, z Kysúc, Oravy, Turca a Liptova, ktoré 
archív prevzal do svojej správy v troch etapách v priebehu rokov 1952-1981. Ich zbierku dnes 
tvorí 1445 zväzkov matrík z rokov 1628-1955. Najstaršia rímsko-katolícka matrika obsahuje zázna
my od roku 1628 (Bytča), evanjelická od roku 1689 a židovská od roku 1800. Matriky iných 
vierovyznaní sa v bytčianskom archíve nevyskytujú. K niektorým knihám sa zachovali i menné 
indexy (39 zväzkov z rokov 1737-1951). 

V spôsobe vedenia matrík v staršom, ale i novšom období možno postrehnúť značnú 
rozmanitosť. Matričné záznamy do jozefínskych čias vzťahujúce sa spravidla vždy len na jednu 
osobu sú písané zväčša súvislým textom. Od poslednej štvrtiny 18. storočia sa objavujú rubriky a 
od začiatku 19. storočia už aj prvé formuláre a tlačené vzory. Najstaršie matričné záznamy o 
narodených spočiatku obsahujú iba základné údaje - dátum a meno narodeného dieťaťa, mená 
jeho rodičov, krstných rodičov a miesto narodenia. Na začiatku roka, niekedy pri každom údaji je 
zaznamenané meno krstiaceho kňaza. V sobášnych matrikách sa uvádzajú mená snúbencov, ich 
stav (slobodný, vdovec), lokalita, z ktorej pochádzajú a mená svedkov. Sporadicky sa udáva aj 
meno nevestinho otca. V úmrtných matrikách sa značilo meno zomrelej osoby, pri dieľati meno 
rodiča, bydlisko a vek, ktorý sa však v starších matrikách často neuvádza. 

Matriky obsahujú pomerne často aj údaje o stavovskej príslušnosti (nobilis - šľachtic, colo-
nus - roľník, inquilinus - domkár). Zamestnanie sa uvádza spravidla až od 19. storočia. V 18. 
storočí sú údaje len pri niektorých zamestnaniach (organista, mlynár, sklár, učiteľ, atď). V 
niektorých starších, najmä evanjelických matrikách sa uvádza i počet zvonení pri úmrtí, 
prípadne okolnosť, či pohreb bol s rečnením alebo so spevom. Židovské matriky obsahujú aj 
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meno pôrodnej babice, pri chlapcoch meno a priezvisko toho, kto vykonal obriezku, spolu s dátu
mom tohto úkonu. 

Od roku 1852 pribudla v matrikách rubrika „poznámka", do ktorej sa zaznamenávali opravy 
matričných údajov, zmeny priezviska, vyhlásenie za mŕtveho, mimoriadne príčiny smrti a iné 
skutočnosti. Sporadicky tu nachádzame aj zápisy o úmrtí a sobáši, eventuálne z genealogického 
hľadiska dôležité údaje o tom, či dieťa bolo prvorodené. V záznamoch o úmrtí, či išlo o vdovca alebo 
vdovu, prípadne koľko rokov trvalo manželstvo. Zamestnanie rodičov, niekedy tiež snúbencov a pri 
úmrtiach príčina smrti sa postupom času uvádzali dôslednejšie. 

Katolícke matriky sú písané väčšinou latinsky, sporadicky aj slovensky. V rokoch 1843-50 
sa v nich v zmysle zákonného článku VI. §7 z roku 1840 objavuje maďarčina. Staršie evanjelické 
matriky sa viedli v latinčine, v období 1844-50 v maďarčine a po roku 1850 v biblickej češtine. V 
židovských matrikách v staršom období prevládala nemčina, neskôr maďarčina a v období prvej 
ČSR slovenčina. 

Matriky obsahujú i mnohé ďalšie zaujímavé údaje. Neraz sa v nich objavujú súpisy 
kostolného inventáru, klenotov, údaje o organe, reštaurátorských prácach. Možno tu nájsť i údaje 
o migrácii podomových obchodníkov, drotárov, sklárov a pod. vo svete, údaje o príčinách úmrtia, 
mortalitu pri rôznych epidémiách. Sporadicky sa v matrikách objavujú i záznamy kronikárskeho 
charakteru, ktoré poukazujú na niektoré pozoruhodné skutočnosti medzinárodného i vnútro
politického diania, všímajú si výnimočné javy, vrátane prírodných katastrôf a klimatických anomálií. 

Orientáciu v matrikách umožňuje rozsiahly a podrobný inventár. V ňom sú matriky zora
dené podľa jednotlivých farností v abecednom slede, pričom sú najskôr uvedené matriky rímsko
katolíckej, potom evanjelickej a napokon židovskej cirkvi v poradí rodné, sobášne a nakoniec 
úmrtné matriky. Pôvodné menné registre sú pripojené k matrikám príslušnej farnosti. Prácu s 
inventárom uľahčuje menný, miestny a vecný ukazovateľ. 

Matriky môže študovať každý záujemca v študovni archívu, ktorá je prístupná v pracovných 
dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ich zapožičanie podlieha kolkovému poplatku 10 Kčs za 
zväzok a deň. Pre záujemcov, ktorí z časových alebo iných dôvodov nemôžu navštíviť archív 
osobne, vyhotovujú pracovníci archívu genealogické rešerše na základe vopred uzatvorenej doho
dy. Poplatok za tieto služby závisí od rozsahu a náročnosti výskumu. Za jednu hodinu prípravy 
jednoduchej rešerše pre tuzemského žiadateľa sa platí 80 Kčs, za zložitú rešerš 125 Kčs a napo
kon za zložitú kombinovanú rešerš 140 Kčs. Na základe žiadosti sa vyhotovujú i jednoduché 
rešerše - výpisy z matrík o narodení, sobáši, resp. úmrtí jednotlivých osôb, za ktoré sa platí 
kolkový poplatok 50 Kčs. Pracovníci archívu vyhotovujú rešerše i pre zahraničných žiadateľov. 
Túto i ďalšiu časovo náročnú prácu s matrikami čoskoro uľahčí počítač, do pamäti ktorého sa už 
v tomto období začnú ukladať prvé záznamy. 

Hoci sú matriky pri genealogickom výskume najcennejšie, archív disponuje aj inými pra
meňmi. Sú to často písomnosti, ktoré na prvý pohľad s genealogickým výskumom priamo nesúvisia. 

Pri skúmaní vývoja šľachtických rodov možno veľmi cenné informácie získať štúdiom 
rodových archívov, v ktorých sa nezriedka zachovali genealogické tabuľky a armálne listiny. 
Zaujímavé údaje poskytujú tiež súdne spisy a záznamy o rôznych majetkových sporoch. V nich sú 
často zmienky o príbuzenských vzťahoch súvisiacich s prevodom, kúpou a predajom, resp. zálo
hovaním majetku. Tieto typy písomností sa popri rodových archívoch zachovali i vo fondoch 
panstiev a žúp. 

Bádateľ môže využiť aj rôzne druhy súpisov: šľachty, daňové, súpisy obyvateľstva a pod. 
Z hľadiska genealogického výskumu šľachtických rodov je zaujímavý napríklad súpis šľachty 
Trenčianskej stolice z rokov 1573-1825 ako i zemianske registre (Regesta nobilium) tejto stolice, 
ktoré sú rozdelené na štyri časti. Prvá obsahuje genealógie rozličných zemianskych rodín 
Trenčianskej stolice z 18. a 19. storočia, druhá (miscelanea nobilitaria) doklady k zemianskym 
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testamentom, tretia (instrumenta) takisto testamentáme písomnosti a posledná rozličné výťahy a 
poznámky. K tomuto druhu písomností patrí aj abecedný zoznam šľachticov stolice, vyhotovený v 
roku 1848 podľa kongregačných zápisníc z rokov 1571-1828. Vo fonde Oravská župa sa zachoval 
okrem iného i zoznam osôb, ktoré zomreli vo francúzskom zajatí v r. 1816. Často môže na ďalšiu 
stopu priviesť údaj zo zoznamu poddaných, ktorí odišli z niektorého panstva, a to najmä v prípadoch, 
ak genealogická línia v niektorej konkrétnej lokalite náhle končí. 

Vo viacerých prípadoch možno využiť kongregačné protokoly jednotlivých stolíc. Obsahujú 
záznamy o majetkových sporoch, testamentoch a najmä potvrdenia, resp. záznamy o výsledkoch 
zisťovania šľachtického pôvodu. Pomerne málo využívaným prameňom sú tzv. knihy odúmrtí z 
fondov panstiev. Bádateľ z nich získa nielen dátum úmrtia konkrétnej osoby, ale i údaj o jej 
majetkových pomeroch. Záznam o najbližších príbuzných zomrelého môže tiež doplniť genea
logickú tabuľku. Podobné údaje obsahujú i súpisy a sirotské spisy vo fondoch žúp. 

Zaujímavé pre genealogický výskum sú i urbáre a urbárske súpisy. Umožňujú doplniť údaje 
získané z matrík a často sú tiež vodidlom v období pred ich zavedením. Neposkytujú síce priame 
informácie, niekedy však pomôžu upresniť výskyt priezviska v tej-ktorej oblasti, resp. lokalite. 

Začiatok 20. storočia bol poznačený viacerými silnými vlnami vysťahovalectva. V tejto 
súvislosti vznikli rôzne evidencie pasov a vysťahovalcov, ktoré sa v súčasnosti stávajú zaujímavými 
najmä pre zahraničných Slovákov. 
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KOMUNÁLNA HERALDIKA SLOVENSKÝCH 
VYSOKÝCH TATIER * 

Zdenko G. Alexy 

Vysoké Tatry sú jedinou časťou hlavného karpatského oblúka, ktorá má vysokoalpínsky 
charakter. Asi pätina týchto veľhôr leží na území Poľska. Ich slovenská časť bola po 2. svetovej 
vojne zákonom Slovenskej národnej rady2 vyhlásená za národný park, v ktorom sa ochrana 
prírody mala zmysluplne spájať s využívaním tejto oblasti na liečebné (liečenie astmy, porúch 
krvného obehu, tuberkulózy), rekreačné a tiež športové účely (pestovanie horolezectva, zimných 
športov). Aby sa táto komplexná funkcia mohla úspešne napĺňal', bola celá oblasť vyňatá z právo
moci podhorských obcí a z častí ich území sa utvorila samosprávna mestská obec pod názvom 
Vysoké Tatry. Na jej území sa v nadmorskej výške 850-1350 m nachádzajú klimatické kúpele a 
športové strediská, ktoré vznikali na južných svahoch pohoria už od začiatku 19. storočia a 
nepredstavujú vidiecke ani mestské sídla. Predkladaný príspevok chce byť značne oneskoreným 
autoreferátom o erboch týchto lokalít, ktoré sme vytvorili v r. 1958. 

Prekvapilo nás, keď sme sa v r. 1957 dozvedeli, že 10 najznámejších rekreačných stredísk 
vo Vysokých Tatrách začalo používať dovtedy neznáme a zjavne novovytvorené erby. Ich autorom 
bol pražský grafik Radek Kuneš. Opis (nie blázon) a výklady týchto erbov spolu s ich čierno
bielymi vyobrazeniami publikovali vtedy Tatranské noviny Množstvo neheraldických prvkov, erb 
Tatranskej Lomnice a jeleň Tatranskej Polianky, ktorý zrejme pochádzal z vtedy používanej 
firemnej značky leteckej spoločnosti Air-India, nás pobúrili a vyprovokovali. Došlo to tak ďaleko, 
že sme sa rozhodli presvedčiť funkcionárov mestskej správy Vysokých Tatier o potrebe vytvoriť 
pre túto oblasť nové, heraldicky bezchybné erby, ktoré by podľa možnosti obsahovo vychádzali z 
miestnych historických erbotvorných prvkov. Dohodli sme sa, že vytvoríme erby nielen pre 10 
najvýznamnejších tatranských stredísk, ale aj pre všetky ďalšie sídla tejto oblasti, vrátane 
jednotlivých vysokohorských chát a konečnej stanice lanovky na Lomnický štít (2632 m n.m.), kde 
sa nachádza observatórium. Stanovili sme zásadu, že obsah nových erbov musí nadväzovať na 
obsah erbov a pečatí tých obcí, na území ktorých sa nachádzali novovzniknuté lokality. Pred 
jednou podmienkou sme však museli kapitulovať: tvar erbov mal zodpovedať tým, ktoré použil R. 
Kuneš, pričom zadávatelia z praktických dôvodov trvali aj na pripojení stuhy čiastočne 
prekrývajúcej spodnú časť erbového štítu. 

Slovenské Vysoké Tatry ležia na území dvoch historických stolíc - Spišskej a Liptovskej. 
Archiválie pre spišskú časť, o ktoré sme mali záujem, bolo preto treba hľadať v Štátnom archíve v 
Levoči, pre liptovskú časť v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Cenné rady a pomoc nám pritom 
poskytli člen Académie Internationale d'Héraldique, vtedajší docent bratislavskej univerzity Jozef 
Novák a dr. Ivan Chalupecký z levočského archívu. Ukázalo sa, že pri tvorbe väčšiny erbov 
možno siahnuť po historických heraldických prvkoch. Tam, kde sme ich podľa vtedajšieho stavu 
výskumu nemali k dispozícii, museli sme sa spoľahnúť na vlastnú invenciu. V nasledujúcom texte 
komentujeme tvorbu erbov podľa topografického poradia jednotlivých lokalít. 

1. Podbanské patrilo prv k obci Liptovská Kokava. Pečať tejto dediny znázorňovala sv. 
apoštolov Šimona a Júdu, držiacich otvorenú knihu.4 Zodpovedalo to patrocíniu filiálneho kosto
la Liptovskej Kokavy, ktorý bol postavený v roku 1825 na mieste pôvodného dreveného kostola.5 

Prvky z tejto pečate sa použiť nedali, preto sme siahli po pečati Východnej, susednej dediny, s 
ktorou Liptovská Kokava hraničí blízko pri Podbanskom. Pečať Východnej vznikla v 17. stor. a 
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hlavnou figúrou na nej je baran s kruhovým nápisom „SIGILUM COMVENITATIS PAGI 
VICHODNA". Pre Podbanské sme preto navrhli erb, ktorý obsahuje dve proti sebe stojace ovce 
a symbolizuje tak obe spomínané obce, ako aj bývalé pasienky ležiace okolo Podbanského. V 
päte štítu sa nachádza symbol baníctva. Názov Podbanské poukazuje na existenciu zlatých a 
medených baní, ktoré boli v prevádzke ešte na začiatku 19. stor.7 

2. V oblasti pôvodne patriacej Važcu leží osada Tri studničky. Podľa stavebného tvaru 
tamojších striech, ktoré siahajú skoro po zem, sme do jej erbu zaviedli krokvu. Tri krčahy 
predstavujú hovoriace figúry a malý zvon atribút sv. Antona, patrocínia farského kostola vo 
Važci.8 Svätec spolu s atribútom (zvonom)9 je zobrazený na staršej obecnej pečati z r. 1521 i na 
neskoršej z r. 1750. 

3. Na bývalom obecnom území Štrby sa nachádzajú: 
- dopravný uzol Tatranská Štrba, 
- kúpeľné, rekreačné a športové stredisko Štrbské Pleso a 
- Chata na Solisku. 

Patrocínium Štrby (sv. Ondrej)10, vyskytujúce sa aj na obecnej pečati, sme vyjadrili v 
červeno-zlato priečne štvrtenom poli, ktoré prekrýva atribút sv. Ondreja - uhlopriečny kríž v 
obrátených farbách. Tento znak sme použili pre celú oblasť Štrby, preto sa objavuje na erboch 
všetkých troch vyššie spomenutých lokalít. Pri Tatranskej Štrbe je na ňom modrá jedľa, ktorá 
charakterizuje polohu Tatranskej Štrby. Pri Štrbskom Plese ho vidno v ľavej polovici štítu, v 
pravej sú prvky, ktoré charakterizujú slnko, sneh a jazero (pleso). V prípade Soliska, kde v r. 1939 
vznikol prvý lyžiarsky výfah vo Vysokých Tatrách, sú v erbe ako pendant k symbolu Štrby skríže
né lyžiarske palice. 

Všetky doteraz spomínané lokality sa nachádzajú na území historickej Liptovskej stolice, 
ostatné ležia na Spiši. 

4. Na obecnom území Mengusoviec sa nachádzajú dve chaty: 
- Popradské pleso (1494 m n.m.) a 
- Chata pod Rysmi (2300 m n.m.). 

Obecná pečaf Mengusoviec (18.stor.) obsahuje postavu sv.Tomáša12, čo zodpovedá 
patrocíniu tamojšieho kostola, ktorý bol postavený v 13. stor. Postava však nemá žiaden atribút 
a písmená S T na boku sa nedali upotrebiť v nových erboch. Pri Popradskom plese sme preto 
vychádzali z typickej fauny a flóry a pri Chate pod Rysmi z etymologicky jednoznačne nevysvetli
teľného názvu štítu Rysy, pod ktorým táto chata leží. Slovo „rys" označuje o.i. dravca (lat. Lynx), 
preto sa v erbe na modrom poli objavujú tri rysie hlavy. Kôl je na hermelíne symbolizujúcom 
hranostaja, ktorý žije v týchto nadmorských výškach. 

5. Štóla je jednou z dvoch starých dedín plne začlenených do mestskej obce Vysoké Tatry. 
Vznikla v 13. stor. a od r. 1314 patrila benediktínom, ktorí tu založili kláštor. Ten však v r. 1436 
vyhorel a odvtedy pustol14. Pečaf obce z r.1851 zobrazuje jeho vtedy ešte exisujúce ruiny12 a 
obsahuje kruhopis „PEČAŤ OBCI STÓLSKEJ 1851". Obsah pečate sme celý prevzali do obecné
ho erbu Štóly. 

Na bývalom chotárnom území Štóly sa nachádzajú Vyšné Hágy, veľké sanatórium s 
priľahlým sídliskom. Ako symbol liečenia umiestnil R. Kuneš do svojho návrhu erbu slnko, ktoré 
sme zachovali. 

6. V bývalej oblasti Gerlachova sa nachádzajú kúpele Tatranská Polianka. J. Novák 
opisuje obecnú pečaf Gerlachova vo svojej práci,14 ktorá vyšla v r. 1972. V r. 1958 sme nemali o 
nej informácie a museli sme sa uspokojiť s motívom jeleňa, ktorý navrhol R. Kuneš. Pretože s ním 
súhlasili aj zadávatelia, a vytvorili sme len jeho heraldickú kresbu. 
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Vysoké Tatry - mapa jednotlivých lokalít 

Na východ od Tatranskej Polianky sa na bývalom obecnom území Batizoviec nachádza 
liečebný areál Nová Polianka, vybudovaný po 2. svetovej vojne. Príbuznosť názvu s Tatranskou 
Poliankou sa odrazila aj v našom návrhu erbu Novej Polianky - v hornej polovici deleného štítu 
sa objavuje horná polovica erbu (jeleň) Tatranskej Polianky. V dolnej polovici je zobrazená časť 
pečate obce Batizovce, na ktorej vidieť kostol v pozadí s horským hrebeňom Vysokých Tatier.15 

Na bývalom obecnom území Gerlachova leží aj horská chata Sliezsky dom, postavená na 
prelome storočí sliezskou turistickou skupinou Uhorského karpatského spolku.16 Chata (dnes 
vysokohorský hotel) sa nachádza pri Velickom plese, ktoré odvodzuje svoj názov od obce Veľká 
(dnes časť Popradu). V štiepenom erbe sa vpravo objavuje polovica erbu Sliezska, vľavo atribút 
sv. Jána Evanjelistu (z kalicha vyrastajúci had), ktorý možno nájsť na viacerých pečatiach Veľkej.17 

7. Obecná pečať Veľkého Slavkova obsahuje postavu sv. Ondreja s krížom,18 čo zodpovedá 
patrocíniu tamojšieho farského kostola19 postaveného v 13. stor. Pretože v bývalom chotári 
Veľkého Slavkova ležia významné klimatické kúpele - Tatranské Zruby a Nový Smokovec, chceli 
sme v ich erboch, podobne ako pri Štrbe, použiť ondrejský kríž, avšak v inom heraldickom 
stvárnení. Rozhodli sme sa pre čierno-červený priečne štvrtený štít. Tatranské Zruby, sídlisko, 
ktoré v 20-tych rokoch založila armáda, majú na ňom dva skrížené zlaté meče a Nový Smokovec 
zlaté slnko. 

V centrálnej oblasti Vysokých Tatier sú štyri lokality, ktoré majú meno Smokovec, a síce 
Starý, Nový, Horný a Dolný Smokovec. Hoci tieto osady ležia na bývalom chotárnom území troch 

11 



rôznych obcí, topograficky a pre čiastočne spoločný názov tvoria určitú jednotu. Chceli sme ju 
zvýrazniť aj heraldicky a za spoločný symbol všetkých štyroch Smokovcov sme preto určili zlate 
slnko so striedavo rovnými a zvlnenými lúčmi. Takto sa tento symbol dostal aj do už spomí
naného erbu Nového Smokovca. 

8. Horný Smokovec, Dolný Smokovec a sídlisko Pod lesom ležia na bývalom obecnom 
území Novej Lesnej. Jediný odtlačok jej obecnej pečate,18 ktorý sme poznali, nemal čitateľný 
obsah. Pre Horný a Dolný Smokovec sme preto navrhli delený erb, v ktorého hornej časti sa 
objavuje už opísané smokovecké zlaté slnko v červenom poli. V dolnej polovici sa pri Hornom 
Smokovci nachádzajú tri zelené jedľové šušky na zlatom poli a pri Dolnom Smokovci strieborný 
jelení paroh na čiernom poli. V oboch prípadoch ide o výpožičky z tunajšieho sveta rastlín a 
zvierat. 

Sídlisko Pod lesom leží tesne pri Dolnom Smokovci. V erbe má preto jelení paroh Dolné
ho Smokovca a v hlave štítu tri ihličnaté stromy, hovoriace figúry, ktoré symbolizujú les a pouka
zujú na výraz „pod lesom". 

V bývalom chotári Novej Lesnej sa nachádza aj športový areál Hrebienok s lyžiarskym 
svahom. Na jeho erbe, ktorý je deväťkrát modro-strieborno delený, sa nachádza modrý kôl so 
strieborno-zlatou lyžiarskou palicou. 

9. Starý Smokovec vďačí za svoj vznik v 18. stor. osviežujúcemu prameňu . Popri zlatom 
slnku v hornej červenej polovici je preto v dolnej polovici jeho erbu strieborný krčah na modrom 
poli. Pečaf Mlynice, obce, v ktorej chotári bol založený Starý Smokovec, sme síce mali k dispo
zícii, odtlačok bol však nezreteľný a jeho obsah sme preto využiť nemohli. 

10. Naproti tomu Stará Lesná má vo svojej obecnej pečati atribút, ktorý sme použili vo 
viacerých novovytvorených erboch. Jej obsah sme v r. 1958 interpretovali ako postavu sv. Matúša, 
ktorá nesie sekeru. Dnes však vieme, že patrocíniom farského kostola Starej Lesnej sú sv. Peter a 
Pavol21 a s určitosťou môžeme tvrdiť, že predmet, ktorý na spomínanej pečati drží jeden z nich je 
predimenzovaný kľúč. Na nami vytvorených erboch sa tak namiesto kľúča objavuje sekera ako 
spoločný symbol pre celú bývalú oblasť obce Stará Lesná. 

Tatranská Lesná má zlatú sekeru na červenom poli so štvrteným lemom, ktorého 1. a 4. 
časť je strieborná vždy s tromi červenými slnkami a 2. a 3. časť modrá s tromi striebornými 
snehovými vločkami. 

Chata kpt. Nálepku, resp. Nálepkova chata má na modrom poli meč prekrytý päťcípou 
hviezdou. V červenom kantóne je zlatá sekera. 

Téryho chata (2011 m n.m.) leží pri Piatich Spišských plesách, ktoré sú asi pol roka 
zamrznuté. Jej erb sme preto strieborno-zeleno delili na štvoro a potom štiepili napoly tak, aby 
sme ľavú stranu mohli zobraziť v obrátených farbách. V červenom kantóne sa opäť nachádza 
symbol Starej Lesnej. 

Pri Zbojníckej chate sa zlatá sekera objavuje na srdcovom štítku, ktorý prekrýva horo
lezecký čakan skrížený s valaškou. 

11. Veľká Lomnica vlastnila v horskej časti svojho chotára rozľahlé územie, v strede ktoré
ho vznikli v prvom desaťročí nášho storočia kúpele Tatranská Lomnica. R. Kuneš povýšil na 
hlavný heraldický motív jej erbu lanovku na Lomnický štít. Keď v r. 1975 posudzovali naše návrhy 
zástav pre tatranské obce, komisia nechcela prijať návrh zástavy Tatranskej Lomnice, 
vychádzajúci z Kunešovho erbu a vyzvala nás, aby sme pre Tatranskú Lomnicu navrhli nový erb, 
ktorý by - ako všetky ostatné - zodpovedal heraldickým pravidlám. Poslúžila nám pri tom gotická 
pečať Veľkej Lomnice, znázorňujúca sv. Katarínu s kolesom (toto pečatidlo z 15. stor. sa 
používalo ešte v roku 1866!). Do spodnej polovice nového erbu sa tak dostal atribút sv. Kataríny 
(koleso). V hornej sa objavujú hlavné prvky tereziánskeho erbu Provincie 16 spišských miest, 
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ktorý jej bol 21.10.1774 prepožičaný Máriou Teréziou a potvrdený 5.6.1778, kedy sa táto oblasf 
vrátila z poľského štátneho zväzku Uhorsku.24 Z tohto erbu sme vypožičali tri štylizované horské 
štíty, nad bočnými sa však neobjavuje zlaté slnko a zlatá šesfcípa hviezda (ako na provinčnom 
erbe), ale zlaté slnko a strieborná snehová vločka. 

Nad Tatranskou Lomnicou sa nachádza Skalnaté pleso (1751 m n.m.), v ktorého blízkosti 
bolo vybudované astronomické observatórium. Modré erbové pole je preto posiate zlatými päťcí-
pymi hviezdami. Zvlnené brvno nad všetkým má symbolizovať pleso. 

Lomnický štít (2632 m n.m.) zliezol po prvý raz Róbert Townson v r. 1793, čo podrobne 
opísal vo svojej cestovnej správe.25 Bol členom Royal Society of Edinburgh (Edinburskej 
kráľovskej spoločnosti). Prirodzene, že sme sa zaujímali o jeho eventuálny erb, ktorý sme chceli 
použiť pri tvorbe erbu pre Lomnický štít. Z korešpondencie s dvornou kanceláriou lorda Lyona 
(škótsky heraldický úrad v Edinburghu - pozn. zost.) vyšlo najavo, že Townson bol Angličan. Náš 
ďalší pokus pri College of Arms (britský heraldický úrad so sídlom v Londýne - pozn. zost.) však 
stroskotal na tom, že sme si nemohli dovoliť zaplatiť požadovaný poplatok a museli sme preto 
vystačiť s vlastnou heraldickou invenciou. Účinky slnečného žiarenia predstavovali koncom 50-
tych rokov hlavnú výskumnú úlohu observatória na Lomnickom štíte, čo sa odrazilo pri 
stvárňovaní pravej polovice erbu. V ľavej polovici je veternou ružicou symbolizovaná hydro
meteorologická stanica na Lomnickom štíte. Hoci toto stvárnenie bolo prijaté dobre, ešte i dnes 
ľutujeme, že townsonovský problém zostal nevyriešený. 

12. Chotár Huncoviec, ktoré ležia na rieke Poprad, sa tiahne až po hlavný hrebeň 
Vysokých Tatier. V oblasti predtým patriacej tomuto mestečku sa nachádzajú Tatranské Matlia-
re. Pri Huncovciach sú známe dve pečate: oválna z r. 1662 s kruhopisom „SIGILLUM OPPIDI 
HUNTS ANNO 1662", ktorú spomína aj J. Novák,26 a okrúhla s rovnakým nápisom. Jej odtlačok 
však, žiaľ, nereprodukuje celé vročenie, dajú sa rozlíšiť len číslice 166 . Na oboch pečatiach 
vidno neskororenesančný štít a na ňom kostol s vežou z bočného pohľadu. Na streche kostola je 
predimenzovaný kohút znázornený ešte v duchu rozkvetu erbového umenia. Pretože pečate 
Huncoviec neobsahujú atribút svätého patróna, ale na obidvoch sa vyskytuje spomínaný kohút, 
namaľovali sme do erbu Tatranských Matliarov dvoch proti sebe stojacich kohútov v obrátených 
farbách. 

13. Zelené pleso, Kežmarská chata a Kežmarské Žľaby ležia v horskej časti bývalého 
chotára Kežmarku. Tomuto mestu bol erb prepožičaný kráľovskou listinou z 13. júna 1463.27 

V prípade Kežmarskej chaty, keďže nesie názov mesta, sme prevzali úplný mestský erb, 
avšak v ľavej polovici s obrátenými farbami brvien. 

Pri Kežmarských Žľaboch sa horná polovica mestkého erbu úplne opakuje, v dolnej je 
vidieť jelenie parožie. 

Zelené pleso leží v údolí, ktoré bolo od stredoveku známe ťažbou zlata. Prácu baníkov má 
symbolizovať zeleno-čierna kombinácia farieb. Štiepenie štítu spodnej polovice kežmarského 
mestského erbu sa tu opakuje - v jednej časti v tinktúrach mestského erbu, v druhej v baníckych 
farbách. Stred je prekrytý horolezeckým čakanom. 

14. Iné spišské mesto, Spišská Bela, nemala to šťastie, aby jej erb udelilo kráľovské privi
légium. Jej mestským symbolom sa stal zvon, ktorý sa vyvinul z atribútu miestneho patrocínia (sv. 
Anton).28 Erb pochádzajúci z 19. stor. znázorňuje nielen celú postavu sv. Antona, ale aj stromy a 
kráčajúceho medveďa. Pretože motív zvona našiel už svoje uplatnenie pri Važci, resp. pri Troch 
studničkách, siahli sme pri Tatranskej Kotline, ktorá leží na bývalom mestskom území Spišskej Belej, 
po medveďovi. Pri stvárnení erbu sme vychádzali z Kunešovho návrhu, ktorý v erbe Tatranskej Kotli
ny uplatnil plesnivec, charakteristickú rastlinu belianskych vápencových vrchov. Kvet sme položili na 
červené pole a do zlatej hlavy štítu sme umiestnili medveďa zo Spišskej Belej. 
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15. Druhou dedinou, ktorá bola úplne začlenená do mestskej obce Vysoké Tatry, je Ždiar. 
Jej pečaf poznáme z odlačku, na ktorom sú dve ženské postavy, jedna š gloriolou a kruhový nápis 
„SIGILLUM POSSESSIONIS ZSDIAR ANO 1809". Postavy sa dajú vysvetliť patrocíniom 
miestneho kostola Navštívenia Panny Márie. Tento obsah sa však ukázal pre naše účely 
nepoužiteľným a tak Kunešom vytvorený erb Zdiaru aj naďalej zostal v platnosti. Na stricborno-
červeno štiepenom štíte sa objavuje priečne postavená sekera a vľavo hore strieborný plesnivec. 

16. Oblasf Javoriny, malého sídliska lesných robotníkov, patrí celá k mestskej obci Vysoké 
Tatry. Kunešovi sa návrh jej erbu pošťastil. Medziiným aj preto, že je výrečný: obsahuje javorový 
list. Erb sme chceli zbaviť neheraldickej hnedé, do zeleného poľa sme preto dali strieborné jele
nie parohy so zlatým javorovým listom uprostred. 

Podspády, ktoré sú časťou Javoriny, dostali do erbu kančiu hlavu a v kantóne práve 
opísaný javorový list. 

Lysá Poľana je názov hraničného prechodu do Poľska. Horskú lúku (poľanu) v jej erbe 
symoblizujú tri jedle a hraničný tok Bielu vodu brvno, na ktorom leží losos. Lokalitu rozdeľuje 
štátna hranica, čo sa odrazilo v rozštiepení štítu a obrátení farieb, ktoré zodpovedajú farbám 
zástav oboch krajín. 

Analýza ukazuje, že z celkových 34 erbov dvadsať obsahuje prvky, ktoré sa nachádzajú na 
historických erboch a pečatiach tatranských obcí. S prihliadnutím na opísané obmedzenia 
rozličného druhu je to uspokojivý výsledok. Takmer vo všetkých 34 erboch možno popri spome
nutých prvkoch alebo samostatne nájsť prvky z vysokohorskej fauny a flóry, ďalej také, ktoré 
symbolizujú rozličné prírodné javy alebo vzťah k športu a iné s nasledujúcou intenzitou: 

a) heraldické prvky z obecných erbov a pečatí 21-krát 
b) prvky flóry 6-krát 
c) prvky z fauny 11-krát 
d) prvky z prírody vôbec 13-krát 
e) prvky so vzťahom k športu 4-krát 
f) iné 6-krát 

Od začiatku šesťdesiatych rokov môžeme pozorovať intenzívne používanie a rozširovanie 
týchto erbov. Objavovali sa na tabuliach s označeniami obcí, na suveníroch, pohľadniciach a v 
najrôznejších publikáciách, týkajúcich sa Vysokých Tatier. Od r. 1969 sa používajú aj na vlajkách. 
Podľa nášho názoru však nie celkom správne, lebo sú zobrazené spolu so stuhou a pritom na 
plátne, ktorého farba bola určená svojvoľne. Z týchto dôvodov sme v r. 1975 navrhli gonfanlóny 
(2:3), ktoré reprodujukú len obsah štítu. Tieto však neboli dosiaľ realizované. 

Pri stvárňovaní erbov tatranských lokalít v r. 1958 sme vychádzali z poznatkov získaných z 
niekoľkých publikácií Bŕetislava Štorma, ďalej z Galbreathovej knižky o erboch a Papal Heraldry 
(Pápežskej heraldiky), Lynch-Robinsonovej Intelligible Heraldry, Schwarzenbergovej Heraldiky z 
r. 1940 a Heimovho diela o cirkevnej heraldike. Nemali sme vtedy ani najmenšie tušenie, že vo 
Fínsku sa v oblasti komunálnej heraldiky začalo intenzívne tvorivé obdobie. Zadávateľ úlohy nás 
prakticky neovplyvňoval a nemali sme ani kritikov, čo malo svoje výhody i nedostatky. Práca, 
vrátane obstarávnia a štúdia pramenného materiálu, trvala asi šesť mesiacov. 

Záverom si dovolíme vyjadriť názor, že celý spomínaný projekt do istej miery prispel k 
tomu, že sa v našej krajine od polovice 60-tych rokov zintenzívni! záujem o komunálnu heraldiku, 
čo v 70-tych rokoch viedlo ku skutočnej renesancii, ktorá pozitívne ovplyvnila ďalší vývoj 
heraldickej tvorby na Slovensku. 
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OPISY ERBOV 

Chata kpt Nálepku. Na modrom vzpriamený strieborný meč so zlatou rukoväťou a na ňom päfcŕ-
pa červená hviezda. V červenom kantóne zlatá sekera. 
Chata na Solisku. Delený, vľavo na modrom dve skrížené strieborné lyžiarske palice so zlatými 
remienkami. Vpravo červeno-zlato priečne štvrtený so šikmým krížom v obrátených farbách. 
Chata pod Rysmi. Na hermelíne modrý kôl a na ňom tri strieborné rysie hlavy so zlatou zbrojou. 
Dolný Smokovec. Červeno-čierno delený. Hore zlaté slnko, dolu strieborný jelení paroh. 
Hrebienok. Na deväťkrát modro-strieborno krokvovo delenom štíte modrý kôl, na ňom strieborná 
lyžiarska palica so zlatými remienkami. 
Horný Smokovec. Červeno-zlato delený. Hore zlaté slnko, dolu tri (2,1) zelené jedľové šušky. 
Javorina. Na zelenom strieborné jelenie parohy s lebkou. Medzi nimi zlatý javorový list. 
Kežmarská chata. Modro-červeno štvrtený. Hore priečne skrížené dva strieborné meče so zlatými 
rukoväťami, nad tým zlatá koruna, pod tým strieborná ruža s modrým okvetím a zlatým seme-
níkom. Dolu dve strieborné brvná. 
Kežmarské Žľaby. Modro-červeno delený. Hore priečne skrížené dva strieborné meče so zlatými 
rukoväťami, nad nimi zlatá koruna, pod nimi strieborná ruža s modrým okvetím a zlatým seme-
níkom. Dolu v čelnom pohľade strieborná jelenia hlava so zlatými parohami. 
Lomnický štít Modro^Serveno delený. Vpravo nad striebornou zemeguľou zlaté žiariace slnko. 
Vľavo na polovici zlatého kruhu polovica čierno-striebornej veternej ružice. 
Lysá Poľana. V modro-strieborno delenom štíte tri jedle (2,1) v obrátených farbách. Na červeno 
strieborno delenom brvne losos v obrátených farbách. 



Nová Polianka. Červeno-modro delený. Hore vzpínajúci sa strieborný jeleň so zlatou zbrojou, 
dolu tri strieborné horské štíty. 
Nový Smokovec. Čierno-červeno priečne štvrtený, prekrytý zlatým slnkom. 
Podbanské. V zlato-čierno štiepenom štíte dve proti sebe stojace ovce v obrátených farbách. V 
červenej päte štítu šikmo prekrížené strieborné banícke kladivá. 
Pod lesom. Na čiernom strieborný jelení paroh. V zelenej hlave štítu tri strieborné jedle. 
Podspády. Na zlatom čierna kančia hlava so striebornou zbrojou a červeným jazykom. V zelenom 
kantóne zlatý javorový list. 
Popradské pleso. Na zlatom čierna limba. V červnej hlave štítu strieborný pstruh. 
Skalnaté pleso. Modrá posiata zlatými päfcípymi hviezdami. Strieborné zvlnené brvno. 
Sliezsky dom. Zlato-červeno štiepený. Vpravo polovica čierneho orla so striebornou prsnou 
úchytkou v strede so vztýčeným malým krížom a zakončenou malým krížom v tvare ďalelinového 
listu. Vľavo zo zlatého kalicha vyčnievajúci strieborný had. 
Starý Smokovec. Červeno-modro delený. Hore zlaté slnko, dole strieborný krčah. 
Stola. V červenom na modrom základe strieborná zastrešená budova vpravo so zastrešenou a vľavo 
so zbúranou vežou, z ktorej vyčnieva zlatý štylizovaný strom. Ďalší vyrastá po strane ľavej veže. 
Štrbské pleso. Štiepený, vľavo na modrom strieborné zvlnené brvno, nad ním zlaté slnko, pod 
ním strieborná snehová vločka. Vpravo červeno-zlato priečne štvrtený s priečnym krížom v obrá
tených farbách. 
Tatranská Kotlina. Na červenom strieborný plesnivec. V zlatej hlave štítu kráčajúci čierny medveď 
Tatranská Lesná. Na červenom zlatá sekera. Strieborno-modro štvrtený lem, na ňom v 1. a 4. poli 
po tri červené slnká a v 2. a 3. poli strieborné snehové vločky. 
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Tatranská Lomnica. Modro-červeno delený. Hore strieborný horský štít spevádzaný dvoma 
menšími. Nad pravým červené slnko, nad ľavým strieborná snehová vločka. Dolu polovica strie
borného kolesa. 
Tatranská Polianka. Na zelenom vzpriamený strieborný jeleň so zlatou zbrojou. 
Tatranská Štrba. Na červeno-zlato priečne štvrtenom poli priečny kríž v obrátených farbách. Na 
ňom modrá jedľa. 
Tatranské Matliare. Čierno-strieborno stiepený. Dva proti sebe stojace kohúty s červenou zbro
jou v obrátených farbách. 
Tatranské Zruby. Cierno-červeno priečne štvrtený s dvoma priečne skríženými striebornými 
mečmi so zlatými rukoväťami. 
Téryho chata. Strieborno-zeleno delený, dve brvná v obrátených farbách. V červenom kantóne 
zlatá sekera. 
Tri studničky. Na zlatom čierna krokva so strieborným zvonom, doprevádzaná tromi červenými 
krčahmni. 
Vyšné Hágy. Na striebornom tri modré brvná, na tom červené slnko. 
Zelené pleso. (Cerveno-čierno stiepený. Vpravo dve strieborné brvná, vľavo dve zelené. Na tom 
strieborný horolezecký čakan so zlatým poriskom. 
Zbojnícka chata. Na zelenom strieborný horolezecký čakan so zlatým poriskom priečne skrížený 
so zlatou valaškou so strieborným poriskom. V červenom srdcovom štítku zlatá sekera. 
Ždiar. Strieborno-červeno stiepený. Priečne postavená čierna sekera so zlatým poriskom. Vľavo 
hore strieborný plesnivec. 
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Príspevok ku genealógii MUDr. Dušana Makovického 

Zdenko Duriška 

Donedávna sme sa zvyčajne priveľmi nezaoberali pohľadom na korene významných osobností, 
skúmaním rodinného prostredia, z ktorého vyšli a ktoré ich ovplyvnilo. Dnes už otvorene môže
me hovoriť o potrebe genealogického bádania. Zahľadieť sa ďalej do minulosti, dozvedieť sa ako 
a čomu žili naši predkovia je zaujímavé a poučné pre každého z nás a nevyhnutné k úplnému 
poznaniu biografií významných osobností našej minulosti. Dnes stojíme pred úlohou doplniť v 
tomto zmysle doterajšie poznatky o popredných postavách slovenského národa, ku ktorým 
bezpochyby patrí aj MUDr. Dušan Makovický. 

Čo teda vieme o jeho predkoch? O pôvode rodu Makovickovcov sa zachovali dve tradície. 
Prvú zapísal do Rodoknihy Makovickovsko-Pálkovskej rodiny jej zakladateľ Ján Drahotín Mako
vický. Podľa nej „pochádza rodina naša Makovickovská z Maková v Canádskej stolici, odkiaľ 
počas prenasledovania náboženského sem do Liptova a do Stítnika v Gemerskej stolici sä presťe-
hovala. Že je tomu tak, a že predkovia naši boli zemäni, dosvedčuje tá skutočnosť, že istý Mako
vický zo Stítnika v predošlom storočí konal zemianske listiny tam v Makové. Keď už bola vec v 
poriadku a vybral sa na cestu, aby bol i s liptovskými Makovickovci za zemana uznaný, zachvátila 
ho smrť a v celej rodine nebolo tehdáž muža, ktorý by sa za tú vec bol zaujal."1 Zdá sa však, že 
táto zaujímavá legenda nebude pravdivá. Predovšetkým preto, že ak onen člen rodiny v 18. storočí 
dokazoval zemiansky pôvod v Makové, museli by o tom byť stopy v archíve bývalej Canádskej 
župy, ktorý sa dnes nachádza v archíve Čongrádskej župy v Segedíne. Podľa správy riaditeľa 
tohto archívu sa však v tomto fonde žiadne údaje o rodine Makovických nenachádzajú. Okrem 
toho neobstojí ani údaj o príchode dvoch vetiev rodu na Slovensko, súčasne do Liptova i Geme-
ra, pretože prvou rodinou tohto priezviska v Štítniku bola rodina Samuela Makovického, ktorý 
pochádzal z Liptova. Druhá tradícia, zdá sa reálnejšia, hovorí o poľskom pôvode. Viacerí členo
via rodu ma nezávisle na sebe a vzájomne sa nepoznajúc informovali, že keď ich rôzne úradné 
záležitosti doviedli v 30-tych a 40-tych rokoch na evanjelickú faru do Paludze, tamojší farár Čajka 
im ukázal záznamy svedčiace o poľskom pôvode rodiny. Boli to údajne zápisy v matrike. V matri
kách z Paludze sme ich však nenašli, predpokladáme preto, že išlo o inú knihu, ktorú opatrovali 
na fare v Paludzi. Žiaľ, osud vzácneho archívu tejto fary, ktorá zanikla v dôsledku výstavby 
vodného diela Liptovská Mara, sa nepodarilo vypátrať. 

Pôvod rodu však bolo možné sledovať aj v iných archívnych prameňoch. Išlo najmä o 
obecné protokoly z Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupče a zo Sliačov zo 16.-18. storočia, kato
lícke matriky z Nemeckej Ľupče od roku 1674, Liptovského Mikuláša od roku 1688, Liptovskej 
Teplej od roku 1754, Liptovskej Mary od roku 1764, evanjelické matriky z Paludze od roku 1743, 
Nemeckej Ľupče od roku 1783 a Liptovského Mikuláša od roku 1783,5 už spomenutá Rodokniha 
Makovickovsko-Pálkovskej rodiny(6) a ďalšie. 

Rod Makovických je doložený v Liptove od konca 16. storočia. Podľa obecných protokolov 
žili nositelia tohto priezviska v Nemeckej Ľupči a Sliačoch a od 1. polovice 18. storočia aj v 
Turíku. Zaoberali sa hospodárením na vlastnom majetku a zvyčajne aj obuvníckym remeslom, v 
ktorom azda vynikli zručnosťou, pretože vo viacerých prípadoch používali prezývku Ševčík a 
niekedy aj priezvisko Mazuch. Patrili pravdepodobne k popredným mešťanom Nemeckej Ľupče i 
Sliačov, pretože ich mená nachádzame medzi prísažnými richtára. Rod v Nemeckej Ľupči vymrel 
„po meči" v roku 1787 Šimonom Makovickým, rody v Sliačoch a v Turíku žili vlastným životom. 
Všetci členovia rodín tohto priezviska, okrem ľupčianskeho Šimona, boli katolíckeho 
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náboženstva. Príbuzenské väzby medzi nimi, pokiaľ sa nezachovali matriky, môžeme len 
prepokladaf a nevieme ani, z ktorého z týchto rodov pochádzali predkovia Dušana Makovického. 

Jeho najstarší známy predok, istý Martin Makovický, bol v 60-tych rokoch 18. storočia 
mlynárom v Liptovskom Mikuláši, v mlyne, ktorý patril mestu. S manželkou Žofiou, rod. Zátko
vou, mal 3 synov Mateja, Jána a Samuela, ktorý odišiel do Štítnika a 2 dcéry Zuzanu vydatú 
Holéczyovú a Dorotu vydatú Šípkovú. Zomrel okolo roku 1775. Temer všetci jeho mužskí 
potomkovia boli mlynármi a rodina sa hlásila k evanjelickému vierovyznaniu. 

Aj dvaja starší synovia Martina Makovického, Matej a Ján, zostali verní otcovskému 
remeslu. Ján, narodený okolo roku 1740, sa 19.11.1760 v evnajelickom artikulárnom kostole v 
Paludzi oženil s Dorotou Lovichovou zo Sielnice. Zápis o ich sobáši je azda prvým matričným 
záznamom týkajúcim sa predkov Dušana Makovického. Spolu s Jánom sa vtedy ženil aj jeho o S 
rokov starší brat Matej, ktorý si bral Máriu Holéczyovú. Ján Makovický mlynárčil v Sokolčiach, 
Liptovskom Mikuláši, Parížovciach, Liptovskom Trnovci a opäľ v Liptovskom Mikuláši, kde v 
roku 1802 zomrel. Najdlhšie žil v Mikulášskom Huštáku, poľnohopodársko-remeselníckej obci 
ležiacej na západ od Liptovského Mikuláša. Jeho obyvatelia zemepansky záviseli od rodiny 
Pongrácovcov a až do roku 1894, kedy sa Mikulášsky Hušták stal časfou Liptovského Mikuláša, 
mali vlastnú obecnú správu. Z manželstva Jána Makovického pochádza viac detí. Synovia Ján a 
Ondrej sa vyučili za mlynárov, pričom Ondrejovi potomkovia, žijúci na strednom Liptove, zostali 
verní tomuto remeslu temer 200 rokov. Matej pôsobil ako učiteľ, z dcér Eva sa vydala za čižmára 
Jozefa Urama (bola starou matkou Rehora Urama Podtatranského), Anna ako manželka 
obuvníckeho a garbiarskeho majstra Ondreja Pálku sa stala matkou rozvetvenej národne uvedo
melej rodiny, Zuzana sa vydala za Martina Kasanického, s ktorým odišla na Dolnú zem a Žofia 
za vdovca Jána Nováka do Liptovského Trnovca. 

Prvorodený syn Jána a Doroty Makovických Ján sa narodil v mikulášskom mlyne v roku 
1762. Bc] mlynárom v Liptovskom Mikuláši a azda i v Palúdzke alebo v Paludzi. Oženil sa s 
Annou Pálkovou, dcérou obuvníckeho majstra z Vrbického Huštáku. I on žil na Mikulášskom 
Huštáku, kde mal vlastný dom a kde tiež v roku 1843 dokonal. Bol posledným z predkov Dušana 
Makovického, ktorí sa venovali mlynárskemu remeslu. Mal 4 synov a 2 dcéry. Najstarším bol Ján, 
Dušanov starý otec, ďalším Samuel, pekár a krajčír. Martin sa vyučil za kotlára a usadil sa v 
Budapešti a najmladší Jozef žil ako krajčír tiež v Budapešti a pôsobil medzi tamojšími Slovákmi. 
Z dcér Anna sa vydala za kotlárskeho majstra Michala Kordoša a Zuzana za učiteľa Mateja 
Hálku, rodáka z Kráľovej Lehoty. 

Dušanov starý otec Ján Makovický sa narodil v roku 1789 v mikulášskom mlyne. Vyučil sa 
za krajčíra a po návrate z vandrovky sa usadil na Mikulášskom Huštáku, kde si otvoril krajčírsku 
dielňu. Začalo sa mu dariľ, no keď vybudovali hlavnú cestu mimo obce, táto i remeslo v nej 
začali upadal' preto sa presťahoval do Liptovského Mikuláša. Vo vyššom veku, už chorľavý, 
odišiel k synovi Petrovi do Ružomberka, kde pomáhal v obchode a tu aj v roku 1868 zomrel. V 
rokoch 1845-47 bol richtárom a do roku 1850 ešte prísažným na Mikulášskom Huštáku. S 
manželkou Juditou, rod. Hlaváčovou mali 6 detí: spisovateľa, pedagóga a farára Jána Drahotína, 
Jozefa, ktorý umrel v detskom veku, Petra a Daniela Božetecha, obaja sa stali kupcami a náro
dovcami, Ľudoviku, vydatú Pálkovú a Juditu, ktorá sa vydala za pedagóga, spisovateľa a hudobní
ka Jána Kadavého. 

1. Ján Makovický, starý otec D. Makovického (olej P.M. Bohúňa, 1854). 
2. Anna Palicová, rod. Makovická, prastará matka D. Makovického, s vnučkou Ľudmilou (olej 

P.M. Bohúňa, 1853). 
3. Ondrej Pálka, starý otec D. Makovického (olej P.M. Bohúňa). 
4. Zuzana Pálková, rod. Scholtzová, stará matka D Makovického (olej P.M. Bohúňa). 
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Peter Makovický st., otec Dušana a jeho súrodencov, sa narodil na Mikulášskom Huštáku 
ako prostredný syn Jána a Judity Makovických v roku 1824. Po vycEodenf mikulášskych škôl sa 
vyučil za obchodníka v Kežmarku a v Bratislave, kde sa dostal do spoločnosti mladých štúrovcov 
a prijal štúrovské meno Slavomil, resp. Slavislav. Na žiadosť rodičov sa v roku 1850 usadil v 
Ružomberku ako obchodník s koloniálnym tovarom, pričom v rokoch 1856-1880 bol jeho 
spoločníkom i mladší brat Daniel Božetech. Vďaka vlastnej práci a usilovnosti postupne prebu
dovali malý vidiecky obchodík na modernú veľkoobchodnú firmu. Peter Makovický pri obchode 
založil v roku 1884 aj bryndziaren, ktorá si postupne získala dobrý chýr aj v zahraničí. Zaslúžil sa 
o hospodársky rozvoj Ružomberka i celého Slovenska; bol spoluzakladateľom a účastinárom 
temer všetkých slovenských podnikov. S jeho menom je spojené založenie Ružomberského účasti-
nárskeho úverkového spolku v roku 1879, ktorý bol po martinskej Sporiteľni, úč. spol., druhým 
najvýznamnejším peňažným ústavom na Slovensku, (neskôr sa z neho) vyvinul jeden z našich 
najväčších peňažných ústavov - Slovenská banka.) Peter Makovický patril i k horlivým náro
dovcom. Bol členom Tatrína, v roku 1861 signatárom Memoranda slovenského národa a členom 
delegácie, ktorá ho predložila zástupcom uhorského snemu. V roku 1863 patril k zakla-
datefom Matice slovenskej a neskôr s bratom Danielom Roetechom k jej jednatefom v 
Ružomberku Nemalými sumami prispel tiež na založenie všetkých troch slovenských gymnázií a 
nebolo vari jedinej zbierkovej akcie, ktorej by sa nezúčastnil. Bol aj aktívny funkcionár Slovenskej 
národnej strany, ktorú podproval i finančne. Patril však nielen k dobrým Slovákom, ale aj Slova
nom. Už v roku 1867 firma „Bratia Makovický" vystavovala slovenské národné kroje v Moskve, 
ktoré boli ocenené čestnou striebornou pamätnou medailou. V máji 1868 sa Peter Makovický 
zúčastnil kladenia základného kameňa Národného divadla v Prahe, kde zastupoval i mikulášsku 
slovenskú meštiansku Besedu, a v roku 1883 aj na slávnosti jeho otvorenia. Už vyše 70-ročný v 
roku 1895 cestoval do Budapešti, aby sa zúčastnil známeho Kongresu nemaďarských národností v 
Uhorsku. Zomrel vo vysokom veku 87 rokov v roku 1911 v Ružomberku. Peter Makovický sa v 
roku 1852 oženil s Annou Pálkovou (zomrela už v roku 1869 na tuberkulózu), s ktorou mal 11 
detí. Tri z nich zomreli v detskom veku, dcéra Oľga Ľudovika sa neskôr vydala za žilinského 
advokáta-národovca Jána Milca, Ľudmila Anna za ružomberkého advokáta Daniela Šimona 
Beniača, Želmíra Judita za dr. Petra Holéczyho, lekára v Pukanci, Kláštore pod Znievom a Novej 
Bani. Syn Vladimír Ondrej bol obchodníkom a neskôr bankovým riaditeľom, Peter Pavel 
obchodníkom a podnikateľom, Cyril Metod skončil viacero i zahraničných vysokých škôl, zomrel 
však mladý a Miloš Svetozár sa stal verejným notárom. Najmladším synom bol Dušan (Dušan Pavel). 

Po matke pochádzal Dušan Makovický zo starej rozvetvenej remeselníckej rodiny 
Pálkovcov. Jej členovia žili vo Vrbici a na Vrbickom Huštáku a takmer všetci sa venovali 
obuvníckemu a neskôr najmä garbiarskemu remeslu. Pri zostavovaní genealógie tejto rodiny sme 
mali k dispozícii už spomenuté katolícke a evanjelické matriky z Liptovského Mikuláša a 
Paludze7 obecný protokol z Vrbice z rokov 1706-1881 a z Vrbického Huštáku z rokov 1793-1890,8 

cechové zápisnice obuvníckeho a garbiarskeho cechu z Liptovského Mikuláša Rodoknihu Mako-
vickovsko-Pálkovskej rodiny10 a ďalšie pramene. Pálkovci žili usadlejším spôsobom života, čo 
súviselo s ich remeslom, a tak aj bádanie týkajúce sa tejto rodiny bolo o niečo jednoduchšie. 
Vrbica patrí k najstarším obciam, resp. mestečkám stredného Liptova. Jej obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, na rozdiel od obyvateľov Vrbického Huštáku, ktorý ležal východne od 

1. Peter Makovický, otec D. Makovického (olej P.M. Bohúňa, 1874-75). 
2. Anna Makovická, rod. Pálková, matka D. Makovického (olej P.M. Bohúňa, 1869). 
3. D. Makovický so súrodencami v marci 1908, zľava Peter Makovický ml, Ľudmila Beniačová, 

rod. Makovická, Dušan Makovický, Oľga Milcová, rod. Makovická, Vladimír 
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Liptovského Mikuláša a mal remeselnícky charakter. Vrbica i Vrbický^Hušták podliehali panstvu 
Liptovský Hrádok a do pripojenia k Liptovskému Mikulášu v roku 1894 mali vlastnú obecnú správu. 

Najstarší známy predok tohto rodu, Michal, bol v roku 1703 prijatý za tovariša do 
obuvníckeho cechu. Žil vo Vrbici, kde v roku 1720 vymenil svoju polovičnú usadlosť s Martinom 
Žuffom. Zomrel v roku 1761. Z jeho manželstva s Dorotou, rodenou Mikulcovou pochádzali deti 
Juraj, Katarína, Martin a Anna a pravdepodobne aj Michal a Ján. Zápis o krste Michala a Jána 
sa nepodarilo nájsť. Boli azda Michalovými staršími synmi a narodili sa v čase, z ktorého sa zápisy 
v katolíckej matrike nezachovali, pretože mikulášsky kostol bol v rukách evanjelikov. Neskôr sa 
však s nimi vo Vrbici v súvislosti s ostatnými súrodencami, stretávame. A kedze Michal Pálka v 
portálnych súpisoch z rokov 1729 a 1733 figuruje vo Vrbici ako jediný Pálka, usudzujeme, že bol 
hlavou rodiny a ich otcom.11 

Ján Pálka, o ktorom predpokladáme, že bol Michalovým synom, sa v roku 1731 vrátil z 
vandrovky a zapísal sa za tovariša do obuvníckeho cechu. V roku 1738 sa oženil so Žofiou Krajo
vou, vdovou z Iľanova, s ktorou mal syna Mateja a dcéru Žofiu. Po 9 rokoch maznelstva Žofia 
Králova zomrela a Ján Pálka sa oženil po druhý raz s Magdalénou Zátkovou. Z tohto manželstva 
pochádzalo ešte 5 detí, z ktorých Magdaléna, vydatá Šlachtová, bola starou matkou revolučného 
štúrovského básnika Janka Kráľa. Ján Pálka zomrel v roku 1778, údajne 70-ročný. 

Syn Jána Pálku a Žofie, rod. Královej Matej sa narodil vo Vrbici v roku 1743. V roku 1757 
ho prijali za tovariša obuvníckeho cechu a v roku 1763 sa oženil so Zuzanou Kašovou. Žil na 
Vrbickom Huštáku, kde v roku 1793 zomrel. Mal synov Benjamína, Ondreja a Mateja a dcéry 
Evu, ktorá sa neskôr vydala za Michala Rajtucha, Annu, vydatú Benkovu a Zuzanu, neskôr 
Droppovú. 

Jánov prostredný syn Ondrej sa narodil v roku 1780. I on sa vyučil za obuvníka. V roku 
1801 ho prijali za mladšieho v roku 1804 za starieho majstra do cechu obuvníkov a garbiarov a v 
roku 1817 ho zvolili za cechmajstra. Pravdepodobne ako prvý v rode sa začal intenzívnejšie zaobe
rať garbiarstvom, hoci kože pre potreby vlastného obuvníckeho remesla spracovávali aj jeho 
predkovia. Obchodoval tiež s tabakom, nadobudol väčší majetok a stal sa váženým mešťanom. 
Dlhé roky bol aj prísažným richtára. V roku 1799 sa oženil s Annou Makovickou, s ktorou mal 5 
synov a 1 dcérou. Zo synov Ondrej, Ján a Samuel sa stali garbiarskymi majstrami, Jozef lekárni
kom a Adam mydlárskym majstrom. Dcéra Anna sa vydala za garbiarskeho majstra Mateja 
Stodolu a bola starou matkou Aurela, Jozefa, Kornela a Emila Stodolovcov. Ondrej Pálka zomrel 
v roku 1848 na žltačku. 

Najstarší zo súrodencov, syn Ondrej, sa narodil v roku 1800. Po vychodení domácich 
evanejlických škôl začal študovať na gymnáziu v Miškovci. Keď však jeho otec prišiel o majetok v 
dôsledku devalvácie za napoleonských vojen, musel sa vrátiť domov a pomáhať pri remesle a hospo
dárení. Vyučil sa preto za garbiara, v roku 1823 ho prijali za mladšieho, v roku 1832 i za staršieho 
majstra garbiarskeho cechu. Po otcovej smrti sa stal cechmajstrom. Po otcovej smrti prevzal rodinnú 
dielňu spolu s mladším bratom Samuelom, ktorý sa neskôr osamostatnil. Pri dielni založil neskôr aj 
obchod. Kože nakupoval po celom Slovensku, ale i v Pešti, Viedni a najmä v Krakove. Popri tom, 
tak ako aj jeho otec, obchodoval i s tabakom a ďalej zveľaďoval rodinný majetok. Ondrej Pálka bol 
nielen popredným občanom Vrbického Huštáku (od roku 1845 bol prísažným obce a začas i členom 
župného výboru), ale patril aj medzi najvýznamnejšie osobnosti predmatičného obdobia. Udržiaval 
priateľské styky s poprednými národovcami a jeho dom predstavoval jedno z centier národného 
života v Liptovskom Mikuláši. Nie bez príčiny ho Andrej Sládkovič nazval „otcom mikulášskeho 
našinstva" a Daniel Bachát Dumný ospieval v príležitostnej básni v Evanjelických cirkevných novi
nách (r. 1861). Ondrej Pálka štedro podporoval všetky významné národné podujatia. Bol účastni-
nárom Štúrovských Slovenských národných novín, podpísal na ne kauciu, už od roku 1844 „stálcom" 
(stálym členom) a neskôr pomocným pokladníkom Tatrína, účastníkom revolúcií 1848/49, za čo ho 
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uväznili a v roku 1849 členom viacerých národných deputácii u panovníka. Podporoval slovenské 
školy, najmä v Liptovskom Mikuláši, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej i martinského 
slovenského gymnázia. Oženil sa so Zuzanou rod. Scholtzovou, pochádzajúcou z mikulášskej 
meštianskej rodiny, ktorej členovia sa dedične venovali farbiarskemu remeslu a mal s ňou 4 synov a 4 
dcéry. Ondrej a Peter ešte pred jeho smrťou v roku 1877 prevzali rodinnú dielňu a rozšírili ju na 
menšiu fabriku. V roku 1883 sa rozdelili - Ondrej zostal garbiarom a Peter sa venoval obchodu a stal 
sa bankovým úradníkom. Z ďalších synov Ján bol známym akademickým maliarom, ktorého sľubnú 
kariéru pretrhla predčasná smrf a Jozef obchodníkom. Najstaršia z dcér sa vydala za Petra Mako
vického, Zuzana za obchodníka Jána Krivossa a stala sa matkou známeho polyglota a stenografa 
Vladimíra Krivossa žijúceho v Rusku, Ľudmila sa vydala za obchodníka Petra Kuzmányho, syna 
superintendenta Karola Kuzmányho a Mária za Štefana Porubského, remeselníka z Trenčína. 

Záverom možno povedať, že Dušan Makovický pochádzal po meči i po praslici z evanje
lických remeselnícko-obchodníckych meštianskych rodín. Jeho predkovia zohrávali významnú 
úlohu nielen v hospodárskom živote a správe viacerých slovenských miest, ale s veľkou horli
vosťou sa venovali i veciam národným. 

Poznámky 

1. Rodokniha Makovickovsko-Pálkovskej rodiny (dalej Rodokniha), rkp. v majetku rodiny 
Makovických v Bratislave, s. 13-14. 

2. List dr. L. Blazovicha, riaditeľa Archívu Čongrádskej župy v Segedíne z 22.6.1987, v archíve 
autora. 

3. Samuel Makovický a Anna Tešínska boli sobášení 6. 11. 1774 v Liptovskom Mikuláši a 
22.2.1775 i v Paludzi. Štátny oblastný archív (ďalej SOBA) Bytča, fond Zbierka 
cirkevných matrík (alej ZCM), matrika sobášených r.kat. cirkvi v Liptovskom Mikuláši a 
matrika sobášených ev. a.v. cirkvi v Paludzi. V druhom zápise je uvedené, že obaja 
pochádzajú z Liptovského Mikuláša. Do Štítnika sa presťahovali až neskôr. Ich prvý syn tu 
bol pokrstený 6.10.1775. - SOBA Košice, ZCM, matrika pokrstených ev. a.v. cirkvi v 
Štítniku. 

4. Štátny okresný archív (ďalej SOKA) Liptovský Mikuláš, fond Mesto Partizánska Ľupča, 
Mestské protokoly 1481-1755 a fond obec Sliače, Zápisnice 1578-1823, Spisy - zlomok 
protokolu 1614-1633. 

5. SOBA Bytča, ZCM. 
6. Rodokniha. 
7. SOBA Bytča, ZCM. 
8. SOKA Liptovský Mikuláš, fond Mestečko Vrbica, Obecný protokol 1706-1881 a fond 

Obec Vrbický Hušták, Obecný protokol 1793-1890. 
9. Tamže, fond Zbierka cechových písomností Liptova, Zápisnica ševcovského cechu v 

Liptovskom Mikuláši 1660-1795 a 1799-1873, inv. č. 111 a 112, a Zápisnica garbiarske
ho cechu v Liptovskom Mikuláši 1855-1874, inv. č. 79. 

10. Rodokniha. 
11. SOBA Bytča, fond Liptovská župa, verejnosprávne písomnosti, daňové a účtovné 

písomnosti, portálne súpisy z r. 1729 a 1733, inv. č. 492 a 493. 
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GENEALOGICKÝ VÝVOD MUDr. DUŠANA MAKOVICKÉHO (1866-1921) 

2 Peter MAKOVICKÝ 
k. 31. 1.1824 L.Mikuláš-MH 
s. 18. 4.1852 L.Mikuláš 
u. 8. 2.1911 Ružomberok 

1 Dušan Pavel MAKOVICKÝ 
n. 10.12.1866 Ružomberok 
s. 23. 3.1920 (9.4.) Moskva (Rusko) 
u. 12. 3.1921 Ružomberok. 

Matrena Konstantinovna 
ORECHOVOVA 
n. 12.10.1890 Jasná Poľana (Rusko) 
u. 25. 4.1970 Bratislava 

Anna PAĽKOVA 
n. 30.12.1835 LMikuláš-VH 
u. 29.10.1869 Ružomberok 

Ján MAKOVICKÝ 
k. 11. 7.1789 L.Mikuláš 
s. 5. 2.1817 L.Mikuláš 
u. 15. 3.1868 Ružomberok 

8,9 

Judita Zuzana HLAVACOVA 
k. 6.4.1799 L. Mikuláš 
u. 17.2.1851 L. Mikuláš 

• 10, 11 

Ondrej PAĽKA 
n. L. Mikuláš - VH 
k. 6.10.1800 L. Mikuláš 
s.**19.10.1825 L. Mikuláš 
u. 18.7.1877 L. Mikuláš-VH 

12, 13 

7 Zuzana SCHOLTZOVA -
k. 5.12.1805 L. Mikuláš 
u. 2.2.1879 L Mikuláš-VH 

14,15 

Vysvetlivky: 

n. - dátum a miesto narodenia 
k - dátum a miesto krstu 
s. - dátum a miesto sobáša 
u. - dátum a miesto úmrtia 
p. - dátum a miesto pohrebu 
(L.Sielnica) - predpokladané miesto narodenia 
V - Vrbica, od 1894 časí L. Mikuláša 
VH - Vrbický Hušták od 1894 časť L. Mikuláša 
MH - Mikulášsky Hušták, od 1894 časť L. Mikuláša 
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8 Ján MAKOVICKÝ 
k. 14.9.1762 L. Mikuláš 
s. 24.10.1787 L. Mikuláš 
u. 14.3.1843 L. Mikuláš-MH 

9 Anna PÁLKOVÁ 
n. L. Mikuláš-VH 
k. 8.12.1767 L. Mikuláš 
p. 7.8.1833 L. Mikuláš-MH 

10 Daniel HLAVÁČ 
n. L. Mikuláš 
k. 2.4.1769 Paludza 
s. 6.11.1793 L. Mikuláš 
p. 21.11.1800 L. Mikuláš 

11 Mária BENKOVA (JANČOVÁ) 
n. L. Mikuláš-V 
k. 12.1.1778 L. Mikuláš 
p. 31.7.1815 L. Mikuláš-VH 

12 Ondrej PÁLKA 
n. L. Mikuláš-Vrbica 
k. 17.5.1780 L. Mikuláš 
s.6.11.1799 L. Mikuláš 
p. 22.6.1848 L. Mikuláš-VH 

13 Anna MAKOVICKÁ 
n. cca 1780 
u. 29.10.1858 L. Mikuláš-VH 

14 JánSCHOLTZ 
n. L. Mikuláš 
k. 16.5.1778 Paludza 
s. 3.2.1802 L. Mikuláš 
u. 10.5.1857 L. Mikuláš-VH 

15 Mária BENKOVA (JANČOVÁ) 
n. L. Mikuláš-V 
k. 12.1.1778 L. Mikuláš 
p. 31.7.1815 L. Mikuláš-VH 

16 Ján MAKOVICKÝ 
_ | n. cca 1740 

| s. 19.11.1760 Paludza 
p. 29.10.1802 L. Mikuláš 

17 Dorota LOVICHOVÁ 
n. cca 1738 (L. Sielnica) 
p. 10.1.1828 L. Mikuláš-VH 

18 Martin PAĽKA 
- n. L. Mikuláš-V 

k. 22.8.1741 L. Mikuláš 
s. 11.11.1763 Paludza 
p. 23.10.1796 L. Mikuláš-VH 

19 AnnaHLATKA 
n. cca 1749 (Závažná Poruba) 
p. 1.4.1785 L. Mikuláš-V 

20 Juraj HLAVÁČ 
n. (L. Mikuláš) 
k. 6.3.1739 Paludza 

~~ s. 24.10.1764 Paludza 
p. 5.9.1810 L. Mikuláš 

21 Anna Eleonóra HEČNEROVÁ 
n. cca 1735 (L.Mikuláš) 
p. 10.1.1813 L. Mikuláš, 

22 Michal BENKO (JANCO) 
n. cca 1753 

- s. 10.11.1776 L. Mikuláš 
p. 9.2.1810 L. Mikuláš-V 

23 AnnaUHRIKOVÁ 
n. cca 1757 
p. 14.2.1830 L. Mikuláš-V 

24 Matej PÁLKA 
n. L. Mikuláš-V 
k. 22.1.1743 L. Mikuláš 

- s. 11.11.1763 Paludza 
p. 27.3.1793 L. Mikuláš-V 

25 Zuzana KAŠOVÁ 
k. 17.11.1745 L. Mikuláš 
p. 10.2.1802 L. Mikuláš-VH 

26 Ján MAKOVICKÝ 
n. cca 1740 
s. 19.11.1760 Paludza 

J p. 29.10.1802 L Mikuláš 
27 Dorota LOVICHOVÁ 

n. cca 1738 (L. Sielnica) 
p. 10.1.1828 L. Mikuláš-VH 

28 Tobiáš SCHOLTZ 
n. cca 1751 
s. 8.1.1775 L Mikuláš 
p. 28.9.1817 L. Mikuláš-VH 

29 Mária MARCELLIOVÁ 
n. cca 1756 
p. 26.9.1843 L. Mikuláš-VH 

30 Michal BENKO (JANČO) 
n. cca 1753 
s. 1011.1776 L. Mikulá 

_ p. 9.2.1810 L. Mikuláš-V 
31 AnnaUHRÍKOVÁ 

n. cca 1757 
p. 14.2.1830 L. Mikuláš-V 
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Vplyv L.N.ToIstého na posledné generácie 
rodu Makovických 

Ljuba Makovická 

Tolstoj nebol hneď od začiatku svojho života tým mysliteľom, ako ho pozná svet. Bol vycho
vaný ako ruský šľachtic, prešiel mnohými omylmi a k svojej pravde sa fažko, krok za krokom 
prebíjal po celý svoj život. Ako 19-ročný sa v kazanskej nemocnici stretol s vážne zraneným 
budhistickým mníchom, ktorý ho oboznámil so zákonom ahinsy - nenásilia. Poznanie, že nási
lie plodí zase len násilie sa hlboko zakorenilo vo vedomí mladého muža a vyústilo do jeho 
životného postoja neodporovať zlu násilím. Oveľa neskôr, už ako slávny spisovateľ, sa pod 
dojmom vlastných životných skúseností a rôznych náboženských a filozofických smerov dopra
coval k poznaniu, s ktorým sa zveril mladému Indovi M.K. Gándhímu: „to, čo sa nazýva 
neodopieraním zlu, nie je napokon ničím iným, ako vyučovaním zákonu lásky nezmrzačenej 
lživými výkladmi. Láska alebo inými slovami túžba duší po ľudskej zhode a solidarite je 
najvyšším a jediným zákonom života." Dospel k názoru, že je potrebné zriecť sa egoizmu a 
klamstva a život zasvätiť službe blížnym. Kedze jeho vedúcou zásadou bolo konať podľa 
poznanej pravdy, začal v zmysle vlastného presvedčenia meniť aj spôsob svojho života. 
Postupne sa zriekol tých vymožeností civilizácie, ktoré pokladal za prekážky na ceste k 
morálnej dokonalosti a usiloval sa priblížiť životnému štýlu obyčajných sedliakov žijúcich v 
úzkom kontakte s prírodou a neskazených lživými nánosmi úpadkovej kultúry. V súvislosti s 
tým sa tiež stal vegetariánom. Svojimi ideálmi a ich uplatňovaním v každodennom živote tak 
Tolstoj nadviazal na pôvodné, ešte nezmanipulované kresťanstvo prvých storočí, ktoré sa 
striktne pridŕžalo Ježišovho učenia. 

Môj prastrýko Dušan Makovický bol jedným z prvých, ktorí sprostredkovali učenie 
Tolstého svojim krajanom. Toto učenie mu bolo blízke najmä preto, že on sám vyšiel z 
prostredia, kde vládol duch evanjelia. Dušan bol najmladším z ôsmich polosirôt vycho
vávaných predčasne ovdovelým otcom k evanjelickej skromnosti a pracovitosti. Stal sa priam 
vzorom týchto vlastností - nezištnosti, obetavosti, tolerantnosti a trpezlivosti. Tá sa prejavila 
napr. v tom, čo všetko vykonal aj napriek nepriaznivým pomerom v oblasti literatúry, že sa 
nedal odradiť prekážkami, ktoré mu stavali do cesty niektorí vtedajší, k myšlienkam Tolstého 
veľmi kriticky sa stavajúci, predstavitelia slovenskej inteligencie. Ja a môj brat sme ho už, 
žiaľbohu, nepoznali. Opustil nás, keď som mala sotva 7 týždňov, no zostal pre nás legendou. 
V detstve na mňa napr. silne zapôsobilo, keď nám rozprávali o tom, ako sa prastrýko Dušan 
vystúpil z cesty mravcom z úcty k ich životu. 

Pokiaľ ide o evanjelickú tradíciu v našej rodine, nazdávam sa, že najväčším evanjelikom 
bol môj starý otec Vladimír Makovický.3 Nepamätám sa síce, že by som ho niekedy videla ísť 
do kostola, ale zásady, ktoré v živote uplatňoval, možno považovať za evanjelické aj tolsto-
jovské zároveň. Starý otec bol pravým rodinným patriarchom v tom najpozitívnejšom slova 
zmysle. Jeho starostlivosť o všetkých členov rodiny - blízkych i vzdialených - bola príkladná. 
Každému sa usiloval nájsť uplatnenie v živote a bdel nad jeho správaním. Nikdy sme však od 
neho nepočuli nejaké rozkazy či príkazy. Vynikal neobyčajným osobným šarmom a láskavým 
prístupom ku všetkým ľuďom bez výnimky, čím si každého okamžite získal. Aj nepríjemné veci 
vedel povedať tak, že mu za to musel byť človek vďačný. Spomínam si, ako napr. robil „parla
mentára" pri nedorozumeniach mojej starej mamy so slúžkami, ktoré vždy vyriešil k 
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obojstrannej spokojnosti. Aj keď nebol vegetariánom ako jeho brat Dušan, žil mimoriadne 
skromne, a preto si až do vysokého veku zachoval pružnosť a mladistvosf. Vždy myslel viac na 
druhých, ako na seba. Podporoval nemajetných študentov a veľkými čiastkami prispieval na ev. 
cirkev, o čom sa však v našej rodine nikdy nehovorilo. A že bol naozaj zbožný, viem od svojej 
mamy, ktorej sa priznal, že v ťažkých chvíľach mu pomáhajú verše z Tranoscia, ktoré si v duchu 
opakoval: „Ponič Bohu své cesty i vše, čo tč hryže, on zmení tvé neresti, soužení i kríže; ten, 
který v každé dobé živlúm dáva cesty, ten také nájde tobé cesty z vší neresti." 

Naša rodina patrila medzi tie uvedomelé slovenské rodiny, ktoré sa aktívne podieľali na 
vzniku nášho spoločného štátu a aj počas 2. svetovej vojny sa všemožne usilovali o jeho obno
venie. Po vzniku ČSR bol môj starý otec istý čas aj senátorom. Pre neho a rovnako aj pre môjho 
otca5 bolo príznačné, že všestranne podporovali spoluprácu s bratským českým národom, overenú 
históriou. Veď aj niektorí príslušníci našej rodiny vyhodení pre vlastenectvo z uhorských škôl, 
študovali v Čechách. Aj naša výchova bola dôsledne vlastenecká, nie však šovinistická. Spomínam 
si napr., ako moji rodičia kupovali len výrobky domácich producentov, aby podporili domáci prie
mysel a vyhýbali sa tým obchodníkom, ktorí „nepodpísali", t.j. nezaujali kladné stanovisko k našej 
mladej republike. Demokratickú orientáciu v nás podporovala aj sokolská výchova. Matka bola 
miestostarostkou miestnej jednoty Československej obce sokolskej, otec chodil do jazdeckého 
oddielu ČOS a my deti sme vyrastali v družnej spoločnosti našich sokolských vrstovníkov, ktorá 
nepoznala sociálne rozdiely. Za Slovenského štátu umiestňovali otec aj starý otec v podnikoch 
Slovenskej banky Čechov, ktorí sa ocitli bez práce, a pomáhali aj Židom. Konkrétne aj môj strýko 

D. Makovický s L.N. Tolstým. Jasná Poľana 1908-1910 
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Dušan Makovický ml. (brat môjho otca)6 odvážne a účinne pomáhal svojim kolegom z radov 
lekárstva, hoci sa o tom nikdy ani slovkom nezmienil. Taktiež sa vôbec nehovorilo o tom, že 
Slovenská banka, ktorú po smrti starého otca viedol môj otec, financovala vo veľkej miere 
odboj za 2. svetovej vojny. V pamäti mi utkveli iba tajné porady, ktoré mal môj otec s Vavrom 
Šrobárom a Petrom Zafkom. Niečo z týchto aktivít sa však predsa len prezradilo, lebo otec sa 
ocitol na nemeckej listine nepriateľov a musel sa preto v čase SNP skrývať spolu s mojím 
bratom v horách. Slobody sa síce dočkal, ale zomrel v r. 1949, v čase, kedy sa začalo rozpadať 
všetko to, čo pomáhal budovať on aj celé generácie jeho predkov. Nazdávam sa však, že 
zomrel práve včas, aby nebol vystavený prenasledovaniu zo strany nových mocipánov. Za celú 
rodinu to odniesol jeho najmladší brat Miloš,7 ktorého raz, ešte za Slovenského štátu, zmlátili 
na ulici gardisti, lebo ho pokladali za Žida (bol nízkej postavy a nosil okuliare). A neskôr ho 
na niekoľko rokov uväznili komunisti. 

A ako sme sa dostali k vegetariánstvu? Tolstého učenie bolo v prvých dvoch desaťročiach 
nášho storočia vo svete ešte veľmi živé. Pôsobilo najmä na mládež, ktorá práve prežívala hrôzy 
vojny. Aj moji rodičia žili vtedy svoju mladosť a v súhlase s myšlienkami Tolstého sa zamýšľali 
nad príčinami násilia. Moja mama, aj so svojím snúbencom, začala vo Viedni, kde pracovala, 
navštevovať vegetariánsku reštauráciu. Jej snúbenec nebol môj otec, ale jeho starší brat Vladimír, 
ktorý zomrel na španielsku chrípku krátko pred koncom vojny. Mama sa potom o dva roky vyda
la za môjho otca - Igora Makovického. Do tejto atmosféry som prišla na svet ja a bolo mi vari 
vrodené, že som zvieratá na tanieri nemohla ani vidieť. Keď sa tak dívam späť, vidím, že ma k 
vegetariánstvu viedli etické a estetické dôvody. O otázkach zdravia som vtedy ešte neuvažovala. 
Matka ma v tomto ohľade neznásilňovala, no z obavy, aby sme neutrpeli nejakú ujmu na zdraví, 
začala otázky výživy študovať. Časopisy a knihy, ktoré si zväčša objednávala zo zahraničia, ju 
presvedčili, že vegetariánstvo nielenže nie je škodlivé, ale ak sa robí správne, je dokonca zdraviu 
prospešné. Keď som mala 8 rokov a brat 6, stali sa dôslednými vegetariánmi aj obaja moji 
rodičia, ktorí odvtedy zásady tohto spôsobu života nikdy neporušili. Vegetariánom bol aj otcov 
mladší brat - lekár Dušan Makovický ml. - a brat mojej starej mamy - notár Dr. Vladimír Pivko.10 

Moja matka sa oboznámila s viacerými prácami o vegetariánstve, o.i. s prácami veľkého 
švajčiarskeho propagátora surovej a celozrnnej rastlinnej stravy MUDr. Maxa Birchera-Benne-
ra. Pre vegetariánstvo ju však definitívne získalo až hnutie Mazdaznan. U nás ho propagoval 
vsetínsky rodák Dr. Jindŕich Súček, ktorý bol aj mojím učiteľom v tomto smere.Mazdazdan, 
pretrvávajúci dodnes, predstavuje ucelený životný systém vychádzajúci zo stroiránskych náuk 
zarathustriánov a prispôsobený modernému svetu. Systém má veľa spoločného s jogou (v 
širšom slova zmysle), uznáva prvenstvo ducha, ale je zakotvený v realite a zameriava sa na 
prítomnosť. Jeho vedúcou zásadou je dobre zmýšľať, dobre hovoriť, dobre konať. Čistá, 
bezmäsitá diéta v ňom hrala dôležitú, hoci nie hlavnú úlohu. 

Našu orientáciu v tomto smere podporilo niekoľko prázdninových pobytov na 
valašských kopaniciach. Žili tam vtedy viaceré prosté roľnícke rodiny, ktoré sa dôsledne 
pridŕžali biblických príkazov a v súlade s nimi nezabíjali zvieratá a nejedli mäso, hoci pritom 
ťažko pracovali na svojich kopcovitých roličkách. Vládla tu ideálna duchovná atmosféra plná 
bratskej lásky a porozumenia, ako aj ochoty pomáhať každému, kto to potreboval. Uchyľovali 
sa sem tiež chorí ľudia, ktorí tu vďaka vegetariánskej strave, bylinkám a dobrému slovu, našli 
nielen stratené zdravie, ale obnovili aj svoje duševné sily. Bol to pravý raj podľa predstáv 
L.N.Tolstčho. Ako 16-ročná som sa spolu s mamou a bratom zúčastnila tiež na celosvetovom 
kongrese Mazdaznanu v Paríži, kde sme spoznali stovky ľudí podobného zmýšľania, a aj 
posledné prázdniny pred vojnou som strávila v mazdaznanskej rodine vo Švajčiarsku. 

Všetky tieto dojmy boli také silné, že ich nemohli oslabiť ani kruté roky vojny, ani 
všetko to, čo potom ešte nasledovalo. Po vojne nás v našom presvedčení podporili spisy 
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švédskeho reformátora Are Waerlanda, kanadského lekára Róberta Jacksona a tiež MUDr. 
Ernesta Schneidera, ktoré prispeli k tomu, že vegetariánstvo - podobne ako v prípade Tolstého -
nezostalo v našom chápaní životným cieľom, ale iba jedným z dôležitých prostriedkov na ozdra
venie a morálne zdokonalenie spoločnosti a zlepšenie životného prostredia. 

Poznámky 

1 Autorka príspevku (nar. 1921 v Bratislave) pôsobila od r. 1953 ako pedagogička na 
Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v r. 1970-79 vyučovala 
sólový spev, v 2. polovici 90-tych rokov vystupovala ako koncertná speváčka a pohostinský 
v operných divadlách. Spolupracuje s rozhlasom, odbornými časopismi, prekladá libretá. V 
poslednom období sa venuje popularizácii vegetariánstva. 

2 Dušan Makovický (1866-1921), od r. 1904 osobný lekár a priateľ L.N.Tolstého a jeho rodi
ny, vydal preklady viacerých Tolstého prác v slovenčine, autor Jasnopolianskych zápiskov, 
ktoré predstavujú kroniku Tolstého dennej práce, života jeho rodiny a ruských kultúrnych 
a spoločenských pomerov. 

3 Vladimír Makovický (1862-1944), organizátor slovenského bankovníctva, národný 
pracovník. 

4 Elena, rod. Pivková (1870-1948), dcéra národného pracovníka Ambróza Pivku, advokáta v 
Martine a v Dolnom Kubíne, a Anny Pivkovej, rod. Ballovej, prvej predsedníčky Živeny. 

5 JUDr. Igor Makovický (1892-1949), bankový úradník, účastník odboja počas 2. svetovej 
vojny. 

6 MUDr. Dušan Makovický ml. (1894-1978), lekár, tolstojovec. R. 1914 na pozvanie svojho 
strýka D. Makovického st. navštívil Jasnú Poľanu, kde sa zoznámil aj s L.N.Tolstým a jeho 
učením. Vydal výber a preklad Jasnopolianskych zápiskov. 

7 Miloš Makovický (1896-1964), bankový úradník. 
8 Viera Makovická, rod. Barvičová (1894-1990), spolková pracovníčka, funkcionárka Živeny 

a Sokola. 
9 JUDr. Vladimír Makovický (1891-1918), právnik. 
10 JUDr. Vladimír Pivko (1872-1953), právnik, národný pracovník. 

(Poznámky spracovali Z. Duriška a M.Šišmiš ml.) 
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HERALDICKÝ ALBUM 

SUPRALIBROS JURAJA POHRONCA SELEPČÉNIHO 

Heraldické exlibrisy a supralibrosy patria historicky i umelecky k najcennejším heraldickým 
prameňom a pamiatkam z oblasti knižnej kultúry. Dokumentujú nielen uplatnenie erbov v tejto 
významnej oblasti kultúrnej histórie, ale sú zároveň aj jedinečným identifikačným znakom histo
rických knižníc a knižných zbierok, ktoré svojou hodnotou a významom často presahujú rámec 
prostredia, v ktorom vznikli alebo sa zachovali. K takým knižným súborom nesporne patrila aj 
knižnica Juraja Pohronca Selepčéniho, ktorej najvýznamnejšia časf sa nachádza v Arcibiskupskej 
(Primaskej) knižnici v Ostrihome. 

J. Pohronec Selepčéni pochádzal z chudobného, pôvodom slovenského zemianskeho rodu, 
ktorý si svoj prídomok odvodzoval od tekovskej dediny Slepčany. Narodil sa okolo roku 1595 v 
Trnave, kde absolvoval aj gymnázium. Po štúdiách na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme, kde 
študoval filozofiu a teológiu, začal pôsobiť ako kňaz v Senci. Od roku 1636, keď sa stal ostri
homským kanonikom a svätojurským prepoštom, zastával mnohé významné cirkevné funkcie 
(1643 - čanádsky a pätikostolský biskup, 1644 veszprémsky a jágerský biskup, 1648-1666 
nitriansky biskup, 1657 kaločský arcibiskup, 1666-1685 ostrihomský arcibiskup a uhorský primas). 
Zastával aj svetské funkcie, z ktorých boli najdôležitejšie úrady uhorského najvyššieho kancelára 
(1657-1666) a uhorského miestodržiteľa (1667-1673). Okrem pobytov v Ríme, Viedni i ďalších 
mestách rakúskej monarchie, strávil väčšinu života na Slovensku, kde všetkými prostriedkami 
podporoval a presadzoval rekatolizáciu Uhorska. Po odhalení Vešeléniho sprisahania uhorskej 
šľachty proti Habsburgovcom v roku 1669 bol rozhodujúcou ideovou i politickou osobnosťou, 
ktorá ovplyvnila výsledky tzv. bratislavských delegovaných súdov v rokoch 1673 a 1674. V ich 
dôsledku sa väčšina protestantských kňazov, inteligencie a šľachty zriekla úradov i postavenia a 
svoj život strávila vo vyhnanstve alebo na španielskych galejách. 

Ako prívrženec Habsburgovcov bol J. Pohronec Selepčéni aj poradcom cisára Leopolda I. 
Zúčastnil sa na diplomatických rokovaniach s tureckou Portou v Carihrade a s poľským kráľom. 
Veľkú časť svojho majetku i finančných prostriedkov venoval na podporu protitureckých vojsk. 
Zomrel 14. januára 1685 v Letoviciach na Morave, pochovaný je v rakúskom Mariazelli. 

Za pozornosť stojí aj Selepčéniho spisovateľská a vydavateľská aktivita, pretože, okrem 
vlastných náboženských diel, vydal roku 1682 v Trnave aj tzv. Ostrihomský rituál (Rituale Stri-
goniense; 1. vydanie tohto diela vyšlo v Bratislave roku 1625), ktorý obsahuje popri latinských a 
maďarských aj slovenské svadobné a krstné formule. Je preto významnou slovenskou jazykovou 
pamiatkou predspisovného obdobia. 

Ďalšiu oblasť Selepčéniho záujmov i talentu dokumentuje grafická tvorba. Je autorom 
portrétnych medirytín P. Pázmányho, Ferdinanda IV. a Leopolda I. V priebehu svojho rímskeho 
pobytu vytvoril roku 1635 heraldický exlibris s portrétom pre Františka G. Ghelfa Tridentina, 
roku 1636 pre svojho mecéna P. Pázmányho, rábskeho biskupa Juraja Draškoviča a okolo roku 
1666 aj vlastný exlibris, so svojou podobizňou. V tomto období, teda po roku 1666, vytvoril aj 
vlastný supralibros, ktorého originál sa nachádza v Zbierke exlibrisov Hadriána Radvániho z 
Trnavy. Z hľadiska jeho analýzy je dôležité zmieniť sa najskôr o rodovom erbe Selepčéniovcov. 

Jurajov otec Mikuláš Pohronec získal šľachtictvo a erb s erbovou listinou (armálesom), 
ktorú vydal cisár Rudolf II. 12. marca 1598 v Prahe, spoločne pre jeho brata Františka, ostri-
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homského kanonika a súrodencov (sestry Helenu a Katarínu). V červenom štíte tohto znaku je 
na svetlom brale (hnedej farby, podľa popisu Csergheôa), vystupujúcom z vody, stojaci zlatý 
dvojchvostý lev s korunou na hlave, ktorý v pravici drží zlaté slnko. Klenot tvorí medzi červeno-
striebornými a modro-zlatými perufami z koruny na prilbe vyrastajúci zlatý lev držiaci v pravici 
šesfcípu zlatú hviezdu. Prikrývadlá sú vpravo červeno-strieborné, vľavo modro-zlaté. Na 
supralibrose Juraja Pohronca Selepčéniho je rodový erb umiestnený v ranobarokovej kartuši. V 
jej ovale znázornený dvojchvostý lev s korunou na hlave drží v pravici slnko, v ľavici šesfcípu 
hviezdu. Namiesto klenotu znak obsahuje arcibiskupské, biskupské a kňazské insígnie-mitru, 
berlu, biskupský náprsný kríž (pektorál) a štólu. Je zrejmé, že autor pri jeho tvorbe zjednodušil 
kresbu brala a vody a z klenotu pôvodného znaku pridal do voľnej ľavice leva hviezdu. Pre 
úplnosť je potrebné uviesť, že Pohroncov exlibris - rovnako ako i jeho supralibros - nemá 
pôvodný klenot a !ev tu stojí ľavou nohou vo vode. Aj keď predpokladáme, že sa nejedná o 
zmenu pôvodného znaku, skôr o jeho výtvarnú štylizáciu, môžeme konštatovať, že heraldické 
pamiatky tohto druhu sú významným porovnávacím prameňom a ich dôsledná analýza môže 
obohatiť doterajšie poznatky z oblasti našej rodovej heraldiky. 

Literatúra: 
Csergheô, G.: Der Ungarische Adel... 1-7. Nurnberg 1885-1892, s. 624, tab. 439, Kuzmĺk, J.: 
Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin 1987, s. 197-198, 202, 
Slovenský biografický slovník 5. Martin 1992, s. 199-200. 

Ľubomír Jankovič 

Erb J. Pohronca Selepčéniho Supralibros J. Pohronca Selepčéniho 
(okolol667) 
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OSOBNOSTI 

ZDENKO ALÉXY - heraldický výtvarník, historik umenia (nar. 9.9.1922 Bratislava). Komerčný 
inžinier. 

Po absolvovaní reálneho gymnázia v Bratislave (1933-41) študoval na Vysokej škole 
obchodnej v Bratislave (1941-42), Handelshochschule v St. Gallcn (1942-45) a na univerzite v 
Neuchateli vo Švajčiarsku (1945-46). V r. 1948-49 študoval tiež pomocné vedy historické na 
Univerzite Karlovej v Prahe. V r. 1944-45 pôsobil ako prekladateľ a hlásateľ britskej rozhlasovej 
a televíznej spoločnosti BBC a ako legačný atašé čs. Ministerstva zahraničných vecí v Londýne. 
Do r. 1947 zastával túto funkciu v Berne a potom v Prahe. Od r. 1949 žije v Bratislave, kde 
pracoval ako vedúci oddelenia v Exico, ú.s. (1949-51), vedúci odbytu a neskôr obchodný 
námestník Bratislavských elektrotechnických závodov, n.p. (1951-72), obchodný riaditeľ Omnie, 
podniku zahraničného obchodu (1972-76) a vedúci oddelenia výskumnej zložky Federálneho 
ministerstva financií (1976-82). V r. 1990, už ako dôchodca, bol ako poradca ministra financií 
Slovenskej republiky poverený vládou SR zriadiť finančnú burzu v Bratislave. 

Heraldike sa venuje od 50-tych, systematicky od 70-tych rokov. Je autorom erbov viacerých 
miest a lokalít na Slovensku, návrhov erbov a heraldických pečiatok českých, moravských a 
slovenských katolíckych farských úradov a ďalších cirkevných inštitúcií, heraldických exlibrisov, 
vitráží, vodoznakov a pod. Je tiež autorom viacerých článkov a štúdií z oblasti heraldiky, fale-
ristiky a vexilológie, zostavovateľom 3-zväzkovej publikácie Ex libris armales, lexikografického 
diela, ktoré obsahuje biografické portréty popredných európskych i mimoeurópskych heraldikov, 
s vyobrazeniami ich heraldických exlibrisov (rukopis diela, vrátane kresieb a bohatej 
korešpondencie je uložený v Štátnom slovenskom ústrednom archíve v Bratislave). Svojimi práca
mi, ktoré publikoval prevažne mimo územia ČSFR - v Belgicku, Fínsku, Kanade, Maďarsku, 
Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku - a účasťou na medzinárodných 
heraldických a genealogických kongresoch a kolokviách prispel k propagácii slovenskej a čs. 
heraldiky v zahraničí. V r. 1990 rozhodujúcim spôsobom zasiahol do tvorby čs. štátnych symbolov 
(presadzoval štvrtenie štítu čs. štátneho znaku, navrhol nové stvárnenie štandardy prezidenta 
republiky). Od r. 1980 sa venuje historickému a umenovednému štúdiu náprsných krížových 
dekorácií katedrálnych a kolegiálnych kanonikov v habsburských krajinách v 17.-20. storočí. 

Je zakladajúcim členom Heraldickej spoločnosti írska (Heraldry Society of Ireland, od r. 
1986), od r. 1983 členom Kanadskej heraldickej spoločnosti (The Heraldry Society of Canada), 
od r. 1989 členom-korešpondentom heraldických a genealogických spoločností Adler vo Viedni a 
Der Herold v Berlíne, a tiež tzv. distinguished fellow Amerického heraldického kolégia (Ameri
can College of Heraldry). V r. 1991 sa stal členom Medzinárodnej heraldickej akadémie (Acadé-
mie intemationale ďheraldique). Za heraldickú činnosf v diecéze získal v r. 1979 titul biskupský 
notár královehradecký. 

Dielo: knižné: Ex libris armales 1983, 1984, 1985. Wien 1984-1986; štúdie a články: Kommu-
nalheraldik in der Gebirgsregion der slowakischen Hohen Tatra. In: XV Congreso Internacionál 
de la sciencias Genealogica y Heraldica. Madrid 1983, s. 49-72; (tože rozšírené a prepracované In: 
Der Wappenlôwe. Jahrbuch 1988 und 5. Lieferung zur Wappenrolle. Múnchen 1988, s. 1-18); 
Kommunalhcraldik in der Slowakei. In: Genealogica et Heraldica. Helsinki 1984, s. 253-264; 
Vexilológia. In: Pomocné vedy historické - súčasný stav a perspektívy. Dolný Kubín 1986, s. 71-72; 
K problematike mestských vlajok a zástav na Slovensku. In: Slovenská archivistika 21, 1986, 5.1, s. 
109-117; Mehrfcldige Kirchliche Wappen. In: Brisures, Augmentations et Changements ďArmoiries. 
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Actes du 5e colloque intcrnational ďhéraldique Spolete 12-16 octobre 1987. Bruxelles 1988, s. 9-32; 
Drei Etappen der Entstehungsgeschichte des Wappens der Slowakei (1848-1861-1918). In: 
XVIII. Internationaler Kongress fúr Genealógie und Heraldik. 5.-9. September 1988 Innsbruck. 
Thaur/Tirol 1989, s. 203-214; Die Entstehungsgeschichte der Russischen Flagge. In: Adler 15 
(29), 1990, Heft 8, s. 281-282; Pectoral Detorations of Cathedral and Collegiate Chapters. In: 
Atti delia Societa Italiana di studi araldici. 5-6 Convivio. Cuneo 25 Giugno 1988-Agazzano 17 
Giugno 1989. Torino 1990, s. 75-79; Die Charaktersitika der Stadtewappen in den Bôhmischen 
Ländern. In: Acta contionis Heraldicae Municipalis Hodiernae anno 1988 In Oppido Keszthely 
habitae. Keszthely 1990, s. 85-106; kresby: Roubal, R.: Bummel durch die Slowakei. Bratislava 
1968; Spanu, S.P.: Nobilium Emblemata Ex Libris. Torino 1990; Schematizmus diecéze Králo-
vohradecké. Hradec Králové 1977; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-
Bratislava 1978; Současná heraldická tvorba 28.11.-31.12.1986. Gottwaldov (1986); Katalóg arci
diecéze Olomoucké. Olomouc 1986; výtvarné návrhy: erby pre 36 lokalít vo Vysokých Tatrách 
(1958-59, realizované); erby slovenských, niektorých moravských a českých diecéz (biskupských 
ordinariátov), radu ordinárov a iných cirkevných hodnostárov (1974); erby, resp. heraldické 
pečiatky pre vyše 300 katolíckych farností (od 1974); mestské erby Liptovského Hrádku, 
Námestova, Turčianskych Teplíc a Rajca (1986-89); štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky (spoluator, 1990, realizované); štandarda prezidenta ČSFR (1990, nerealizované). 
Výstavy: kolektívne: Súčasná heraldická tvorba. Gottwaldov 1986, Zo súčasnej slovenskej 
heraldickej tvorby. Trenčín-Martin 1991, Prievidza-Michalovce-Nitra 1992. 

EX LIBRIS 

GABRIEL CHLEBÁK 
DECANUS POPRADEN. 

ADMINISTRÁTOR 
PAROCHIAE VEĽKÁ 
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SPOLOČNOSTI-INŠTITÚCIE" 

BRITSKÝ GENEALOGICKÝ VÝSKUM 
FEDERÁCIA RODINNO-HISTORICKÝCH SPOLOČNOSTÍ 

Na britských ostrovoch niet takmer nijakých záznamov, ktoré by vznikli výlučne pre potreby 
genealógie. Výnimku tvoria len tie, čo sa vzťahujú na kráľovské alebo šľachtické rody, kde sa 
dedila pôda i ďalšie majetky a veľký význam mali tituly. Erby, udeľované týmto rodom, spolu s 
ich genalógiami zaznamenávali heroldi, kráľovskí úradníci. Títo boli a dosiaľ sú členmi panovnícke
ho dvora a pôsobia v College of Arms v Londýne. Genealogické informácie o ostatných, „prostých" 
rodoch, z ktorýcrTpochádza väčšina súčasnej britskej populácie, treba vyhľadávať v archívoch. Tieto 
zriaďovala spravidla cirkev, panovník alebo súdobá vláda, pričom pôvodne slúžili úplne iným účelom. 
Dnes sú britské archívy spravované buď ústredne - ak pôvodnú legislatívu o vedení a ochrane zázna
mov presadzovala centrálne cirkev, panovník, či národná vláda - alebo lokálne - ak o vedení zázna
mov rozhodli v grófstvach alebo v jednotlivých farnostiach (obciach). Cirkev v Anglicku (do reformá
cie v 16. stor. rímsko-katolícka, potom protestantská, resp. anglikánska) viedla pôvodne ústredné i 
miestne záznamy o obyvateľstve (v diecézach, archidiakonátoch a vo farnostiach). 

V súčasnosti sú svetské i cirkevné dokumenty uložené viac-menej spoločne, aj keď ich 
evidencia je oddelená. Ústredný občiansky a cirkevný archív sídli vo Verejnom knihovnom úrade 
(Publish Record Office) v Londýne. Archívne dokumenty miest, diecéz, archidiakonátov a farností 
sú umiestnené v archívoch jednotlivých grófstiev. Okrem nich existujú ešte mnohé iné špecializované 
archívy. Fondy yorskej cirkevnej provincie napr. uchovávajú na univerzite v Yorku, niektoré vojenské 
dokumenty sa nachádzajú v archívoch regimentov (plukov) alebo v múzeách, niektoré dokumenty 
nonkonformistov v archívoch týchto cirkví a dokumenty vysokých škôl v archívoch príslušných škôl. 

Základné východisko genalogickčho výskumu vo Veľkej Británii predstavujú archívy 
grófstiev, pretože práve v nich sa sústreďuje väčšina najdôležitejších prameňov. Z týchto dôvodov 
rodinno-historické spoločnosti, ktoré dnes v tejto krajine existujú, vznikali predovšetkým v tých 
mestách, kde sa nachádzajú archívy grófstiev. V mnohých grófstvach však pôsobí i viac 
spoločností, pričom niektoré z nich vytvárajú aj svoje pobočky. Všetky spoločnosti založili a 
dosiaľ organizujú výlučne dobrovoľníci. Ani vláda, ani orgány miestnej správy ich finančne 
nepodporujú. 

Väčšina rodinno-historických spoločností poriada raz za mesiac stretnutie, počas ktorého 
pozvaní lektori a miestni členovia prednášajú o rôznych aspektoch rodinno-historického i genea
logického výskumu. Každá spoločnosť vydáva tiež vlastný štvrťročný spravodaj alebo časopis; 

1 Presne povedané genealógovia zostavujú len jednoduché genealógie (rodokmene, 
genealogické tabuľky, zoznamy predkov a pod.), zatiaľ čo rodinní (rodoví) historici sa 
zaujímajú aj o sociálne a kultúrne dejiny svojich predkov (ich postavenie a pôsobenie v 
miestnej komunite, spôsob bývania, hospodárenia, stravovania atď). Vo všeobecnosti je 
však tendencia používať tieto termíny ako synonymá. 
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tieto publikácie spravidla uverejňujú príspevky samotných členov spoločností - najčastejšie o 
topografii príslušného grófstva, dejinách jednotlivých rodov (rodín), farností a pod. Mnohé 
spoločnosti zverejňujú aj termíny svojich stretnutí, témy prednášok, a tiež priezviská tých rodín, 
ktoré jednotliví členovia spoločnosti skúmajú. Takto sprístupnené informácie môžu poslúžiť iným 
členom pri ich vlastnom výskume. 

Členskú základňu väčšiny rodinno-historických spoločností tvoria 3 typy členov. Prvý predsta
vujú tí, ktorých predkovia majú pôvod v príslušnom grófstve, pričom oni - ich potomkovia už žijú 
mimo tohto regiónu, často dokonca v zahraničí (v Austrálii, Kanade, na Novom Zélande či v USA). 
Kedze sa bežne nemôžu zúčastňovať na stretnutiach, pravidelný kontakt so spoločnosťou udržujú 
prostredníctvom jej časopisu. Druhú skupinu tvoria členovia, žijúci v príslušnom grófstve, ale ich 
predkovia pochádzajú z iných oblastí. Títo vstúpili do spoločnosti preto, aby sa spolu s inými mohli 
zúčastňovať na schôdzach a prednáškach. Tretiu skupinu - vo všeobecnosti najmenšiu, ale s 
najväčšími výhodami - predstavujú členovia, ktorí dnes žijú v tom istom grófstve ako ich predkovia. 
Títo nielenže môžu navštevovať pravidelné stretnutia spoločnosti, ale majú tiež ľahký pristúp k 
prameňom genealogického výskumu v archívoch grófstva. 

Regionálne i iné rodinno-historické spoločnosti vedú svojich členov k tomu, aby výskum 
svojich predkov uskutočňovali organizovane a odborne. S cieľom podstatne uľahčiť túto činnosť, 
a tiež zachrániť historické informácie pre budúce generácie, vstupuje väčšina spoločností aj do 
spoločných projektov. Tromi najpopulárnejšími sú prepis a vypracúvanie registrov a/ náhrobných 
nápisov z cintorínov príslušného grófstva, b/ z cirkevných matrík sobášených v grófstve od r. 1800 
(alebo skôr) do r. 1837 (od tohto roku začala z nariadenia vlády v Anglicku a vo Walese ústredná 
občianska registrácia narodení, sobášov a úmrtí a indexy z nej sú dostupné verejnosti), c/ údajov 
zo sčítaní obyvateľstva z r. 1851 a 1881 (celoanglické súpisy obyvateľstva sa od r. 1810 robia 
každých 10 rokov a sprístupňujú po každých 101 rokoch; z genealogického hľadiska je najcennejší 
súpis z r. 1851). 

Činnosť uvedených spoločností koordinuje Federácia rodinno-historických spoločností 
(Federation of Family History Societes), ktorá bola založená v r. 1974 a sídli v súčasnosti v 
Birminghame. Táto organizácia združuje spoločnosti a nemá preto individuálnych členov. Každý 
rok však v apríli a v septembri poriada na rôznych miestach Veľkej Británie pracovné stretnutia a 
počas aprílového stretnutia tiež výročnú členskú schôdzu (Annual General Meeting). Na všetky 
tieto podujatia sa pozývajú zástupcovia každej členskej spoločnosti, ktorí vytvárajú Radu Fede
rácie (Council of the Federation). Spomedzi nich sa na výročnej členskej schôdzi volí výkonný 
výbor dohliadajúci na záležitosti Federácie. Všetci jej funkcionári a oficiálni zástupcovia s 
výnimkou administrátora (správcu) sú dobrovoľníkmi a svoju činnosť vykonávajú bezplatne. 
Pracovné stretnutia zástupcov jednotlivých spoločností, ktorí prichádzajú z rôznych, často veľmi 
vzdialených častí britských ostrovov, trvajú niekedy veľmi krátko (napr. len jednu hodinu). Z 
praktických dôvodov sa preto tieto stretnutia rozšírili na 2-3 dňové konferencie. Konajú sa počas 
víkendov a môže ich navštíviť každý, kto sa zaujíma o prednášky, diskusie a súčasne stretnutia s 
ľuďmi podobných záujmov. 

Medzi členov Federácie patria aj zahraničné genealogické a rodinno-historické spoločnosti, 
ktoré majú značný počet členov s britskými predkami. Pripojenie k Federácii uľahčuje 
spoločnostiam, ale aj ich jednotlivým členom, prístup k informáciám o britských archívoch a 
genealogických aktivitách. Mnohé zahraničné i britské členské spoločnosti si totiž o.i. navzájom 
vymieňajú vlastné periodiká, čo zároveň umožňuje propagovať ich vlastnú činnosť v medzi
národnom meradle. 

Každá členská spoločnosť Federácie má tiež nárok na Family History News and Digest -
spravodaj, ktorý vydáva Federácia každých 6 mesiacov (súbežne s konaním konferencií). Okrem 
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informácií o britských národných a miestnych archívoch a údajoch o činnosti jednotlivých 
spoločností, hlavnú a najdôležitejšiu časf tejto publikácie tvorí systematický anotovaný prehľad 
všetkých príspevkov z oblasti britského genealogického a rodinno-historického výskumu vydaných 
za posledné obdobie (6 mesiacov). Spravodaj obsahuje aj aktuálny zoznam členských spoločností 
Federácie s adresami ich čestných tajomníkov. Hoci sa vydáva predovšetkým pre potreby 
členských spoločností, môžu ho získať aj jednotlivci. 

Federácia vydáva aj celý rad lacných zošitov o rôznych aspektoch rodinno-historického a 
genealogického výskumu. Všetky sú dostupné prostredníctvom Federácie alebo jednotlivých 
členských spoločností. 

O O O 

Federáciu rodinno-historických spoločností tvorí v posledných rokoch okolo 150 
spoločností. Spomedzi nich najpočetnejšie zastúpenie majú regionálne spoločnosti pôsobiace v 
rámci grófstiev, prípadne i väčších územných celkov, ktoré sú súčasne najrozšírenejším typom 
genealogických organizácií vo Veľkej Británii. Zoznam členských spoločností Federácie z aprí
la 1991 ich uvádza 71 v Anglicku, 6 vo Walese a 3 v Severnom írsku (škótske spoločnosti pred 
časom z Federácie vystúpili a vytvorili si vlastnú organizáciu). Ku kmeňovým členom Fede
rácie treba pripočítať i 2 organizácie s celonárodnou pôsobnosťou - londýnsku Genealogickú 
spoločnosť (Society of Genealogists) a Inštitút heraldického a genealogického výskumu v 
Canterbury (Inštitúte of Heraldic and Genealogical Studies). Okrem týchto patria medzi 
členov Federácie i tzv. jednomenné skupiny (vyše 10), ktoré sa zameriavajú na výskum 
konkrétnych priezvísk. Napr. členovia Beresford Family Society sledujú nositeľov priezviska 
Beresford, Dalton Genealogical Society študujú Daltonovcov, International Haskell Asso-
ciation Hasketovcov, Talbot Research Society Talbotovcov a pod. Významným členom Fede
rácie je tiež tzv. gild výskumu jednotlivých mien (the Guild of One-Name Studies) s 
niekoľkými stovakmi individuálnych členov, tiež zameranými na výskum konkrétnych mien. 
Medzi ďalších členov Federácie na Britských ostrovoch patria i spoločnosti založené na 
rôznych iných bázach, napr. Anglo-nemecká rodinno-historická spoločnosť (Anglo-German 
Family History Society), Spoločnosť britsko-austrálskeho dedičstva (British Australian Heri-
tage Society Ltd.), Katolícka rodinno-historická spoločnosť (Catholic Family History Society), 
Spoločnosť výskumu miestnej populácie (Local Population Studies Society), Britská asociácia 
pre výskum cintorínov Južnej Ázie (British Association of Cemeteries of South Asia) a i. 

Spomedzi zahraničných členov zoznam z apríla 1991 uvádza 17 austrálskych, 12 
kanadských a 11 severoamerických (USA) spoločností, 3 spoločnosti z Nového Zélandu, 2 z 
Juhoafrickej republiky a 1 z Holandska. Jednotlivé spoločnosti majú od pár až po niekoľko 
stovák členov, pričom títo môžu byť súčasne členmi viacerých spoločností. 

Samotná Federácia ako partner spolupracuje s inými združeniami orientovanými na 
výskum histórie a príbuzné oblasti. Má svoje zastúpenie napr. v Britskej regionálno-historickej 
asociácii, udržuje styky so Spoločnosťou archivárov, Historickou asociáciou a pod. a je členom 
Medzinárodnej konfederácie genealogických a heraldických spoločností. 

Colin R. Chapman • M. Sišmiš ml 
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RECENZIE - GLOSY 

Nissen, H. - Aase, M.: Segl i VniversUeísbiblioteket i TrondheimlSeals in the University Library of 
Trondheiml. Trondheim, Tapir Forlag 1990, 244 s. 

Publikácia bola vydaná ako prvá časf Spisov Kráľovskej nórskej akadémie vied za rok 1990. 
Je zaujímavým príkladom uplatnenia počítačovej techniky v oblasti spracovania pomerne 
rozsiahleho sfragisticko-heraldického materiálu, konkrétne pečatí z rukopisných zbierok 
Univerzitnej knižnice v nórskom Trondheime. Iniciátorom tejto myšlienky bol jej bývalý riaditeľ 
PhD. Sten F. Vedi, pôsobiaci teraz ako riaditeľ Knižnice Švédskej univerzity poľnohospodárskych 
vied v Uppsale. Na projekte spolupracovali aj štyria členovia Škandinávskej heraldickej spoločnosti 
(Societas Heraldica Scandinavica) Dr.h.c. Ole Rostock z Kodane, Nils G. Bartholdy, archivár 
Dánskeho národného archívu v Kodani, predseda Nórskej heraldickej spoločnosti Hans Capellen 
z Osla a plukovník Charles M. Hansen z kalifornského Sausalita, ktorý posudzoval použitú 
anglickú a nórsku heraldickú terminológiu. Pomoc pri záverečnej realizácii diela poskytli 
Kráľovská nórska spoločnosť vied a literatúry (Kongeliche Nórske Videnskabers Selskab), Nórska 
rada pre vedu a humanitný výskum (Norges Almenvitenskapelige Forskningsrat), Múzeum dejín 
prírody a archeológie, Univerzita v Trondheime a Nórsky direktoriát pre verejné a školské knižnice. 

Autori v krátkom úvode uvádzajú okolnosti, ktoré ich viedli k počítačovému spracovaniu 
pečatí. Bol to predovšetkým záujem bádateľov o heraldiku a nároky kladené v tomto smere na 
kvalitu služieb knižnice, ktorá vlastnila rozsiahle zbierky rukopisov s početným výskytom pečatí. 
Ich katalóg, ktorý tvorí hlavnú časf publikácie, obsahuje 1100 pečatí. Je výsledkom syste
matického štúdia všetkých rukopisov zo zbierok knižnice, s výnimkou stredovekých dokumentov, 
V súbore sa nachádza 107 inštitucionálnych pečatí (pečate konzulátov, remeselných cechov, 
poštových úradov a bánk). Pri 273 pečatiach súkromných osôb nie je známe pôvodné zamestna
nie vlastníkov. Početne je zastúpené duchovenstvo (147 kusov, z nich je 19 pečatí biskupov). 
Vojenské osoby rôznych dôstojm'ckych hodností od kapitánov až po poľného maršala (Saint 
Germán) predstavuje 50 pečatí. Súbor obsahuje ďalej 15 pečatí prednostov administratívnych 
úradov, 25 pečatí kráľovských súdnych sluhov (royal bailiffs), 4 pečate sudcov odvolacích súdnych 
dvorov (judges in appeal courts) a 25 pečatí platených sudcov obvodných magistrátov (judges of 
district stipendiary magistrates). Zastúpené sú aj iné profesie. Najstaršia spracovaná pečaf 
zahrnutá v databáze je zo 16. storočia, najmladšie pečate patria súčasným osobám. 

Rozsah pečatného súboru odráža aj historický obraz aktivít spomínanej Kráľovskej nórskej 
spoločnosti vied a literatúry (KNVS), ktorej archív a knižnica je spolu s Knižnicou Vysokej školy 
umení a vedy (Norges laererhogskoles biblioték), založenej v roku 1922, dnes základom Univerzitnej 
knižnice v Trondheime a jej rukopisných zbierok. Spoločnosť (KNVS) založili v roku 1760 
trondheimský biskup Johann Ernst Gunnerus, riaditeľ miestnej katedrálnej školy Gerhard Schoning 
a titulámy štátny radca Peter Friderich Suhm. Obaja posledne menovaní boli historici. Gunnerus sa 
pred príchodom do Trondheimu pripravoval na spisovateľskú dráhu záujmom o filozofiu, právo a 
cirkevné dejiny. V Trondheime sa začal zaujímaf o prírodné vedy. Počas vizitácií vo svojej obrovskej 
diecéze zbieral vedecký materiál a získaval informácie od svojich kňazov. Výsledky jeho výskumov 
boh' publikované v početných prírodovedných zborníkoch. Korešpondoval s mnohými známymi 
vedcami tej doby, okrem iných aj s Carlom von Linné, ktorého pečate sú v súbore zastúpené. 

Spoločnosť (KNVS) podporovala zavádzaním nových intenzívnych metód aj úroveň hospo
dárenia farmárov, ktorí jej posielali správy o svojich aktivitách overované miestnymi úradmi. 
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Vďaka tejto praxi je sfragistický materiál na dokumentoch z archívu KNVS provenienčne tak 
bohatý. Pečate však ilustrujú aj kontakty Spoločnosti v ďalších krajinách severozápadnej Európy. 

V roku 1980 začala trondheimská univerzitná knižnica spracovávať všetky svoje prírastky 
aplikáciou počítačového systému BIBSYS, ktorý spoločne používajú všetky hlavné knižnice v 
Nórsku, vrátane univerzitných. Pre typ dokumentov, aký predstavujú pečate, bol však nedosta
točný. Preto sa autori rozhodli na začiatku použiť počítač Apple III so softwarom PFS, ktorého 
databázu neskôr prispôsobili mikropočítaču IBM s programom Polydoc, pretože poskytoval lepšie 
možnosti tlačených výstupov. Najskôr však bol materiál prepísaný na katalógové karty do formy 
prispôsobnej počítaču. Tvorbe formulára s pevnou schémou, použiteľnou pre všetky druhy pečatí, 
autori venovali mnoho častú. V publikácii uvádzajú jej najpodrobnejšiu variantu, ktorú tvoria 
tieto údaje: 

NA - meno OÍ jby alebo názov inštitúcie používajúcej pečať, 
FD - rok narodenia a úmrtia osoby, 
TI - zamestnanie osoby používajúcej pečať, 
BS - heraldický popis znaku v štíte, 
BH - popis klenotu, 
BE - popis nosičov a strážcov štítu, 
AR - datovanie dokumentu, 
OP - umiestnenie dokumentu v knižnici (signatúra), 
ME - poznámky, 
FI - číslo negatívu fotografovanej pečate, 
MO - monogramové pečate - údaje o liste, listine, 
NR - vnútorný identifikačný kód dokumentu. 

Pri blazonovaní, popisovaní erbov v heraldických pečatiach bola použitá nórska heraldická 
terminológia. Na označenie pravej a ľavej strany autori použili latinské termíny dexter a sinister. 
Údaje podpoh' BS, BH, BE a ME je možné hľadať vo voľnom texte. Registrácia informácií nebola 
vážnejším problémom. Bez komplikácií bolo aj vyhľadávanie a oprava informácií v databáze pečatí. 

V texte o vyhľadávacích metódach autori uvádzajú, že je možné vyhľadať všetky slová, 
alebo pravostranné odvodeniny slov i čísel vo všetkých podpoliach. Na konkrétnom príklade 
ilustrujú odlišné vyhľadávacie metódy a ich výsledky. Ich možnosti sú veľmi praktické a užitočné 
hlavne v prípadoch, keďje k dispozícii len čiastočne čitateľný fragment pečate. Použitím počítača 
je možné získať súhrn všetkých možností jej identifikácie. Ak máme napríklad fragment 
heraldickej pečate s hlavou psa v klenote a odpoveď počítača na našu požiadavku nie je dosta
točná, môžeme pokračovať a vyhľadávať jeho rasu (plemeno), ktorú počítač v podpoliach svojej 
databázy eviduje (podpolia BH, BS i BE). Niekedy je ťažké presne určiť, o aký druh zvieraťa 
zobrazeného na pečati ide. Nemusí ísť o psa, ale aj o líšku či vlka. Počítač umožňuje skúmať dve, 
tri aj viac figúr zároveň. Ak sa zadá počítaču viac určení, dostaneme od neho menej odpovedí. 
Použitím znakov viac ako / > / a menej ako / < / v podpoh AR je možné ohraničiť výskum pečatí v 
určitej časovej perióde. Je možné vytvárať aj abecedné zoznamy v stĺpcovej forme z podpolí NA, OP 
a FI a číselné zoznamy z podpoh' FD a AR. V priebehu vyhľadávania vo voľnom texte, a to údajov z 
podpoh' BS, BH a BE, je možné získať abecedný zoznam všetkých použitých slov. Túto metódu 
použili autori pri tvorbe zoznamov slov anglickej a nórskej heraldickej terminológie. 

Autori registrovali aj farby znakov na heraldických pečatiach, ak boli vyznačené. 
Nevyznačené farby znakov uvádzajú v zátvorkách. Detailne popisujú tiež klenoty na erboch a 
všetky monogramy s korunou. Nezaznamenali však formu a druhy prilieb, pretože ich hodnostný 
systém (špecifické druhy prilieb pre peerov, barónov, rytierov, statkárov atď), používaný v 
Anglicku a Škótsku, sa v Nórsku a Dánsku neuplatnil. 

Autori v závere teoretickej časti uvádzajú, že Univerzitná knižnica v Trondheime bude v 
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najbližšej dobe zavádzať obrazový registračný systém Dataflex, kde budú vložené obrazy všetkých 
registrovaných pečatí v knižnici. Jeho použitím bude možné poskytnúť obraz ktorejkoľvek 
registrovanej pečate cez zvyčajné vyhľadávanie v databáze. 

Záver vlastnej publikácie tvoria abecedné registre heraldických názvov figúr štítov, prilieb 
a figúr klenotov, nosičov a strážcov štítov, register príslušných rádov a register devíz (hesiel) vždy 
s odkazom na mená osôb v databáze, nórsko-anglický a anglicko-nórsky slovník všetkých 
použitých heraldických termínov a bibliografický prehľad heraldickej a biografickej literatúry. 

Jedinečný počin nórskych heraldikov, knihovníkov a informatikov je doslova výzvou pre 
celú európsku heraldickú obec. Naznačuje rozsiahle možnosti spracovania heraldických prameňov 
a pamiatok i efektívnosť integrujúcich výskumných projektov v oblasti príslušných pomocných 
vied historických, ktoré je potrebné rozvíjať v čo najširšom geografickom i tematickom zábere. V 
tejto súvislosti treba pripomenúť, že aj heraldické a sfragistické pamiatky a pramene v zbierkach 
slovenských múzeí, archívov, knižníc, galérií i ďalších kultúrnych inštitúcií, vrátane Matice 
slovenskej, predstavujú svojou hodnotou a rozsahom významnú časť tohto európskeho histo
rického dedičstva a je našou povinnosťou venovať im náležitú pozornosť. 

Ľubomír Jankovič 

Schlyter, Daniel M.: A. Handbook of Czechoslovak Genealogical Reserch. Buffalo Grove (Illinois) 
Genun Publishers 1990, 131 s. (4. vydanie). 

Americké štatistiky vykazujú, že iba v období desaťročia 1898-1908 emigrovalo do USA viac 
ako 322 tisíc Slovákov a okolo 84 tisíc obyvateľov Čiech, Moravy a Sliezska. Toto bol, pravda, len 
vrchol emigračnej explózie. Mnoho krajanov sa tu usadilo už dávnejšie predtým a další prichádza
li v nových vlnách i potom. S posunom generácií sa vedomie pôvodu stávalo čoraz všeobecnejším 
a potomkovia emigrantov si prestávali uvedomovať vlastné korene. Koncepciu „melting potu", 
taviaceho hrnca, v ktorom sa mal zrodiť homogénny americký národ, však v posledných desať
ročiach vytlačila teória návratu ku koreňom, ktorá oživila hľadanie vlastných predkov. „Tracing 
ancestors" je dnes módou, ktorá našla odozvu v najširších vrstvách americkej spoločnosti, vlnou, 
ktorá prirodzene neobchádza ani našich krajanov. Mnohí z nich si mapujú svoje americké príbu
zenstvo a poznávaním slovenských, českých, nemeckých, či rusínskych predkov, znovuobjavujú 
svoju „starú vlasť'. V tomto snažení sa môžu oprieť o pomoc stovák rôzne orientovaných genea
logických spoločenstiev (dnes už aj niekoľkých krajanských), pričom užitočnými pomôckami sa im 
tiež stávajú viaceré príručky genealogického výskumu. 

Jednou z najžiadanejších je citovaná práca dlhoročného konzultanta Genealogickej kniž
nice v Salt Lake City Daniela M. Schlytera. Od r. 1985, kedy vyšla po prvýkrát, zaznamenala už 
4.vydanie (1986, 1987 a 1990), pričom ďalšie (1991) sa pripravuje. I táto skutočnosť potvrdzuje, že 
autor - mimochodom v r. 1979 absolvent letnej školy pre zahraničných študentov na Karlovej 
univerzite v Prahe - nie je vo svojom odbore nijakým začiatočníkom. 

Prácu rozdelil na 8 kapitol. V úvodnej, pod názvom Na začiatku výskumu, uvádza, že 
mnoho Američanov českého a slovenského pôvodu si myslí, že je nemožné robiť výskum v socia
listickom Cesko-Slovensku, že väčšina záznamov bola zničená počas vojen alebo, že socialistická 
vláda v krajine by iste nedovolila takýto výskum (4. vydanie práce vyšlo 4 mesiace po 17. 
novembri a autor už nestihol urobiť v texte aktuálne korektúry, prisľúbil ich však v nasledujúcom 
vydaní). V ďalšom texte čitateľa povzbudzuje: „Nechajte stranou všetky tieto obavy! Záznamy v 
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Česko-Slovensku sa zachovali. Vláda vytvorila vynikajúci systém archíyov a výskum víta." Ďalej 
uvádza, že výskumu na americkej pôde stoja v ceste často oveľa väčšie prekážky ako v Európe, čo 
súvisí s tým, že americká spoločnosť až do 20. stor. venovala len malú pozornosť dôkladnejšej 
evidencii obyvateľstva. Výhodou naviac pre amerických Slovákov a Čechov je preto skutočnosť, 
že vo väčšine prípadov prišli ich predkovia do USA až za posledných 100 rokov. 

Druhá kapitola, zoberajúca sa dejinami a zemepisom Česko-Slovenska, nepatrí síce medzi 
ťažiskové, zaslúžila by si však dôkladnejšie spracovanie. Dejiny Čechov a Slovákov sú písané s nie 
vždy nutným zjednodušením, pričom už letmý pohľad na text prezrádza značný nepomer v spra
covaní dejín našej vlasti (v prospech západnej časti). Výsledný text kapitoly nepochybne ovplyvnil 
i výber použitej literatúry. Ide o 5 nasledovných prác (v preklade): H. Kaminsky: Dejiny husitskej 
revolúcie, 1967; G.L. Oddo: Slovensko a jeho ľud, 1960; R.W .Seton-Watson: Dejiny Čechov a 
Slovákov; S.H .Thomson: Československo v európskych dejinách, 1965 a E. Wiskemann: Česi a 
Nemci, štúdia o zápase v historických provinciách Čiech a Moravy, 1967. 

O niečo bohatšia výberová bibliografia je pripojená k nasledujúcej časti venovanej emigrá
cii Čechov a Slovákov do USA. Autor miestami až príliš podrobne podáva prierez emigračných 
vín z Čiech od 16. po 20. storočie. Slovenskej emigrácii, ktorú prvé štatistiky zachytávali v rámci 
emigrácie uhorskej, venuje podstatne menší priestor, nezachádza do detailov a obmedzuje sa na 
všeobecnejšie hodnotenia a porovnania. 

Ťažisko príručky tvoria nasledujúce kapitoly. Štvrtá je venovaná postupom ako určiť miesto 
pôvodu predkov, čo predstavuje kľúčový predpoklad ďalšieho výskumu (v Európe). Autor sa 
zaoberá rôznymi prameňmi, ktoré môžu poukazovať na rodisko hľadaného predka ešte na pôde 
USA a odporúča postupovať osvedčnými metódami - začať rozhovormi s najstaršími žijúcimi 
príslušníkmi rodiny, prezrieť rodinné dokumenty a pod. 

Pre ďalší genealogický výskum majú americkí krajania vytvorené skutočne jedinečné 
podmienky (v USA i mimo nich). Môžu využívať napr. genealogické indexy cirkvi mormónov 
(LDS), ktoré obsahujú i početné genealogické informácie o osobách z územia Česko-Slovenska. 
Tieto možno pri troche šťastia pospájať s údajmi z iných už spracovaných genealógií, ktorých 
autorov LDS eviduje. K dispozícii je napr. Medzinárodný genealogický index (IGI), počítačovo 
spracovaný súbor budovaný od r. 1969, ktorý podľa citovanej príručky obsahuje okolo 250 tisíc 
mien aj z Česko-Slovenska. Jeho doplnkom je tzv. Archív záznamov o rodinných skupinách 
(FGRA), ktorý tiež obsahuje pomerne veľký počet údajov o českých a slovenských rodinách 
(archív bol budovaný vo forme kartotéky v období 1942-69). Americkí krajania majú k dispozícii 
aj cirkevné matriky (na farách) a matriky občianske. Autor odporúča využiť tiež záznamy z cinto
rínov, zo sčítam obyvateľstva, ktoré sa v USA robili od r. 1790 každých desať rokov, ďalej natu-
ralizačnč záznamy, záznamy o cestujúcich z Európy do USA z európskych prístavov (pre Slová
kov a Čechov to boli predovšetkým Brčmy, Hamburg, Antverpy, Rotterdam a Le Havre), tiež 
priamo z lodí alebo z amerických prístavov. D. Schlyter upozorňuje aj na záznamy o sociálnej 
starostlivosti, miestne periodiká, dejepisné, najmä regionálnohistorické práce, vojenské záznamy, 
záznamy týkajúce sa registrácie odvedencov počas 1. svetovej vojny, záznamy zamestnávateľa a 
rôznych, najmä svojpomocných (fraternalistických) organizácií, ktoré boli medzi krajanmi veľmi 
rozšírené, žiadosti o spiatočné pasy (z USA do Európy) a pod. Pri každom prameni veľmi 
podrobne opisuje okolnosti jeho vzniku, osvetľuje jeho informačnú hodnotu, miesto uloženia a 
spôsob, akým z neho možno získať informácie. Veľká časť uvedených prameňov je na mikro
filmoch v hlavnej knižnici LDS v Salt Lake City, odkiaľ sa dajú získať prostredníctvom jej 
miestnych pobočiek, ktorých sieť pokrýva celé USA i Kanadu. V prípade, že sú pramene uložené 
inde (v archívoch, rôznych inštitúciách v USA alebo výnimočne i v zámorí, ako napr. lodné záznamy 
v Belgicku, Nemecku a Francúzsku), autor veľmi podrobne popisuje spôsoby ich získavania, pričom 
poskytuje najrôznejšie praktické rady a uvádza i presné adresy príslušných inštitúcií. 
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Piata kapitola je venovaná problémom lokalizácie predkovho rodiska na území ČSFR. 
Autor upozorňuje na rôzne úskalia pri identifikácii názvu (prípady viacjazyčného označovania tej 
istej lokality v minulosti, existencia viacerých miest s rovnakými alebo podobnými názvami). 
Odporúča rôzne pomôcky (zemepisné slovníky, atlasy, mapy), analyzuje ich informačnú hodnotu 
a upozorňuje na spôsob použitia predovšetkým tých prác, ktoré sú uložené v knižnici LDS. Popri 
starších rakúskych a maďarských publikáciách uvádza napr. aj Majtánove Názvy obcí na 
Slovensku za posledných 200 rokov. 

V 6. kapitole (Genealogický výskum poštou) autor opisuje systém uloženia archívnych 
záznamov v ČSFR a opäť spôsoby, ako sa dostať k potrebným informáciám (vlastný výskum, 
výskum prostredníctvom najatých kvalifikovaných bádateľov z Nemecka, Rakúska a pod.). Ako 
najpraktickejší a zároveň najspoľahlivejší odporúča výskum prostredníctvom odborného perso
nálu českých a slovenských štátnych archívov. Uvádza, že Česko-Slovensko je jednou z mala 
krajín, ktorá takéto služby cudzincom poskytuje (pozn. zostavovateľa: bližšie sme o nich informo
vali v GH-hlase č.l, s. 8-10). Veľkú časf kapitoly tvorí veľmi detailný popis celého procesu komu
nikácie s archívmi v ČSFR, od formulovania otázok až po vyhodnocovanie získaných informácií a 
následné podnikanie ďalších krokov. 

Predposledná kapitola zoznamuje používateľa s prameňmi genealogického výskumu v 
ČSFR, informuje o vzniku, vývoji a uložení cirkevných matrík, súpisov obyvateľstva a daňových 
súpisov a okrajovo sa zmierňuje i o ďalších, zväčša fažko dostupných prameňoch (rak. a uh. 
žiadosti o pas, závete, dedičné písomnosti, pozemkové knihy, súpisy obyvateľstva pre české kraji
ny, vojenské záznamy). 

Osma kapitola prináša údaje o hlavných jazykoch, ktoré sa používali a používajú na našom 
území. Autor uvádza, že práve mnohojazyčnosf bola príčinou zmien písania priezvísk, mien, 
názvov miest a pod. a uvádza príklady takýchto zmien. Pripája tiež stručné Česko-, Slovensko-, 
nemecko- a maďarsko-anglické slovníčky v genealogickej praxi najpoužívanejších slov, názvov 
mesiacov, dní a čísloviek. 

Súčasťou príručky je i niekoľko príloh, ktoré sa stručne zaoberajú vývojom a obsahom 
krstných mien (publikovaný je ich viacjazyčný zoznam), prehľadom súpisov matrík (odporúča sa 
tu napr. aj práca J. Kalesnej Súpis matrík na Slovensku do zoštátnenia matričnej agendy) a súpi
som obyvateľstva Zcmplína a časti Ostrihomskej stolice z r. 1869 (informácie o používam mikro
filmu v LDS). 

Z formálneho hľadiska možno ocenif primeraný rozsah publikácie ako celku i jednotlivých 
kapitol, ich logický sled, jednoduchosť a zorzumiteľnosf textu a popri tom i názornosť publikácie 
(text je v dostatočnej miere a účelne ilustrovaný množstvom vyobrazení - kópie dokumentov, 
mapky, ilustrácie). To spoluvytvára praktickú hodnotu príručky, na akú si v našich domácich 
podmienkach budeme musieť zrejme ešte chvíľu počkať. 

-mm-
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KURIOZITY 

HURBAN - EXPERIMENTÁTOR 

O druhej najvýznamnejšej postave slovenského národného života v 19. storočí, J.M.Hurba
novi, máme k dispozícii pomerne dosf historických údajov. Už menej toho vieme o jeho otcovi 
Pavlovi, rodákovi zo Sobotišfa. 

Pochádzal z mlynárskej rodiny. V rokoch 1793-95 študoval teológiu v nemeckom 
Wittenbergu. Po návrate do vlasti sa stal vychovávateľom detí Ondreja Plachého, ev. farára v 
Turčianskom Sv. Martine, a neskôr u šľachtica Ladislava Serdaheliho v Bratislave, odkiaľ ho 
povolali za farára na Moravu, do Velikej Lhoty. V roku 1806 prešiel na beckovskú faru, kde 
pôsobil až do roku 1831. V Beckove zakúsil veľa biedy, preto si vypomáhal aj vyučovaním 
židovských detí. Jeho zlé materiálne postavnie finančne vylepšovala tiež barónka Eleonóra 
Medňanská. Do dôchodku odišiel pre starobu, s úbohou ročnou penziou vo výške 10 zlatých. 

Pavel Hurban, ako uvádza J.Ľ.Holuby v prvom zväzku svojich Materiálov k dejinám ev. 
cirkvi a.v. stolice Trenčianskej, sa v Beckove venoval aj rozličným fyzikálnym experimentom, 
tvorbe strojov a prístrojov. Nečudo preto, že ho miestna pospolitosť považovala za podivína. 

Až na jeden prípad, nevieme o aké experimenty išlo. P. Hurban sa pravdepodobne pokúsil 
zostrojiť niečo na spôsob vodných lyží. Pomocou bližšie neurčenej konštrukcie, upevnenej na 
nohách, chcel pri Beckove prejsť po hladine na druhý breh Váhu. Svoj pokus predviedol za 
prítomnosti prizvaných divákov, ale neuspel. Takmer sa pri ňom utopil. 

-mi-

Rozrod Hurbanovcov podľa J.M. Hurbana (originál v ALU MS) 
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NÁZORY 

Slováci nezvykli písaf rodoknihy, avšak tej som mienky, že by každá zvláštnejšia rodina 
mala maf svoju rodoknihu, do nejž by svoj pôvod, vývin a hlavnie udalosti vpisovala, aby tak 
potomci ako v zrkadle svojich praotcov videli, aby sä na ich cnostiach a dobrých, bohu i svetu 
milých vlastnostiach tešili a z nich pre seba naučenia brali, - aby v kolaji od otcov nastúpenej 
kráčali i aby sä neuchytili od cesty pravej. 

Každá z nízkosti sä vyvinuvšia rodina, len cnostiami sa vyvinúť mohla a len na nich stáf i 
naďalej môže. Preto keby rodiny slovenské svoje rodoknihy mali, azdaj by už v tretom kolene 
navnivoč, na mizinu, ako sä to bohužiaľ stáva, nevychádzali. Lebo čítajúcim vnukom rodoknihu 
svietil by otcovský život usilovný, bohu i svetu milý, život za všetko dobro, za cirkev i školu, za 
národ i za obec a zvlášte za potomstvo zaujatý. Toto by vnukov udržiavalo. 

Cieľ môj pri spisovaní ... rodinných dejín nie je naskrze marnô, človeka nehodnô 
chvastúnstvo, nie jre rodino-chvála, ale jedine ten, aby potomci ... boli podobní otcom a matkám 
svojim, aby rodinu udržiavali v kvete, aby sä nepustili za márnosťou sveta, aby nepadli do paže-
ráka prostopašnosti. Cieľ môj je aby potomci z požehnania, ktorô im bôh pri jejich usilovnosti a 
schránlivosti udelil, ... napomáhali cirkev i školu svoju ..., aby pomáhali národu svojmu úbohému 
slovenskému a obci v nejž žijú, i aby na svoje vlastnie štestia nezapomínali. 

(Z rukopisu Rodokniha rodiny Pálkovsko-Makovickovskej začiatočné spísaná skrze Jána 
Dráh. Makovického, profesora a správcu školy ev. vrbicko-sväíomikulášskej roku Pána 1858.) 

Slovenské rodové monografie a kroniky slovenských rodín by nemali obsahovať len suché 
opisy rodokmeňov, erbov, kráľovských výsad a majetkových pomerov, lebo táto časť rodových 
dejín zaujíma viac-menej len členov príslušnej rodiny, a nie širšiu verejnosť, ktorá v histórii rodov 
a rodín hľadá pramene pre všeobecné národné dejiny. 

To, čo je pre všetkých dôležité, týka sa skôr prostredia, v ktorom naši predkovia žili, kona
li, trpeli, hynuli alebo i víťazili. Každý čin zo života rodín a rodov sa má posudzovať vo vzťahu s 
duchovnou a hmotnou kultúrou príslušnej doby. Ako reagovala slovenská vyššia a nižšia šľachta 
na myšlienkové prúdenie od západu na východ, aké kultúrne hodnoty prevzala od iných národov 
a čím ich zveľadila na domácej slovenskej pôde, tým všetkým by sa mala zaoberať aj história 
slovenských rodov a rodín. 

(Z rukopisu Jána Petrikovicha Kronika Peírikovichovskej rodiny, 1942.) 
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KRONIKA - INFORMÁCIE - DOPYTY 

GENEALOGICKO-HERALDICKÝ KLUB pri MO MS Bratislava I bol založený 27. júna 1991. 
Vedúcim je Peter V. Roháček, Klcmensova 8, 811 04 Bratislava. Informácie možno získať i na 
adrese: Jarmila Kušnírová, Matica slovenská, Františkánska 2, 812 51 Bratislava. Tel.: 07-333287. 

PREDNÁŠKY Vývoj erbov Martina (R.Lacko) a Vlajky a zástavy v historickom vývine 
(Dr.L.Vrteľ) odzneli 14. mája 1991 na podujatí GH-klubu MO MS v Martine. L.Vrtel' v závere 
svojho vystúpenia predložil návrhy upravených symbolov sídelného mesta Matice slovenskej, 
ktoré vo výtvarnom spracovaní akad. maliara L.Čisárika ml. prijalo Mestské zastupiteľstvo v 
Martine na ďalšie posúdenie. 

PO PREDNÁŠKOVOM POBYTE V AUSTRÁLII a na Novom Zélande zavítal na Slovensko 
viceprezident Federácie rodinno-historických spoločností Colin R. Chapman z Veľkej Británie. 
Po účasti na zakladajúcom zhromaždení GH-klubu MO MS Bratislava I sa 28. júna 1991 stretol v 
Martine so správcom Matice slovenskej Doc. PhDr. Imrichom Sedlákom, CSc. a pracovníkmi 
Biografického oddelenia. V nasledujúci deň mal prednášku v Trenčíne. Tamojší MO MS vydal 
pri tejto príležitosti pamätný list. 

STRETNUTIE ČLENOV RODU MAKOVICKÝCH sa uskutočnilo 17. septembra 1991 v Marti
ne. Odzneli na ňom prednášky Z. Durišku (Liptovské korene rodu Makovických) a PhDr. Ljuby 
Makovickej (Vplyv L.N.ToIstého na posledné generácie rodu Makovických). Súčasťou podujatia 
bola tiež výstavka rodových pamiatok z matičných a súkromných zbierok a ochutnávka 
bryndzových a vegetariánskych jedál. 

PRVÉ TRENČIANSKE STRETNUTIE RODÍN LEHOCKÝCH sa konalo 19. októbra 1991 v 
priestoroch Regionálneho kultúrneho strediska na Dlhých Honoch v Trenčíne. Súčasťou tohto 
celodenného podujatia, na ktorom sa zišlo okolo 120 nostieľov priezviska Lehocký (a jeho 
variant), boli prednášky o vývoji rodu a rodového erbu, výstava z diel akad. sochára P.Lehockého, 
výstav rodových dokumentov a bohatý kultúrny program. Stretnutie zorganizovali členovia rodu v 
spolupráci s Regionálnym kultúrnym strediskom a MO MS v Trenčíne. 

DRUHÉ MATIČNÉ STRETNUTIE GENEALÓGOV A HERALDIKOV pripravilo Členské 
ústredie Matice slovenskej 26. októbra 1991 v Martine. V jeho prvej časti bola založená 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, v ďalšej odzneli príspevky 
rodových kronikárov (M. Gabelovej-Miglierini z Bratislavy, V. Kišša z Hodruše-Hámrov a V. 
Majerčiaka z Partizánskej Ľupče). Popoludní sa za prítomnosti autorov (akad. maliarov L.Čisárika 
ml., J.Šveca a Ing. ZAlexyho) konala vernisáž výstavy Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby. 

ĎALŠÍ GENEALOGICKO-HERALDICKÝ KLUB vznikol 5.2.1992 v Topoľčiankach, okr. 
Nitra. Založili ho členovia MOMS zo Zlatých Moraviec, Topoľčianok a Hostia so zámerom 
postupne rozšíriť pôsobnosť klubu na celé územie bývalej Tekovskej stolice. 
Bližšie informácie môže poskytnúť vedúci klubu - Jozef Walterstein, Záhradnícka 4, 953 01 Zlaté 
Moravce. Tel.: 0814/221 62 

AMERICKÝ KRAJAN, ktorého predkovia pochádzajú z miest Lomné, Bzany a Turany nad 
Ondavou, okr. Svidník, hľadá rodákov, ktorí by boli schopní a ochotní pomôcť mu pri genea
logickom výskume na území Slovenska. Adresa: Ronald J. Kushner, 58 Sherman PI., Irvington, 
New Jersey 07111-1940, USA. 
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P. Kartous -J. Novák-L. Vrtel' 

ERBY 
A 

VLAJKY 
MIEST 

v Slovenskej republike 

Vydavateľstvo OBZOR 
Ministerstvo vnútra SR 

1991 

Publikácia zoznamuje čitateľa s erbami a vlajkami 135 obcí, 
ktoré boli na základe zákona SNR o obecnom zriadení 
určené uznesením SNR z 22. novembra 1990 za mestá, 

ako aj hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a mesta Košíc 

Cena: Kčs 90,-

Priamy nákup: 
Odbor archívnictva MV SR, Križkova ul. 7,81104 Bratislava 

Objednávky: 
Firma Kraus - kníhkupec, ul. MDŽ 14,960 01 Zvolen 



ŠTÁTNE 
ZNAKY 
v Čechách a 
na Slovensku dnes 

aj v minulosti 
Jozef NOVÁK 

PRÁCA 
vydavateľstvo a nakladateľstvo odborov na Slovensku 
Bratislava 1990 

Publikácia, ktorá mala vyjsťkoncom 60-tych rokov, odpovedá 
na otázky, kam až siahajú korene znakov, ako a prečo 
vznikli, menili sa, kto ich vytvoril, kto v poslednom období či 
už v dobrom alebo zlom zasahoval do práce heraldikov a 
nakoniec aj čo ovplyvnilo neskorené vydanie tejto práce. 

Cena Kčs 118,-

Objednávky prijíma: 
PRÁCA, Štefánikova ul. 19, 812 71 Bratislava 



INHALT 

Die Nummer bringt in der Einfúhrung den Beitrag der Direktorin des Regionalen 
Staatsarchivs in Bytča Jana Harantová. Die Autorin informiert darin iiber die Entwicklung dieses 
Archivs, desen Sammiungsgebiet den nordwestlichen Tcil der Slowakei darstellt (der mittlere und 
der obere Teil des ehemaligen Trentschiner Komitats und die ehemaligen Komitate Turiec, 
Orava und Liptov). Sie informiert uber die innere Gliederung des Archivs, die bedeutenderen 
und seltsamcn Dokumente und besonders uber die Quellcn und Bedingungen der genea-
logischen Forschung in diesem Archiv. Zdenko Alexy (die Nummer bringt auf einer anderen 
Stelle sein biobibliographiscb.es Porträt) nähcrt die Gestaltung der Wappen an, die er 1958 fúr 32 
Orte des tschecho-slowakischen Hochgebirges - des Nationalparks Hohe Tatra - schuf. Dieser 
Satz von Wappen stellte uberhaupt den ersten Ausdruck der slowakischen heraldischen 
Schaffung nach dem 2. Weltkrieg dar. Zdenko Duriška aus der Biographischen Abteilung der 
Matica slovenská befasst sich in seinem Beitrag mit der Abstamung von Dušan Makovický (1866-
1921), dem wichtigsten von den drei slowakischen Ärzten, Freunden und Anhängern des 
russischen Schriftstellers und Denkers Leo Tolstoi (Vragassy, Škarvan, Makovický). Er schenkt 
die Beachtung Makovickýs Ahnen väterlicher- und mútterlicherseits, ihrer gesellschaftlichen 
Entwicklung vom Beginn des 18. bis zum 19. Jahrhundert, wann sie als wichtige Unternehmer 
das wirtschaftliche, kulturelle und nationale Leben in der Slowakei ausdrucksvoll beeinflussten. 
Die evangelisch-lutherischen, tolstoianischen und anderen kulturellen Einflússe auf den 
Lebensstil, die Stellungen und das Handeln der Angehôriger der letzten Generationen des 
Geschlechts Makovický vervolgt ihrem Beitrag Ljuba Makovická, die Urnichte von Dušan Mako
vický. Der Heraldiker Ľubomír Jankovič informiert kurz iiber die Lcbensschicksale des Esztergo-
mer Erzbischofs, Diplomaten und Schriftstellers Juraj Pohronec-Selepčéni (1595-1685) und 
schenkt dem Supralibros die Beachtung, das 1660 Selepčéni fiir sich selbst schuf. In dem letzten 
grósseren Beitrag entwirft der Vizepräsident der Fôderation der geschlechtsgeschichtlichen 
Gesellschaften Colin R. Chapman aus Grossbritannien die Entwicklung und die Bedingungen 
der genealogischen Forschung auf den britischen Inseln, die Entwicklung und die Stelle fer Fôde
ration der geschlechtsgeschichtlichen Gesellschaften im britischen und internationalen Kontext. 
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SUMMARY 

In its introduction the issue presents a contribution by the director of the State Regional 
Archives in Bytča, Jana Harantová. The author talks about the evolution of these archives, the 
accumulation región of which being the northwestern part of Slovakia (the centrál and upper 
part of what was Trenčín Country and territories of the former Turiec, Orava and Liptov 
Counties). It deals with the internal organisation of the archives, some more important and inte-
resting documents, and in particular with the sources and conditions of the genealogical investi-
gation in these archives. Heraldist Zdenko Alexy (his biography can be found elsewhere in the 
issue) brings to light the coats of arms which he created in 1958 for the 32 localities of the 
highest mountains of Czecho-Slovakia - the High Tatras. These coats of arms were virtually the 
first expression of the Slovák heraldic tradition after the Second World War. Zdenko Duriška of 
the Biographical Department of Matica slovenská traces the origins of Dušan Makovický (1866-
1921), the most important of three famous Slovák physicians, Vragassy, Skarvan, and Makovický, 
all friends of the Russian writer and thinker, Leo Tolstoi. He describes Makovický's ancestors 
from both his father's and mother's sides as well as their lives from the beginning of the 
eighteenth till the nineteenth century, when they influenced economic, cultural and national life 
of Slovakia through their capacities as prominent enterpreneurs. Protestant, Tolstoi's and other 
cultural influences of the lifestyle, attitudes and activities of members of the Makovický family of 
the last generations are discussed by Ljuba Makovická, great-grand-daughter of Dušan Mako
vický. Heraldist Ľubomír Jankovič from the Slovák National Library of Matica slovenská briefly 
describes the life story of the Esztergom archbishop, diplomat and writer Juraj Pohronec-
Selepčéni (1595-1685) and throws light on the supralibros which Selepčéni developed for himself 
after 1666. In the last major contribution, Vice-President of the Federation of Family History 
Societes, Colin R. Chapman, of the United Kingdom, outlines the development and conditions of 
genealogical investigation in the Britain, as well as the history and position of the Federation 
both within a British and international context. 
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The Matica slovenská encourages those who are interested intracing their 
ancestors, genealogy, heraldry and other related branches. Information is available 
at: Členské ústredie Matice slovenskej, Mudroňova 26, 036 52 Martin, Czecho-Slova-
kia. Phone: 0842-39197 or at: Slovenská genealogickc-heraldická spoločnosf pri 
Matici slovenskej, Novomeského 32, 036 52 Martin. Phone: 0842-31371, Telefax: 
0842-33160, Telex: 075331. 
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