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ŠTÚDIE - ČLÁNKY 

POSLEDNÍ ERDÓDYOVCI V HLOHOVCI 
Peter Novosedlík 

Erdódyovci patrili medzi významné šľachtické rody v Uhorsku. Ako verní stúpenci 
Habsburgovcov zastávali popredné funkcie v štátnej správe, armáde i cirkvi. Svoj pôvod 
odvodzovali od bratov Valentína a Tomáša Bakócza z mesta Erdôd v bývalej szatmár-
skej župe (dnešný Ardud v Rumunsku). Tomáš Bakócz a jeho súrodenci ešte používali 
priezvisko Bakócz s predikátom de Erdôd. Ich synovec Peter však už používal (od 16. 
storočia) priezvisko Erdôdy a predikáty de Monyorókerék et de Monoszló. Monyoró-
kerék je dnešné Eberau v Rakúsku. Leží pri hraniciach s Maďarskom, juhozápadne od 
Szombathely. Predikát Monoszló bol odvodený od maďarského názvu hradu, ktorý 
vlastnili Erdódyovci v oblasti Moslaviny v dnešnom Chorvátsku. Toto územie, ktorého 
väčšiu časť zaberá planina Moslavačka gora, leží juhovýchodne od Záhrebu.' 

V r. 1720 získali Erdódyovci hlohovské panstvo. V jeho správe sa postupne 
vystriedali Juraj Leopold (1681-1759), Anton (7-1769), Ján Nepomuk (1723-1789) 
a Jozef (1754-1824). Po smrti Jozefa Erdódyho panstvo až do r. 1855 spravovala jeho 
druhá manželka Alžbeta, rod. Mayerová.2 

Keďže Jozef zomrel bez mužského potomka, v r. 1855 sa hlohovského panstva 
ujal príslušník bočnej línie rodu Kajetán Erdôdy (18. 1. 1795-19. 1. 1856), ktorý musel 
vdove Alžbete vyplatiť náhradu za investície jej manžela do prestavby hradu v Hlohovci 
na reprezentačný zámok.3 

Kajetán však už v nasledujúcom roku zomrel a panstvo po ňom získal jeho syn 
František Xaver Erdôdy (9. 1. 1830-1.2. 1906). Františkovi sa podarilo zvýšiť renta
bilitu hlohovských majetkov, podieľal sa na výstavbe železnice a prispel tiež k po
zdvihnutiu Piešťan, patriacich do hlohovského panstva.4 V dobe Františkovej držby 
hlohovského panstva (v r. 1888) podpísal totiž Alexander Winter s Erdódyovcami 
zmluvu o prenájme piešťanských kúpeľov.5 Tieto sa potom zásluhou Wintera a jeho 
synov Ľudovíta a Imricha stali svetoznámymi. 

František Erdôdy sa 22. 8. 1853 v Regensburgu zosobášil s príslušníčkou bavor
skej šlachty Helenou Obemdorffovou (19.11.1831-29.2.1932). Helena napísala 
a v r. 1929 i vydala vlastnú autobiografiu.6 V niektorých častiach tejto knihy si spomína 
aj na zážitky z Hlohovca. Opisuje napr. návštevu cisára Františka Jozefa I. na hlo-
hovskom zámku; bol tu ubytovaný počas vojenských manévrov, ktoré sa konali 
v blízkosti Hlohovca v r . 1891.7 

František a Helena mali 6 detí: Imricha (3. 10. 1854 - 14. 11. 1925), Tomáša 
(10. 10. 1855-7. 11. 1918), Karola (13. 3. 1857-7.3. 1893),Klotildu(1859-4. 1. 1881), 
Melániu (3. 5. 1861 - 7. 7. 1964) a Alexandra (Sándora; 24. 8. 1865 - 15. 1. 1940).8 

Dcéra Klotilda zomrela na následky šarlachu9 počas epidémie, ktorá postihla Hlohovec 
v r. 1880.10 Hoci František Erdôdy zotrval v manželskom zväzku až do svojej smrti, 
určite nebol najvernejším partnerom. Podľa pamätného spisu Ľudovíta Wintnera sa 
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v Piešťanoch okolo r. 1897 zoznámil s Oľgou Bárky-Wawákovou (Bárky Wawák), 
dcérou bývalého notára v obci Banka pri Piešťanoch a udržiaval s ňou nelegitímne styky 
až do konca svojho života. Zomrel na srdcovú porážku vo svojom viedenskom byte 
1. 2. 1906." Jeho manželka Helena ho prežila viac ako o štvrťstoročie. Zomrela 29. 2. 1932 
vyše 100-ročná. 

Po smrti Františka Erdôdyho sa majiteľom hlohovského panstva stal jeho najstarší 
syn Imrich. Súdobá tlač uvádza, že sa príliš neangažoval v politickom živote, ale o to 
viac sa venoval rozvoju svojho hospodárstva.12 Bol i spoločensky aktívny, na zámku 
v Hlohovci usporadúval rôzne slávnosti. Najvýznamnejšia z nich sa konala koncom 
r. 1913, kedy si Erdôdyovci pripomenuli 400. výročie svojho povýšenia medzi grófov.13 

Podľa spomienok Ľudovíta Wintera výraznejšou osobnosťou ako Imrich bola jeho 
manželka Irma, rod. Migazziová (19. 5. 1854 - 26. 9. 1923), s ktorou sa Erdódy zosobášil 
6. 11. 1881 v Zlatých Moravciach. l4Winter ju považoval za inteligentnú a rozumnú ženu, 
zatiaľ čo o Imrichovi mal mienku, že je slabomyseľný. Preto i v r. 1909, keď chcel 
uzavrieť s Erdódyovcami novú zmluvu o prenájme piešťanských kúpeľov, získal si pre 
svoje plány najskôr grófku Erdódyovú. Na jej počesť potom pomenoval v Piešťanoch 
kúpeľný pavilón Irma, dokončený v r. 1912.15 

Počas 1. svetovej vojny sa manželia Erdôdyovci venovali charitatívnej činnosti. 
Na železničnej stanici v Leopoldove zariadili obväzisko pre vojakov.16 Ako predsedovia 
pobočky Červeného kríža v Hlohovci žiadali v r. 1914 od nitrianskeho župana pridelenie 
automobilu i na charitatívne účely.17 

Počas dramatických udalostí koncom 1. svetovej vojny, ktoré sprevádzali tiež 
vznik ČSR, Erdôdyovci opustili Hlohovec a vrátili sa sem až po skonsolidovaní situácie. 
Imrich zostal vlastníkom hlohovského zámku a niektorých pozemkov v tejto oblasti až 
do svojej smrti v r. 1925. Ešte skôr (v r. 1923) zomrela na zápal slepého čreva jeho 
manželka Irma.18 Obaja sú pochovaní v rodinnej hrobke na cintoríne v Hlohovci. 

Imrich a Irma mali 4 deti: Honu (15. 2.1883 - 4. 11. 1969), Máriu (22. 5. 1884 
- 3. 6. 1946), Viliama (17. 9. 1887 - 24. 6. 1959) a Gabrielu (16. 1. 1889 - 11. 8. 1916). 
Ilona sa 15. 2. 1906 zosobášila v Hlohovci s rakúskym grófom Jánom Hardeggom 
(30.4. 1876 - 20. 12. 1917). Z tohto manželstva sa narodili dvaja synovia - Imrich 
(26. 11. 1906 - -28. 4. 1978) a Maximilián (15. 2. 1909 - 28. 6. 1931). Mladší Maxi-
milián je pochovaný v krypte pod oltárom v kaplnke Panny Márie na cintoríne 
v Hlohovci.19 

Mária bola podľa J.J. Gudenusa mníškou v ráde sv. Vincenta v Rottenmúnsteri 
vo Wúrtembersku (Nemecko).20List od pána Birnera, riaditeľa tamojšej nemocnice pre 
duševné choroby, mi však poskytol úplne iné údaje. Vyplýva z neho, že Mária bola 
28. 11. 1903 prijatá do tejto nemocnice ako pacientka a 3. 6. 1946 tu zomrela.21 Zaria
denie patrí rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul - z toho zrejme pramení 
nesprávny údaj J.J. Gudenusa. V tejto súvislosti stojí za povšimnutie zmienka Ľudovíta 

1. Helena Erdódyovú, rod. Oberndorffová (1831-1932). 
2. František Xaver Erdódy (1830-1906). 
3. Imrich Erdódy (1854-1925). 
4. Irma Erdódyovú, rod. Migazziovú (1854-1923). 
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Wintera, podľa ktorej najstaršia dcéra Imricha a Irmy Erdôdyovcov bola duševne chorá 
a žila v zahraničnom kláštore.22 Je zrejmé, že išlo o Máriu, ktorú si Ľ. Winter pomýlil 
s jej najstaršou sestrou Ilonou. 

Najmladšia dcéra Gabriela vstúpila vr. 1915 do kláštora rádu Milosrdných sestier 
v Budapešti, kde 11. 8. 1916 zomrela na tuberkulózu.23 

Jediným mužským potomkom Imricha a Irmy Erdôdyovcov bol Viliam. Po 
otcovej smrti sa stal dedičom erdódyovských majetkov v Hlohovci a na okolí. Vyštudoval 
právo na univerzite v Budapešti.24 Po ukončení štúdia pôsobil v diplomatických službách 
ako atašé na rakúsko-uhorských veľvyslanectvách v Bruseli, Paríži a Kodani.25 

J.J. Gudenus uvádza, že 26. 7. 1942 sa Viliam Erdódy zosobášil v Hlohovci 
s Annou Schmidtovou.26 Tento údaj je však nepresný, sobáš sa uskutočnil 5. 6. 1943. 
Meno Viliamovej manželky sa v matrikách uvádza v podobe Anna Freifrau von Berchem, 
rod. Schmid. Viliamova matka je zaznamenaná pravdepodobne nesprávne - namiesto 
Irmy ako Mária.27 Z údajov v matrikách vyplýva, že Anna bola v dobe, keď sa sobášila 
s Viliamom, rozvedená. V tejto súvislosti ako zaujímavosť uvádzam tvrdenie niektorých 
starších Hlohovčanov, podľa ktorého Anna bola nešľachtického pôvodu (údajne hereč
ka). Aby sa mohla zosobášiť s Viliamom, vydala sa najskôr za jedného staršieho 
šľachtica, s ktorým sa po získaní šľachtického titulu rozviedla.28 Údaje z matrík o Anne 
Schmidtovej by mohli svedčiť o pravdivosti tohto tvrdenia. Pozoruhodná je tiež sku
točnosť, že Viliama Erdôdyho a Annu Schmidtovú v zámockej kaplnke sobášil známy 
hlohovský kňaz Pavol Jozef Šiška (bol o.i. signatárom Pittsburgskej dohody z 30. 5. 1918). 

Zaujímavé informácie o Viliamovi nám poskytujú i spisy z jeho súdnych sporov. 
V r. 1928-31 išlo o spor s Všeobecným prospešným družstvom v Piešťanoch. Družstvo 
žalovalo Viliama za škodu vo výške 894 000 korún, ktorá mu mala vzniknúť tým, že 
Erdódy odpredal tretej osobe časť svojho majetku v Piešťanoch, priznanú družstvu 
r. 1924 Štátnym pozemkovým úradom v Prahe na stavbu obchodného domu. Družstvo 
spor prehralo, pretože podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu v Brne v dobe predaja 
spornej parcely nemalo na ňu ešte vlastnícke právo.29 

V r. 1925 sa Viliam Erdódy stal dedičom parného mlyna a majetkov v oblasti 
Zlatých Moraviec. Z dôvodu dlžoby za dodané obilie, ktorú mal mlyn v Zlatých Morav
ciach voči Výkupnému syndikátu pre Slovensko, okresný súd v Zlatých Moravciach 
uložil na niektoré Erdôdyho pozemky v okolí Zlatých Moraviec exekučné záložné právo. 
Spor sa ťahal a v r. 1935 Viliam Erdódy v žalobe proti Výkupnému syndikátu požiadal 
Krajský súd v Nitre, aby záložné právo zrušil. Záležitosť opäť riešil až Najvyšší súd 
v Brne, ktorý v r. 1936 Viliamovu žiadosť zamietol. Keďže Erdódy do decembra 1936 
nevyplatil syndikátu súdne poplatky, tento sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu 
dožadoval ich exekučného vymáhania, čomu Krajský súd v Nitre 15. 12. 1936 vyhovel.30 

V r. 1938-41 prebiehal súdny spor, ktorý voči Viliamovi viedla Plodina, zemedel-
ská účastinná spoločnosť v Bratislave. Žiadala od neho úhradu škody vo výške 66 000 
korún, spôsobenú údajne tým, že nedodržal podmienky kúpnej zmluvy, ktorou predal 
Plodine časť pozemkov v katastri Hlohovca a Kľačian. Súdne konanie v tejto veci sa 
uzavrelo až v r. 1941. Hlavný súd v Bratislave ako posledná inštancia rozhodol, že 
Viliam má uhradiť Plodine 10 000 korún (súd uznal škodu len v tejto výške) a súdne 
náklady. Podobne ako v prípade predchádzajúceho sporu, i v r. 1941 Krajský súd v Nitre 
povolil exekučné vymáhanie tejto čiastky, nakoľko ju Viliam včas nezaplatil.31 
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Zaujímavý bol súdny spor, ktorý voči Viliamovi a jeho rodine, ale i voči svojim 
vlastným sestrám viedol stolár Jozef Boleman z Bratislavy v r. 1940-42. Pikantéria celej 
záležitosti spočívala v tom, že Boleman sa vyhlasoval za nemanželského syna Imricha 
Erdôdyho a od Erdôdyovcov požadoval finančnú náhradu za majetok, ktorý mu mal 
venovať jeho údajný otec. Od rodín svojich sestier žiadal finančnú náhradu za svoju 
časť dedičstva po matke. Spor riešil Slovenský najvyšší súd v Bratislave, ktorý žiadosť 
J. Bolemana zamietol. Žiadne venovanie majetkov I. Erdôdyho J. Bolemanovi ani jeho 
matke sa totiž nedokázalo. I v prípade dedičstva po matke bola Bolemanová žiadosť 
neopodstatnená, lebo svoj podiel už dostal.32 Či J. Boleman skutočne bol synom 
I. Erdôdyho, alebo nie, nedá sa z dostupných prameňov jednoznačne zistiť.33 V matrike 
narodených rímsko-katolíckeho úradu v Piešťanoch z r. 1897 (J. Boleman sa narodil 
30.8.1897 v Piešťanoch) je ako jeho otec uvedený Franciscus Boleman, pričom dieťa 
sa považuje za legitímne.34 Osobne sa domnievam, že J. Boleman nebol synom grófa 
I. Erdôdyho. 

Na konci 2. svetovej vojny Viliam Erdódy opustil územie Slovenska. Žil ešte 
14 rokov, zomrel vo švajčiarskom Zugu 24. 6. 1959.35 

5. Rodinná fotografia grófa Jána Hardegga s manželkou a deťmi. Vľavo sedí Ján 
Hardegg (1876-1917), napravo od neho jeho manželka Ilona, rod. Erdôdyová (1883-
-1969), napravo od Jána stojí jeho starší syn Imrich (1906-1978), úplne vľavo stojí 
mladší syn Maximilián (1909-1931). 

6. Viliam Erdôdy (1887-1959). 
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Imre ERDÔDY D-8U77 Miinchen W e l t i s t r . 9 

Herrn 

Peter Novosedlik 

Vlastivedne múzeum 

Komenského 15 

SL-92001 Hlohovec 

Slowakei 

Miinchen, den 25.6.1995 

Sehr geehrter Herr Novosedlik! 

Vielen Dank fiir Ihren Brief vom 26.A.1995 und freue mien, dafl 

Sie sich. als Historiker fiir die Familie Erdody interessieren. 

Die von Ihnen gestellten Fragen mochte ich wie folgt beantworten: 

- Maria war Ordensschwester und ist im Kloster Rottenmíinster 

gestorben (Wurttemberg/Deutschland), wann wissen wir nicht; sie 

díirfte dort auch begraben sein. 

- Ilona Hardegg ist in Wien gestorben und ist auch dort begraben. 

- Imrich Hardegg ist ebenfalls in Wien gestorben (das Dátum 

28.4.1978 diirfte stimmen) und ist in Wien begraben. Er war 

mit Dr.Elisabeth Hardegg (lebt in Vien) verheiratet. 

- Dr. Vilraos Erdody war mit Anna Schmidt verheiratet, die am 

13.1.1982 in Miinchen gestorben ist und auch dort begraben 

wurde. Aus dieser Ehe gab es keine Kinder. 

- Imre Erdody, ich bin der 2.Sohn von Ferenc Xaver Erdody und 

Terez geb. Hunyady. Meine Mutter lebt nach in Ungarn. 

Ich bin mit Andrea Holste (21.6.1955 Pforzheim) seit dera 

25.5.1985 verheiratet und habe zwei Sohne: Istvíin (Stephan) 

geb. 11.6.1988 Feter geb. 

14.9.1990. Wir leben in Miinchen. 

Zu Ihren Angaben mochte ich noch zwei Bemerkungen machen: 

- die Frau von Imre Erdody geb. Migazzi hieB nach meinen Infor-

mationen Maria und nicht Irma 

- Dr. Vilmos Erdody hatte nur zwei Schwestern-Ilona und Maria.-

Die von Ihnen erwähnte Gabriela ist mir nicht bekannt gewesen! 

Ich hoffe Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben. 
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Z listu Imricha Erdôdyho z Mníchova vyplýva, že Viliamova manželka Anna 
zomrela 13.1.1982 v Mníchove, kde je i pochovaná.36 Podľa tvrdenia Elisabeth Har-
deggovej (manželky Imricha Hardegga, Viliamovho synovca) Anna Erdódyová zomrela 
v r. 1979 vo Švajčiarsku.37 Za pravdepodobnejšie však považujem prvé údaje, pretože 
sú presnejšie a keďže pán I. Erdôdy žije v Mníchove, predpokladám, že ich získal 
autopsiou. 

Ak manželstvo Viliama a Anny bolo bezdetné, Viliam bol nielen posledným 
mužským, ale vôbec posledným potomkom hlohovských Erdódyovcov.38 Starší pamät-
níci v Hlohovci tvrdia, že manželia Erdôdyovci mali dcéru. Je to však len ústne, faktami 
zatiaľ nepodložené podanie.39 

Dodnes existuje veľmi rozvetvená rodina Erdódyovcov, ktorí sú potomkovia 
Alexandra (Sándora; 1865 - 1940), brata Imricha Erdôdyho (1854-1925). Žijú v rôznych 
krajinách sveta - v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, USA a v Kanade.40 

7. List Imricha Erdôdyho z Mníchova autorovi príspevku (25. 6. 1995). 
8. Fotografia, na ktorej je podľa svedectva p. Ľudovíta Babušeka Viliam Erdôdy (vľavo) 

s manželkou Annou, rod. Schmidtovou (1891-1982; vpravo) a s ich údajnou dcérou 
(uprostred). 
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som získal listom, ktorý mi 25.6.1995 poslal pán Imrich Erdôdy z Mníchova (narodený 
23.2.1939). 1. Erdôdy je vnukom Alexandra (Sándora) Erdódyho (1865-1940). Rovnaký 
dátum úmrtia potvrdila PhDr. R. Bačovi z Balneologického múzea v Pieštánoch pani 
Elisabeth Hardegg - manželka I Hardegga (za informáciu PhDr. R. Bačovi ďaku
jem). V súvislosti s Maximiliánom Hardeggom možno spomenúť, že v Gothaisches 
Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser z r. 1918 je uvedený dátum jeho 
narodenia 25.2.1909. Predpokladám, že je to chybný údaj, lebo tak v diele Blascheka 
ako i na pamätnej tabuli v kaplnke na cintoríne v Hlohovci je dátum 15. 2. 1909. 

20 Gudenus, J.J.: c.d., s. 345. 
21 List p. Birnera P. Novosedlíkovi z 10. 10. 1995. 
22 Archív Balneologického múzea v Piešťanoch, c.p., s. 30. 
23 Erdôdy, H.: c.d, s. 203. 
24 Erdôdy Vilmos gróf - a Szent Gyórgy-rend lovagja. Pôstyéni Ujság, 3, 1912, č. 15. 
25 Erdôdy, H: c.d, s. 197. 
26 Gudenus, J.J.: c.d., s. 345. 
27 Údaje v matrikách sobášených z 5. 6. 1943. Cirkevná matrika je dnes uložená na 
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rímsko-katolíckom farskom úrade v Hlohovci, civilná matrika v archíve Obvodného 
úradu Hlohovec. Meno Mária mohlo byť jedno z ďalších mien Irmy Erdódyovej, ktoré 
sa mi však v žiadnej pôvodnej písomnosti nepodarilo nájsť. 

28 Ústne svedectvo p. Ľudovíta Babušeka z Hlohovca (ul. Vinohradská 8). Jeho otec 
Jozef František Babušek bol vodičom u Erdódyovcov. 

29 Štátny oblastný archív Nitra, pobočka v Sali, KSN III-Ck 1929/2. Všeobecné prospešné 
družstvo v Piešťanoch proti dr. Viliamovi Erdodymu o 894 000 Kč. 

30 Tamže, KSN III-Ck 1935/18. Dr. Viliam Erdôdy proti Výkupnému syndikátu pre 
Slovensko. 

31 Tamže, KSN III-Ck 1938/172. Plodina, zemedelská účastinná spoločnosť v Bratislave 
proti Viliamovi Erdodymu pre 66 000 Kč. 

32 Tamže, KSN III-Ck 1940/52. Jozef Boleman proti Viliamovi Erdodymu a spol. 
33 Podrobnejšie o tomto spore viď Novosedlík, P.: Stratený syn grófa Erdodyho. Život 

v Hlohovci, 29, 1995, č. 18, s. 6. 
34 Matrika narodených rímsko-katolíckeho farského úradu v Piešťanoch z r. 1897. 

Uložená je v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. 
35 Gudenus, J.J.: c.d., s. 345. 
36 Údaj o dátume smrti Anny, rod. Schmidtovej bol získaný korešpondenciou s I Erdôdym 

z Mníchova - viď pozn. 19. 
37 Za informáciu ďakujem PhDr. R. Bačovi z Balneologického múzea v Piešťanoch. 
38 Tento údaj mi poskytol vo svojom liste z 25.6.1995 p. I. Erdôdy z Mníchova. To isté 

oznámila PhDr. R Bačovi z Balneologického múzea v Piešťanoch i pani E. Hardegg 
(za informáciu PhDr. R. Bačovi ďakujem). 

39 Ústne svedectvo p. Ľudovíta Babušeka z Hlohovca - viď pozn. 28. 
40 Gudenus, J.J.: c.d., s. 346-347. 

Rodokmeň hlohovských Erdódyovcov od r. 1855 do súčasnosti 

Kajetán 
(1795-1856) 
Emesztina Lerchenfeld 
(1798-1863) 

Karolína 
(1823-1908) 
Hyppolit 
Pallavicini 
(1813-1892) 

1 
Imrich 
(1854-1925) 
Irma Migazzi 
(1854-1923) 

Uona 
(1883-1969) 
Ján Hardegg-Glatz 
(1876-1917) 

1 
Eugénia 
(1826-1894) 
Juraj 
Festetics 
(1815-1883) 

1 
Tomáš 
(1855-1918) 

1 
František Xaver 
(1830-1906) 
Helena 
Oberndorff 
(1831-1932) 

1 
1 

Karol 
(1857-1893) 

1 
Žofia 
(1835-1907) 
Karol Seinsheim 
(1836-1910) 

1 1 
Klotilda Melánia 
(1859-1881) (1861-1964) 

Alfréd Karol 
Khevenhuller-Metsch 
(1853-1911) 

1 1 
Mária Viliam 
(1884-1946) (1887-1959) 

Anna Schmidt 
(1891-1982) 

1 
Gabriela 
(1889-1916) 

1 
Alexander (Sándor) 
(1865-1940) 
Alžbeta Draškovič 
(1877-1941) 
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ROZPRÁVANIE O MARTINSKÝCH ŠVEHLOVCOCH 
Zdenko Ďuriška 

Svehlovci na Slovensku 

Históriu každého mesta tvoria jeho obyvatelia, jednotlivci i celé rodiny a rody. 
Niektoré tu žili od nepamäti, iné sa skôr či neskôr prisťahovali. Medzi tie druhé patria 
v Martine i Svehlovci. Ich predkovia sem podľa rodinnej tradície prišli z Čiech v 15. 
storočí. Je to celkom pravdepodobné, veď v Čechách a na Morave je toto priezvisko 
rozšírené ešte i dnes a odvodzujú ho od staročeského slova švehlat - šveholit.1 Z rodu 
Švehlovcov pochádzal významný bratrícky kapitán Ján Švehla, ktorého vďaka zrade 
v roku 1467 zajali a pri Veľkých Kostolanoch popravili.2 Historik a genealóg Josef 
Pilnáček eviduje dva staré zemianske rody Švehlovcov aj na Morave, Švehlovcov zo 
Sobéhrd a Švehlovcov z Kunžáku.3Na Slovensku sú v 16. storočí Svehlovci doložení 
v Horných Ozorovciach, kde vlastili väčší majetok.4 Aj oni pravdepodobne pochádzali 
z Čiech, no táto rodina ešte v tom istom storočí vymrela. V 17. storočí pôsobil bratislavský 
kanonik Juraj Švehla, ktorý pochádzal z Holíča.5 Napokon, pri našom vlastnom matričnom 
výskume sme celkom náhodou zistili rozvetvený rod tohto mena už v 18. storočí aj 
v Senici. 

Najstarší Svehlovci v Martine 

Či martinskí Svehlovci majú niečo spoločné so spomenutými menovcami, zatiaľ 
nevieme. Písomné doklady o ich príchode do Martina sa pravdepodobne nezachovali. 
Nemáme však ani dôvod neveriť silnej rodinnej tradícii, ktorá pokladá za pôvodný 
domov rodu obec Hostivaŕ, dnes už súčasť veľkej Prahy. Najstarší Svehlovci mohli prísť 
do Martina priamo s husitským vojskom, ktoré tu bolo niekedy medzi 15. a 20. májom 
14336 alebo, čo je i pravdepodobnejšie, spolu s inými exulantmi, ktorí po potlačení 
husitského hnutia a prenasledovaní jeho prívržencov v Čechách hľadali a našli útočisko 
a nový domov na Slovensku. 

Najstarším známym členom rodu bol Andrej, ktorý sa prvý raz spomína medzi 
prísažnými richtára v roku 1591 a potom často až do roku 1619.7 V rokoch 1599-1600, 
1604, 1615 a 1617 vykonával i richtársku funkciu.8 Musel teda v meste žiť už dlhší čas 
a mať aj významnejšie spoločenské postavenie. Stál na začiatku radu richtárov zo 
švehlovského rodu. Martinčania túto funkciu počas troch storočí zverili ešte šiestim 
ďalším Švehlovcom - Jánovi (1679-1680),9 Andrejovi (1736),10 Jánovi (1767 a 1774)," 
Andrejovi (1816, 1829),12 Andrejovi, ktorý sa v tejto funkcii preslávil najviac (1839-
-40,131849-1861,1863-1872,1873-1877)14a Júliusovi Ľudovítovi (1907-1909).15Hlavou 
mesta sa však nestali hneď, zvyčajne už predtým pôsobili v mestskej rade ako prísažní 
či boženíci. Len Jánovi (1727-1814) zverili v rokoch 1775, 1781, 1785, 1790 aj 179716 

zodpovednú funkciu notára, ktorý okrem iného viedol mestské zápisnice a tak zazna
menával históriu nášho mesta. 
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Je zaujímavé, že najstarší daňový súpis Martina z roku 1557 meno Švehlovcov 
neobsahuje.17 Pravdepodobne teda ešte nemali žiadny majetok, za ktorý by boli museli 
platiť daň. Ich prítomnosť v Martine v 16. storočí je však doložená nepriamo zápisom 
v mestskej knihe z roku 1819, podľa ktorého tu žili už tristo rokov.18 V roku 1637 spísali 
v Martine urbár. Tento prvý raz v histórii pevne stanovil povinnosti Martinčanov voči 
majitefom Sklabinského panstva, ktorými boli od roku 1527, resp. 1540 Révaiovci. 
Urbár obsahuje i mená obyvateľov mesta, medzi ktorými boli Michal a Baltazár Švehlov-
ci.19 Michal hospodáril na väčšom majetku, Baltazára zapísali medzi želiarov, ktorí mali 

/ . f/rlrried. 
-*i«j Svth]i-iilM g 

C1H1Í-1Í7B) 

1. Katastrálna mapa Martina s vyznačením parciel, na ktorých mali domy Švehlovci 
(okolo 1860) 
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len dom s malým pozemkom v intraviláne. Martinčania sa v tom čase živili hlavne 
poľnohospodárstvom, remeslá sa len začínali rozvíjať a aj to len ako doplnkové zamest
nanie. Historik Richard Lacko predpokladá, že práve obyvatelia, ktorí sú v najstarších 
súpisoch zapísaní ako želiari, teda i Baltazár Švehla, boli remeselníkmi.20 Je veľmi 
pravdepodobné, že obidvaja uvedení Švehlovci pochádzali z rodiny richtára Andreja 
Švehlu, ktorý už nežil. Michal sa viackrát spomína ako prísažný,21 richtársku hodnosť 
však nezískal. Baltazár v roku 1643 predal lúku na Košútovej bratom Michalovi 
a Melicharovi Blahovcom.22 O šesť rokov však došlo medzi Švehlovcami a Blahovcami 
k akémusi, azda susedskému sporu, ktorý mestská rada riešila tak, že Blahovci sa museli 
Švehlovcom ospravedlniť v ich dome a pred šiestimi svedkami.23 Na strane Švehlovcov 
sa spomínajú Michal a Ján. 

O významnejšom spoločenskom postavení Švehlovcov svedčí aj skutočnosť, že 
ich dcéry sa mohli vydať za zemanov, ako napríklad Anna Švehlová za Jána Ivanku.24 

Ďalším významným členom rodu bol Ján, ktorý sa v rokoch 1679-1680 spomína 
ako richtár. Uviedli ho ako Jána Švehlu mladšieho, preto môžeme predpokladať, že 
v tom čase žil v Martine aj iný starší Ján Švehla, azda richtárov otec, ktorý mohol byť 
synom Michala Švehlu. Ján Švehla mladší sa v období rokov 1678-1695 viackrát 
podpísal v mestských zápisniciach ako prísažný.25 V tejto funkcii ho v roku 1688 
Martinčania vyslali spolu s richtárom Jánom Kuchárikom a ďalším prísažným, resp. 
boženíkom Martinom Marčekom k cisárovi Leopoldovi do Viedne žiadať potvrdenie 
trhového privilégia mesta, čo aj dosiahli.26 Zomrel pred rokom 1699. 

V tomto roku spísali pre obyvateľov Martina nový urbár, v ktorom sa na rozdiel 
od predchádzajúceho z roku 1637, kde sa spomínajú ako mešťania, uvádzajú len ako 
úrečití poddaní. Podľa neho mali Švehlovci trojštvrtinovú usadlosť, ktorá bola jednou 
z najväčších.27 Väčšinu z nej však už viedli ako opustenú. Len na jednej štvrtine 
hospodárila vdova po Jánovi Švehlovi, ktorej patrila aj ďalšia opustená osmina tejto 
usadlosti. Opustený zvyšok švehlovskej usadlosti predstavujúci jej tri osminy, patril 
Matejovi a Jánovi Švehlovcom. Zdá sa, že v tomto čase mali Švehlovci majetkové 
problémy, čo súvisí s celkovou spoločenskou situáciou. Koniec 17. a začiatok 18. 
storočia sa niesol v znamení búrlivých politických a náboženských bojov zavŕšených 
Tôkôliho povstaním. Obyvateľstvo trpelo drancovaním toho či onoho vojska, muselo 
znášať nemalé vojnové výdavky a k tomu sa pridružila aj neúroda a nepriazeň počasia. 
Švehlovci museli svoje starosti vyriešiť postupným zakladaním viacerých pozemkov, 
ktoré získal späť až ďalší richtár švehlovského rodu Andrej v roku 1736.28 

Základným prameňom pre náš genealogický výskum boli cirkevné matriky. 
V Martine sa zachovali katolícke od roku 1718 a evanjelické od roku 1784.29 Pred 
vydaním Tolerančného patentu a obnovením evanjelického cirkevného zboru v roku 
1784 i evanjelikov, ktorými boli aj Švehlovci, zapisovali do katolíckych matrík. Na 
rozdiel od dosiaľ uvádzaných prameňov nám matričný výskum umožňuje zostaviť 
genealogické tabuľky. Pri sledovaní rodu Švehlovcov sa nám podarilo zostaviť ro
dokmene troch vetiev rodu, ktoré žili od prvej polovice 18. storočia v Martine, a jednej 
vetvy mimo neho. Ich vzájomné rodinné vzťahy zatiaľ nepoznáme, no vzhľadom na 
predpoklad že ide o cudzí rod v Turci, je ich genealogická súvislosť pravdepodobná. 
Najmä pri dvoch martinských vetvách, ktorých potomkovia tu žijú i v súčasnosti, pretože 
v obidvoch dosiaľ žije tradované vedomie pôvodu z Hostivaŕe.30 
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Rod richtárov 

Najrozšírenejšou a najvýznamnejšou bola v Martine vetva potomkov spome
nutého richtára Andreja Švehlu. Narodil sa okolo roku 1696. Musel byť šikovným 
hospodárom, veď okrem toho, že zveľadil rodinný majetok tak, že mohol vyplatiť a získať 
späť založené pozemky, dosiahol ešte mladý významné spoločenské postavenie. Už 
v roku 1724 sa uvádza ako prísažný31 a v roku 1736 stál na čele mesta. Hospodáril na 
troch šesnástinách z trojštvrtinovej švehlovskej usadlosti a jeho feudálnym zeme
pánom bol Šimon Révai.32 Zomrel však vel'mi zavčasu v roku 1737 ako štyridsaťjeden
ročný. Jeho manželka sa volala Zuzana a mali dvoch synov Andreja (1725-1775) a Jána 
(1727-1814). 

Andrej hospodáril na trojosminovej usadlosti a podliehal Františkovi Révaiovi.33 

Jeho majetkové pomery mu umožnili aj skromné podnikanie a v roku 1762 sa zúčastnil 
na stavbe mestskej píly.34 Aj on zomrel pomerne zavčasu, sotva päťdesiatročný v roku 
1775. V rodinnom živote nemal veľké šťastie. Narodilo sa mu síce desať detí, no okrem 
najmladšieho syna Andreja (nar. 1772) všetky zakrátko zomreli. Keď tento jediný syn 
trochu vyrástol, zaviedla ho matka-vdova v roku 1787 do učenia ku krajčírskemu 
majstrovi Andrejovi Kubovičovi.35 O päť rokov neskôr ho prijali za majstra do krajčír
skeho cechu,36 kde v rokoch 1819-1831 vykonával funkciu cechmajstra.37 Významné 
postavenie dosiahol i v meste, kde ho dvakrát (1816 a 1829) zvolili za richtára. Oženil 
sa s Katarínou Krpelcovou a neskôr, po jej smrti, ešte s Máriou Ursínyovou, vdovou 
po Jánovi Ondrejkovičovi. Jeho synovia a ďalší potomkovia boli v Martine remeselníkmi 
rôznych profesií, najmä krajčírmi, ale aj kováčmi, povrazníkmi, remenármi, klobučníkmi 
či stolármi a niekedy ich prezývali aj Švehlíkovcami. 

Andrejov vnuk Ján (1823-1901), ktorý sa vyučil za povrazníka, sa po návrate 
z vandrovky po Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku a Rusku38 vrátil do Martina 
a v rokoch 1848/49 vstúpil do vojska slovenských dobrovoľníkov.39 Už celkom zabud
nutou osobnosťou je aj jeho mladší menovec a bratanec stolár Ján Švehla (1849-1919), 
ktorý sa v roku 1889 vysťahoval do USA a usadil sa v Chicagu, kde sa stal 
spoluzakladateľom Prvého slovenského Sokola, organizoval Maticu slovenskú v USA 
i Slovenskú ligu.40 

Potomkom cechmajstra Andreja Švehlu bol aj posledný richtár z rodu Švehlov-
cov Július Ľudovít (1863-1909). Viedol klobučníctvo, ktoré prevzal po otcovi, no do 
histórie sa zapísal najmä ako nadaný ochotnícky herec a horlivý národný a kultúrny 
pracovník.41 Menej tradičnou bola v švehlovských rodinách vojenská kariéra. Mnohí 
mládenci síce museli narukovať, no po uplynutí základnej služby sa vrátili domov 
a venovali sa remeslu alebo hospodárstvu. Našli sa však aj takí, ktorí dali prednosť 
vojenskému povolaniu. V Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine sa 
zachoval list Pavla Švehlu bratom, hlavne však Samuelovi, do Martina.42 Pisateľ bol 
dôstojníkom na vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste. List nieje datovaný 
a nevieme z neho ani určiť, o ktorého Pavla Švehlu ide. Mohol ho písať najskôr syn 
krajčíra Jána Švehlu (1794-1865) Pavol, narodený v roku 1831, ale mohol to byť aj syn 
garbiara a remenára Andreja Švehlu (1796-1843), narodený v roku 1844. Z listu 
vyplýva, že sa vyučil nejakému remeslu, no potom sa rozhodol pre vojenské povolanie 
a narukoval najprv do Banskej Bystrice. 
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Mladší syn richtára Andreja Švehlu (1696-1737) Ján býval dlhé roky členom 
mestskej rady, kde istý čas vykonával funkciu notára a v rokoch 1767 a 1774 zaujal 
richtárske miesto. Vnuk Andrej o ňom do rodinnej biblie zaznačil, že bol výborným 
rečníkom.43 Narodili sa mu tri dcéry a dvaja synovia Ján a Pavol. Z nich starší Ján (1762-
-1827) prevzal rodinné hospodárstvo a Pavla (1767-1830) poslali rodičia na štúdia. Po 
vychodení škôl v Martine a v Necpaloch odišiel do Kežmarku, pokračoval v Gemeri 
a Štítniku a napokon štúdium zavŕšil opäť v Kežmarku. Potom prijal pozvanie za učiteľa 
do Klenovca, v roku 1792 odišiel do Budikovian a od roku 1801 až do konca života 
pôsobil ako učiteľ na Rimavskej Bani.44 Jeho potomkovia boli evanjelickými farármi 
a učiteľmi na viacerých miestach severného Novohradu a aj v iných krajoch. Viacerí 
sa na štúdiách dostali do kontaktu so študujúcou štúrovskou mládežou, no vynikol 
z nich najmä Pavol (1813-1880), evanjelický farár na Dobroči, ktorý písal balady, 
romance a epigramy.45 Z tejto rodinnej vetvy však pochádzal aj významný banský 
inžinier Július Švehla (1848-?)46či lesný inžinier Štefan Švehla (1897-1980),47 ktorý sa 
zaujímal aj o kultúrnu prácu a zostavil genealógie rodov Petianovcov a Jančovcov.48 

Pavlov starší brat Ján teda zostal v Martine, kde sa stal prísažným. Oženil sa 
s Máriou Klanicovou, neterou evanjelického farára, seniora a cirkevného historika 
Martina Klanicu.49 Ich najstarší syn Ján (1788-1855), majster tradičného turčianskeho 
farbiarskeho remesla, si vybral za manželku adoptovanú dcéru martinského evanjelic
kého farára Jakuba Maršalka Zuzanu Kalinčákovú, sirotu po tamojšom učiteľovi Jánovi 
Kalinčákovi. Jediný brat Ján, evanjelický farár v Záturčí, neskôr v Liptovskom Jane 
a otec štúrovského prozaika Janka Kalinčiaka, jej k sobášu daroval bibliu s vlastnoručným 
venovaním, do ktorej potom Ján Švehla a neskôr i jeho najstarší zať Samuel Milec 
vpisovali údaje o svojich deťoch.50 Prostredný syn Jána Švehlu a Márie, rodenej Kla-
nicovej Pavol (1795-1867) sa usadil ako zámočnícky majster v Banskej Bystrici, kde 
sa v meruôsmych rokoch pridal na stranu košútovcov.51 Martinská rodina dlho spomínala 
jeho jedinú, vraj krásnu dcéru, ktorá sa vydala za evanjelického biskupa Ľudovíta 
Gedulyho.52Toho Gedulyho, ktorého vyslali vyšetrovať pomery na martinskom sloven
skom gymnáziu a ktorý podal správu, že na jeho činnosti nič závadného nenašiel.53 

Najmladší syn Jána Švehlu Andrej (1805-1893) sa vyučil u stolárskeho majstra Andreja 
Gryllusa v Banskej Bystrici.54 Zostal však v Martine, kde vyše štvrťstoročia pôsobil 
v richtárskej hodnosti, a to práve v období matičných rokov. Mal veľký podiel na tom, 
že v roku 1861 Martin prijal Memorandové zhromaždenie a neskôr sa stal strediskom 
národného života.55 Jeho jediný syn František (1840-1916) pôsobil niekoľko desaťročí 
ako evanjelický farár v Lazoch pod Makytou, kde vyvíjal rozsiahlu drobnú ľudovýchovnú, 
osvetovú i národnú činnosť56 a zanechal i niekoľko literárnych rukopisov. Bol otcom 

2. Zuzana Švehlová, rod. Kašovicová (1807-1887), manželka richtára Andreja Švehlu 
(ALU MS). 

3. Andrej Švehla, stolár a richtár v Martine, národnokulturny dejateľ (1805-1893; ALU 
MS) 

4. Július Švehla, klobučník a richtár v Martine (1863-1909; ALU MS) 
5. Pečať richtára Andreja Švehlu (1805-1893) z roku 1849 (ALU MS) 
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piatich dcér, z ktorých vynikla najmä Želmíra ako prvá slovenská akademicky vzdelaná 
maliarka.57 Vydala sa za martinského verejného notára Matúša Duchaja. 

Prostredníctvom vydatých dcér získala táto vetva švehlovského rodu rodinné 
spojenia s ďalšími významnými slovenskými rodmi a rodinami, z ktorých treba spomenúť 
aspoň Kuchárikovcov, Ďarmekovcov, Milcovcov, Makovickovcov, Kunajovcov a Šim-
kovcov. 

Druhú vetvu rodokmeňa v Martine tvorili potomkovia Jána Švehlu (1701-1755). 
Zdá sa, že práve táto časť rodu neskôr majetkovo upadla a v polovici 19. storočia sa 
jej stopy v matrikách strácajú. Juraja Švehlu (1743-?) však niekde uvádzali ako „alias 
Gallo" či „aliter Gallo"58 a na inom mieste sa v súvislosti so Švehlovcami spomína Ján 
Kľačanec.59 V budúcom výskume bude preto potrebné venovať pozornosť objasneniu 
prípadného vzťahu týchto Švehlovcov s martinským rodom známym pod menom Gallo-
-Kľačanec. Vnuk Jána Švehlu (1701-1755) Andrej skúšal šťastie ako klobučnícky majster 
v Banskej Bystrici, potom v Ružomberku a Zázrivej, kde konvertoval na katolícke 
náboženstvo. Napokon sa však vrátil do Martina. 

Život Švehlovcov však neplynul vždy len pokojne. V roku 1817 došlo k ich 
ostrému konfliktu so stoličnou vrchnosťou, ktorá ich donútila presťahovať sa z pozemku 
s domom, ktorý ich predkovia užívali "od triech sta rokov" na bývalý kohútovský 
pozemok, pretože na ich pozemok chceli rozšíriť župný dom. Na švehlovskom pozemku, 
ktorý teda ležal v bezprostrednej blízkosti župného domu, vtedy žili Ján a Andrej 
Švehlovci, vdova Jána Žiaka a Ján Kfačanec.60 

Švehlovci na Riadku 

Členovia ďalšej vetvy švehlovského rodokmeňa, ktorá sa od začiatku 18. storočia 
vyvíjala samostatne, žili na Riadku. Riadok bol až do roku 1872 samostatnou obcou 
rozprestierajúcou sa južne od martinského katolíckeho kostola a za feudalizmu podlie
hajúcou jeho farárovi. 

Najstarším známym členom tejto vetvy rodu a azda i jej zakladateľom bol Michal, 
ktorý už začiatkom 18. storočia žil na Riadku. Nachádzal sa v lepších hmotných 
pomeroch ako martinskí Švehlovci, pretože im mohol požičať peniaze, za ktoré mu dali 
do zálohy niektoré pozemky. Môžeme predpokladať, že bol ich blízkym príbuzným 
a pochádzal z Martina, pretože zápis v mestskej knihe ho charakterizuje len ako "na 
Riadku zustavajiczího".61 Zomrel veľmi mladý v roku 1718 vo veku tridsiatichpiatich 
rokov. Udaj o jeho smrti a pohrebe v martinskej katolíckej matrike zo 17. septembra 
1718 je najstarším matričným zápisom týkajúcim sa martinských Švehlovcov. Meno 
jeho manželky nepoznáme, je však veľmi pravdepodobné, že sa priženil do rodiny 

6. František Švehla, ev. farár v Lazoch pod Makytou (1840-1916) s manželkou Ĺudomi 
lou, rod. Horváthovou a dcérami Boženou, Zelmírou, Elenou, Vierou a Oľgou (ALU 
MS)-„ 

1. Ján Švehla, čalúnnik, vlastník obchodu s nábytkom a pohrebníctva v Martine (1876-
-1960) s manželkou Jankou, rod. Stollmannovou (ALU MS). 
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a na majetok Hlodovcov, pretože jeho potomkovia používali aj toto priezvisko. Jeho 
vdovu a neskôr i potomkov zapisovali do daňových súpisov ako želiarov.62 Michalova 
vnučka Zuzana sa vydala za roľníka Jána Šimku a stala sa prastarou matkou významného 
a rozvetveného martinského meštianskeho rodu Šimkovcov. Je zaujímavé, že viaceré 
manželky riadockých Švehlovcov pochádzali z Martina. Meštianskymi dcérami boli 
Žofia Millová, Anna Kucháriková i Anna Kuzmová. Takto mali riadockí Švehlovci stále 
kontakty s martinskou meštianskou spoločnosťou a napokon sa Juraj Švehla-Hloda 
(1779-1842) do mesta i presťahoval. Jeho dvoch synov Jána, hodinára (1808-1881) 
a Juraja, krajčíra (1816-1878) prijali v roku 1842 za martinských mešťanov.63 

Viacerí členovia tejto vetvy rodu z Riadku resp. z Martina odišli. Azda prvý 
skúšal šťastie v ďalekom kraji niektorý zo synov Mateja Švehlu a Anny, rodenej 
Kuchárikovej. Vieme o ňom z testamentu Anny Švehlovej, rodenej Kuzmovej, ktorá 
spomína svojho devera v mestečku Stará Pazova na Dolnej zemi.64 Neuviedla jeho meno, 
a tak nevieme, či ide o Jána (1772-?) alebo Andreja (1788-?). Jeho potomkovia v Starej 
Pazove používali už len meno Hlodá.65 

Ďalším členom rodu, ktorému rodisko neposkytlo dostatočné možnosti uplatne
nia, bol Jozef Švehla (1847-1929), ktorý sa vyučil za hodinára a usadil sa v Budapešti.66 

Po čase remeslo opustil a viedol vlastný hostinec a kaviareň, ktoré sa stali významným 
strediskom slovenského života v Budapešti. Sídlil tu aj Slovenský spolok a Jozef Švehla 
bol dlhé roky jeho predsedom. Za národnú činnosť ho maďarské úrady prenasledovali 
a snažili sa ho existenčne zničiť. Po manželkinej smrti sa vrátil do Martina a začas ešte 
pracoval v hostinci synovca Ľudovíta Tesáka. Jeho mladšieho brata Petra Pavla (1855-
-1913) v roku 1873 ako prvého učňa martinského Kníhtlačiarskeho účastinárskeho 
spolku slávnostne vyhlásili za vyučeného. Patril k prvej generácii kníhtlačiarskych 
odborníkov vychovaných v Martine a vyše tridsať rokov sádzal Národné noviny.67 Z jeho 
detí vynikla najmä dcéra Anna Miloslava, vydatá Čajaková (1888-1981), ktorá od roku 
1905 žila v USA, kde sa zapojila do krajanského hnutia a bola prvou predsedníčkou 
spolku Slovenské priadky.68 V roku 1919 sa s manželom vrátila na Slovensko a usadili 
sa v Banskej Bystrici, kde pokračovala v kultúrnej a osvetovej práci. Z jej bratov zostal 
v Martine len Pavol (1896-1979), ktorý viedol obchod s lahôdkami. Z tejto vetvy rodu 
pochádzal aj čalúnnik Ján Švehla (1876-1960), ktorý sa ako sirota vyučil vo velkej 
čalúnnickej a dekoratérskej firme v Budapešti, kde ho v roku 1894 združenie čalúnnikov 
vyznamenalo bronzovou medailou.69 Po návrate do Martina si v roku 1902 založil 
čalúnnictvo a obchod s nábytkom, ktorý neskôr rozšíril aj o pohrebníctvo a vlastnou 
usilovnosťou a prácou z neho vybudoval modernú obchodnú firmu. 

Na turčianskych mlynoch 

Korene poslednej vetvy rodu Švehlovcov v Turci siahajú do Polerieky a Kláštora 
pod Znievom. Jej genealogickú súvislosť s martinskými Švehlovcami sa nám zistiť 
nepodarilo. Na rozdiel od martinských menovcov sa táto časť rodu celá hlásila ku 
katolíckemu náboženstvu, no v tejto časti Turca to inak ani nemohlo byť. Najstarším 
zatiaľ známym údajom o nej je zápis sobáša Mateja Švehlu z Polerieky s Žofiou 
Rajeckou z 24. novembra 1675 v katolíckej matrike z Turčianskeho Ďura. Toto je aj 
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najstarší zatiaľ známy matričný zápis o turčianskych Švehlovcoch vôbec. V matrike sme 
našli ešte niekoľko sporadických zápisov o Švehlovcoch z Polerieky a Abramovej, ktoré 
dokazujú, že aj táto časť rodu bola dosť rozvetvená, no súvislejšiu genealogickú tabuľku 
sa nám zostaviť nepodarilo. 

Z niektorej z týchto rodín pravdepodobne pochádzal aj Matúš Švehla, ktorý 
v prvej polovici 18. storočia žil v Kláštore pod Znievom a ktorého potomkov, alebo 
aspoň ich časť, už môžeme sledovať až do súčasnosti. Venovali sa jednému z naj
rozšírenejších remesiel - mlynárstvu. Počas poldruha storočia sa vystriedali na mlynoch 
v Polerieke, Ondrašovej, Turčianskom Ďure, Abramovej, Karlovej, Bodoviciach, 
Blážovciach, Daňovej i v Trnove. Mlynári však museli ovládať aj tesárske remeslo, aby 
si mohli sami zabezpečovať údržbu mlynov a mlynských zariadení. Neskôr, keď mlynár
ske remeslo začalo upadať v dôsledku rozvíjajúcich sa nových veľkých moderných 
mlynov, sa niektorí Švehlovci venovali už len tesárskemu a piliarskemu remeslu. 
Možnosť zárobku našli na píle v Necpaloch a neskôr i v Martine, kde ich potomkovia 
žijú až doteraz. 

Ján Švehla (1763-1831), rodák z Polerieky sa okolo roku 1800 usadil v horno-
turčianskom mestečku Mošovciach, kde bol v rokoch 1826/27 jedným zo siedmych 
prísažných richtára™ a v roku 1828 dokonca kandidoval, hoci neúspešne, na richtársku 
funkciu.71 Jeho syn Ján Nepomuk (1797-?) sa venoval ďalšiemu tradičnému turčianske
mu no v rode Švehlovcov ojedinelému zamestnaniu, šafraníctvu. 

Túto časť švehlovského rodu azda najviac preslávil súčasný hokejový reprezen
tant Róbert Švehla (1969-).72 

V našom príspevku sme sa snažili na základe archívneho i ústneho výskumu 
predstaviť a priblížiť jeden z rodov významných nielen pre históriu mesta, ale dôležitých 
aj z celonárodného aspektu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v Slovenskom biografickom 
slovníku nájdeme heslá šiestich Švehlovcov.73 Azda najznámejším členom rodu je richtár 
Andrej Švehla (1805-1893) a zdá sa, akoby ostatní popri ňom upadli do zabudnutia. 
Našim úmyslom preto bolo pripomenúť aj tieto osobnosti a upozorniť na potrebu 
a význam ďalšieho biografického a genealogického výskumu rodu Švehlovcov. 
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I. Rodokmeň hlavnej línie rodu Svehlovcov z Martina 

Tabuľka č. I/l 
NN. Š v e h l a 

Andrej 
1736 richtár 
( 

A 

696)-1737 
I 

1 
ndrej 

1725-1775 
Zuzana NN. 

1 
1 

Pavol 
1753-1753 

Andrej 
1751-1757 

1 
1 

. Ján 
krajčír 
1794-1865 
Anna Simkova 

1 
Samuel 
1758-1759 

Zuzana 
1755-1756 

1 
Andrej 
garbiar. 
remenár 
1796-1843 
ta Milka č. 1/3 

l 
Andrej 
1761-1764 

Eva 
1760-1760 

1 
Anna 
1798-1861 
Samuel 
Vladár, 
zer um, obuvník 

t Mária 
1766-1768 

Anna 
1763-1775 

t 1 
Samuel Pavol 
1802-° 1805-

Zuzana 
1769-1772 

1 
Ján 
(1767, 1774 richtár) 
1727-1814 
tabuľka č. 1/2 

Andrej 
krajčír, 1819-31 
cechmajstcr, 
1816, 1829 richtár 
1772-1843 
1. Anna Krpelcová 
2. Mária Ursínyová, 
vdova po Jánovi 
Ondrejkovičovi 

1 
1 1 

Zuzana Pavol 
1805 1807 1826 krajčír, 

1854 cechmajster 
1810-1875 
tab. č. 1/4 

Zuzana 
1821-1822 

Samuel 
kováč 
1825-1882 
tab.č. 1/5 

Pavol 
183 1-7 

Judita 
1838-1896 
Pavol Gallo 

Ján 
povraznik, 
slov. doborvoľník 
1848/49 
1823-1901 
Zuzana Vidovská 

Anna 
1827-1878 
Pavol 
Gašparec 
č i/.mar 

Andrej 
klobučník 
1835-1883 
tab. č. 1/7 

Ferdinand 
1842-1844 

Zuzana Juliana 
1858-1930 
Samuel Kulfan 
remenár, podnikateľ 

Ján 
1862-

I 
Zuzana 
1907-
Juraj Chromčik 

Rudolf Jozef 
povraznik a roľnik 
1865-1947 
Mária Debnárová 

I 

Margita 
1906-
Karol Prachenský 

Jozef 
roľník 
1912-1995 
Anna Bartošova 

Ján 
1921-

Jozef 
1937-1986 
Elena Irikovská 

I 

Vladimír 
poľnohospodársky inžinier 
1940- i 

Jozef 
1963-
Mária 
Poperníková 

I 
Peter 
1965-
Katarína 
Piccková 

i 
Alena 
1969-
Jozef 
Rapta 

Vladimír 
1963-

Ľubica 
1965-

Ivati 
1985-

Stanislav 
1988-
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Tabuľka č. 1/2 

Ján Švehla 
(z tab. č. 1/1) 
(1767, 1774 richtár) 
1727-1814 
Katarína Lobodášová 

r 
Zuzana 
I755-? 
(Ondrej Michálik) 

r 
Mária 1785-? 
Juraj Holko 
vdovec 
z Veľkého Čepčina 

Ján 
farbiar 
1788-lí 
Zuzana 

1 
i 

Ján Ľudovít 
lekárnik u J. Pálku 
v Lipt. Mikuláší, 
štúrovec 
1824-1846 
slobodný 

1 
Ľudovít 
1829-1830 

1 
Katarína 1757-? 

1 
Zuzana 
1790-? 
Samuel Starička 
z Koštian 

55 
Kalinčáková 

i 
Zuzana 
1829-1921 
Samuel Milec, 
ev. učilel 
v Necpaloch 

1 
Zuzana 
1831-1909 
Samuel Šimko 
krajčír, richtár 

Ján 
prísažný 
1762-1827 
Mária Klanicova 

1 
Pavol 
zámočník 
v Banskej 
1795-
tab. č 

ttllll.l 
1793-1876 

867 
1/6 

Samuel Darmek 

i 
Amália 
1832-1867 
Daniel B. 
Makovický 
obchodník 
v Ružomberku 

1 
Michal 
1834-1849 

1 
Pavol 

1 
Katarína 

učitel v Budikovanoch 1770-? 
a v Rimavskej Bani, 
zakladateľ rozvetvené 
farárskej rodiny 
v Novohrade 
1767-1830 
tab. č. 1/8 

íystrici 

1 
Žofia 
1799-1801 

Anorej 
1797-1798 

1 
Karolína 
1. pokladníčka 
Živeny 
1833-1913 
Ján K u naj 
farbiar, richtár 

1 
František 
ev. farár v Lazoch 
pod Makytou 
1840-1916 
Ľudmila Horváthova 

1 

S. 

Žoľ 

1 
Andrej 
stolár. 
richtár 
1805-1893 
Zuzana Kašovicová 

a 
1802-1860 
Jan Kuchárik 
roľník a remenár 

Anna Anna 
1836-1837 1839-1841 

Želmira Elena Božena Vladimír Viera Oľga Mikuláš František 
učiteľka, 1882-1963 učiteľka 1885-1886 1888-1962 1890-1975 1894-1898 
akad. maliarka Arnold 1883-1965 VladimirRoy Ivan Kováčik 
1880-1955 Habereni Viliam Chmel spisovateľ, 
Matúš Dúchaj bankový úradník ev. farár 
verejný notár 
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Tabuľka č. 1/3 

Andrej Švehla 
(z tab. č. 1/1) 
garbiar, remenár 
1796-1843 
Mária Gallová 

Samuel 
hájnik 
1830-1904 
Anna Gallová 

Jan 
1831-1833 

Ján 
1833-1858 

Andrej 
1836-? 

Mária 
1838-' 

Zuzana 
1840-1843 

Jozef 
1842-? 

Pavol 
1 844-7 

Mária 
1860-
Andrej SpaOek 

Pavol Samtiel 
Rastislav 
1871-1871 

Ján 
kolár 
I 875-? 

Samuel 
1878-1879 

Tabuľka č. 1/4 

Pavol Švehla 
(z tab. č. I/l) 
krajčír, 1854 cechmajster 
1810-1875 
Zuzana Staričková 

1 
Pavol 
1832-1832 

1 
Zuzana 
1835-? 
NN. Schmidl 
v Litoméŕiciach 

Pavol Anna 
1833-1834 1837-1867 

Ján Klimšia 
úradník 
v Dolnom K 

1 
Judita 
183-1918 
Ferdinand Ilgo 
zeman a roľník 
z Dražkoviec 

1 
Mária 
1845-1873 
Matúš 
Peniaštek 
stolár 

Ľudovít Žofia 
krajčír, 1847-18 
odsťahoval sa do 
Trenčína 

ubine 1843-? 
Zuzana íuzmová 

1 
Martin Ján 
stolár, neskôr 
odišiel do USA, 
predseda Prvého 
slov. Sokola 
v Chicagu 
1849-1919 
Erneslina Lányová 
bezdetní 

49 

Žofia 
1852-? 
1. Matúš 
Peniaštek 
2. František 
Brantal 

Gustáv 
1872-1872 

Peter Pavol 
železničný úradník 
v Maďarsku 
1928 si zmenil 
meno na Švéd 
1874-? 

Ľudovít 
1877-1879 

Marta Zuzana 
1882-? 
N N. Kovačovič 
v Novom Meste 
nad Váhom 

Anna Zuzana 
1879-? 
Mikuláš Konček, 
obchodník v Trenčíne 
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Tabuľka č. 1/5 Tabuľka č. 1/6 

Samuel Švehla 
(z lab. č. 1/1) 
kováč 
1825-1882 
Mária Nosáková 

Pavol Švehla 
(z lab. č. 1/2) 
zámočník v Banskej Bystrici 
1795-1867 
Anna Karáčoniová 

1 
Anna 
1856-? 
Andrej Mikla 
krajčír 
z Bystričky 

l 
Samu d 
kováč 
1860-1940 
1. Anna Nosáková 
2. Mária Miilová 

i 

1. Anna Karolína 
I8S7-1969 
Ondrej Béreš 
kováč 

Anna 
1823-7 
Ľudovít Geduly 
ev. biskup 

Peter Pavol 
1825-1828 

Mária Matilda 
1890-1921 
Daniel Samel 
ev. kantor a učiteľ 

i 
Gustáv 
zememerač 
1830-1887 
1. Mária Jesenská 
2. Irma Jesenská 

i 
L Margita Etela 
Hermina 
1873-? 

Tabuľka č. 1/7 
Andrej Švehla 
(z tab. č. 1/1) 
klobučník 
1835-1883 
Mária Gendová 

l 

Ľudovít 
1859-1862 

Maria 
krajčírka 
1860-1926 
Július Žorna 
bankový úradník, 
neskôr spisovateľ 
a redaktor v USA 

Július Ľudovít 
klobučník. 
1907-1909 richtár 
1863-1909 
Mária Smetanayová 

Eduard 
1866-1866 

Ľudmila 
Anna 
1868-1876 

r T 
Anna Elena Mária 
1900-1977 1903-1974 
Mikuláš Viktor Haldina 
Csillaghy 

Mária Viera 
NN. Kosorín SlávoTalaš 

i 
Ivan 
právnik 
1905-1994 
Sarlota 
Králikova 

Miloslav Štefan 
klobučník 
1870-1912 
Mária Smetanayová 
vdova po 
Júliusovi Š. 

, I 

Že Im íra 
1910-1987 
Karol Bartoš 

Július 
1902-1964 
Etela Blanová 

I 
r 

Andrej 
riaditeľ Oravských 
ferozliatinárskych závodov 
1933-
Ľudmila Sokolíková 

i i 
Lýdia Andrea 
1961- 1970-
Peter Hunák 

Anna 
1937-
Odom Schiessel 
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Tabuľka č. 1/8 

Pavol Švehla 
(z tab. č. 1/2) 
učiteľ v Budikovanoch 
a v Rimavskej Bani 
1767-1830 
Katarína Zethyová 

L 
1 

Saní tiel 
učiteľ 
v Hrachové 
1794-1852 
Alžbeta 
Hájničková 

i 
Pavol Ján 
1817-1818 

Hermína 
Karolína 
1819? 

1 
Koloman 
Pavol 
1846-

1 
Anna 
1797-? 
Ján Pazár 
učiteľ a notár 
v Lukovištiach 

i 
Samuel 
Ľudovít 
1821-1823 

Ľudovít 
Pavol 
1823-? 

1 
Július 
banský inžinier 
1848-? 

1 
Július 
hutnícky 
inžinier 

1 
Pavol 
1799 

1 
Ján 
1825-2 

-1799 

Štefan 
1827-r 

Paulina 
1850-? 

Alexan 

i 
Ján 
ev. farár 
v Cinobani 
1801-1881 
tab. č. 1/9 

der Jozef 
učitel v Turičkách 
Malej ^alomii 
a v Kraskove 
1830? 
Dorota 

Ján Thébus 
ev. farár 
vo Zvolene 

Hanusová 

Pavol 
ev. farár 
v Dobroči 
1813-1880 
Cecília Krčméryová 

1 
i 

Zuzana Anna 
1833-? 
Pavol Sekovič 

Mária Alžbeta 
183 

1 
Mária Cecília 
1853-1854 

2-1832 1838-7 

1 
Mária 
1855-? 
Július Zelenka 
advokát v Lučenci 

1 
Pavol 
1841-? 

Helena 
Gizela 
1857-1857 

Ľudovít 
učiteľ 
1903 si zmenil 
meno na Sarlai 
1856-? 

Mária 
Emília 
1859-? 
Ján Sándor 
učitel 
v Turčoku 

Izabela 
1861-? 

llona 
(1864)-? 
Daniel 
Konček 
učiteľ 
v Slanej Lehote 

Ján 
(1866)-1880 
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Tabuľka č. 1/9 

Ján švehla 
(z tab. č.I/8) 
ev. farár v Cinobani 
1801-1881 
Kristína Anna Gedulyova 

Ján Pavol 
ev. farár 
v Turiekách, 
Malej Čalomii 
a od 1862 
\ Uhor.skom. 
senior 
1827-1908 
Júlia Liptákova 

Z u za n a 
Katarína 
1830-0 

Karol 
Dedinský 
ev. farár 
v Maškovej 

Augustín 
Daniel 
1834-1835 

Boh usla v 
Július 
1836-1838 

Gustáv Karol 
ev. farár 
v Českom 
Brezové, 
potom v Brezne, 
senior, 
1838-1916 
Matilda 
Liptákova 

Július 
Gotfríd 
1840-1842 

I 
Eduard 
ev. farár 
v Cinobani 
1844-1917 
Antónia 
Jana Bartolo-
nieidcsová 

Ján 
lekár 
v Brezne 
1867? 

Eugen 
Zoltán 
1871-1891 

Aladár 
Eduard 
1876-1904 

1 
Elena 
1881-1928 
Ján Zaťko 
ev. farár 
v Homej Strehovej 

Etela 
Pi roska 
1874-? 
Michal 
Rusvay 
notár 

Alžbeta 
Gizela 
1878-1901 
Ľudovít 
Vician 
ev. farár 
v Č Brezové 

Antónia 
1884-1944 

— ľ 

Jolana 
Matilda 
1869-1907 
Ján Rieš/. 
ev. farár 
v Mýte pod 
Ďumbierom 

Matilda Juliana 
Kristína 
I871-? 
1. Koioman Hajts 
2. Ludovit Vician, 
ev. farár 
v Českom Brezové, 
vdovec po Alžbete 
Š v eh lo vej 

Margita 
Etela 
1873-'.' 

G ej z a 
ev. farár 
v Lovinobani 
1876-1943 
slobodný 

Lenka 
1876-? 

Írma 

1883-

Július 
lekár v Breznícke 
a v Rovňanoch 
1856-? 
Etela Zelenkova 

i 
Elemír 
Daniel Ján 
1885-? 

1 
Šarlota 
1886-? 
Leopold 
Ruirin 

i 
Július 
Alexander 
1888-? 

Štefan Gustáv 
e v. farár 
v Turom Poli 
1859-1934 
Emilia Molitori 

1 
i 

Katarína 
1891-? 

sova 

"n 
Mária Elena 
1896-? 

Helena Júlia 
1864-? 
Ondrej Solcz 
ev. farár 
v Maškovej 

Štefan 
lesný 
inžinier 
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II. Rodokmeň vetvy potomkov Jána Švehlu (1701-1755) z Martina 

Tabuľka č. 11/1 

Ján Švehla 
1736, 1740 prisažný 
(1701)1755 
Zuzana Poliaková 

1 
Katarína 
1733-? 

1 
Anna 

Ján 
1735-1735 

Zuzana 
1764-1768 1766-1771 

r 
Ján 
1797-? 

Pav 
I8( 

1 
Ján 
1829-7 

1- Judita 
1800-? 

1 
Ján 
1840-? 

'1 
Andrej 
1802-(1846) 

1 
Zuzana 
1737-? 
Andrej 
Hanuš 

i 
Anna 
1769-1769 

Anna Blahová 
(Vargová) | 

ol 1 
0-? [ 

.^J__ 

Zuzana 
1805-1864 
1. Matúš Mik 

1 
Vnna 

1 
Ján 
1739-1794 
Anna 
Nemcova 

Ján 
1773-0845) 
(Anna Ďurnianová 
-Stehlíkova) 

j 

1 
1 

808-1817 

a 
2. Matúš Parička 

"1 
Anna Andrej 
1832-1832 1833-1834 

1 
Matej 
1803-5 

1 
Andrej 
1842-1846 

i 
Andrej 
1806-7 

" T " 
Mária 
I836-? 

| 
1 

Ján 
1808-

1 
Juraj 
1845-1846 

1 

1 
Juraj 
("alias Gallo") 
1743-7 
tab. č. U/2 

1 
Andrej 
klobučník 
v B. Bystrici, 
Ružomberku, 
Zazri v ej 
a v Martine 
1776-1845 
1. Eva Koreňová 

1 
Matúš 
remeselník 
1747-1826 
tab. t. U/3 

1 
Anna 
1779-7 

2. Judita Gašparcová 

1 

Mária 
žobrácka 
1813 

Martin 
1810-1816 

[ 

Andrej 
1839-1840 

1 
Eva 

? 1811-7 
Ján Belica 

1886 

" T 
Matej 
1820-1824 

Katarína 
Slúžka 
1817-1855 

1 
Zuzana 
1849-1849 

_ ] j 

Anna Andrej 
1842-? 1844-7 

1 
Jan 
sluha 
1814-7 

j— Zuzana Obošlová 

Žofia 
1826-1827 

1 1 
Anna Anna 
1814-7 1817-

1 
Zuzana 
1782-? 

T 
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Tabuľka č. II/2 

Juraj Švehla („alias Gallo") 
(z lab. č. II/l) 
1743-? 
Katarína Galandová 

Ján 
1765-1767 

Andrej 
1767-? 

Katarína 
1774-1778 

Tabuľka č. II/3 

1 
Andrej 
1770-? 
(Katarína 
ICucianová) 

J- -
Mária 
1803-7 

1 
Zuzana 
1774-1781 

1 
Anna 
1805-

1 
Ján 
1776-? 

1807 

1 
Eleonóra 
1812-? 

Mária 
1836-? 

Matúš Švehla 
(z lab. č. H/1) 
remeselník 
1747-1826 
Žofia Svatkova (Uličná) 

I 
1 

Anna 
1779-1788 

"~1 
Jozef 
1807-? 

1 
Juliana 
1814-? 

1 
Juliana 
1834-1834 

1 1 
Ján Samuel 
garbiar 1786 
v Kremnici 
1783-1851 
Zuzana 
Kolbenlmjerová 
vdova po Somorovi 

1 1 
Františka Samuel Ján 
1817-1879 1819-7 
NN. Žavel 

1786 

1 
Ľudovít 
haviar 
1822-? 
Františka 
Patková 

1 
Ľudovít 
1850-? 
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III. Rodokmeň rodu Švehlovcov z Martina-Riadku používajúcich prímenie Hlodá 

Tabuľka č. III/l 

Michal Švehla 
<1683)-I7I8 

Ján 
(1705V1773 
Žofia Millova 

Juraj 
(1710)-I781 
1. Zuzana Miškóciová 
2. Katarína Straková 

Zuzana 
1747-1748 

Zuzana 
?-? 
Juraj Marček 

. Zuzana 
730-1742 

1 
1740-1740 

1 
2. Anna 
1746-1746 

1 
Katarína 
I751-? 

1 
Michal 
1757-1828 
Katarína Matulo 
(Bubniková) 

•á 

Anna 
1753-1813 
Tomáš Hanula 

Katarína 
1780-1841 
Ján 
Fondrljak 

Anna 
1785-1786 

Zuzana 
1789-1855 
Ján Mäčko 

Jura i 
1791-

Ján 
1763-1764 

Anna 
1797-1837 
Juraj Párička 

Zuzana 
1734-1811 
1. Ján Šin 
2. Samuel 

i 
Jan 
1772-? 

ko 
Lát i (Mesiarik) 

Anna 
1738-

i 
Juraj 
1779-1842 
Anna Kuzmová 

1741 
Ján 
1742-? 

1 
Ondrej 
1782-1782 

Ondrej 
1744-1745 

1 
Anna 
1784-1788 

Juraj 
1748-1751 

1 
Ondrej 
1788-? 

Malej 
1151-" 
Anna Kucháriková 

i 
i 

Anna 
1788(1792) 

Ján 
1801-1802 

Ján 
hodinár 
1808-1881 
Anna Marčeková 

Anna 
1803-1806 

Ján 
1844-1866 

Samuel 
1845-1849 

Andrej 
18I4-? 

Mária 
1811-? 
Pavol Starička 
z Koštian 

Juraj 
krajčír 
1816-1878 
tab. č. I1I/2 

Judita 
1819-1859 
1. Jozef Mitil 
2. Ján Vančo 

! 
Anna 
1848-1849 

Jozef 
1850-1851 

Jozef 
1852-1861 

Anna 
1823-1825 

Samuel 
1857-1858 
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Tabuľka č. III/2 

Zuzana 
1844 1918 
Andrej 
Tesák 
krajčír 

~~I 
Ján 
klobučník 
1845-? 
Mária 
Stoláriková 

I 
Jozef 
hodinár, neskôr 
hostinský, 
predseda Slov. 
spolku 
v Budapešti 
1847-1929 
Mária Naďová 
bezdetní 

Juraj Švehla-HIodg 
(z tab. č. III/l) 
krajčír 
1816-1878 
Zuzana Galandová 

I 
n 

Mária 
1849-188 
Samueí 
Miškoci 

Anna 
1852-? 
Ján 
Ivaška 
tokár 

Peter Pavol 
typograf 
1855-1913 
Mária 
Spačeková 

Samuel 
1858-1872 

Ján 
čalúnnik. 
majiteľ 
pohrebného 
ústavu 
a obchodu 
s nábytkom 
1876-'1960 
Janka 
Stollmannová 

j 

1 
Jozef 
1881-1881 

1 
Mária 
Blažena 
1882-? 
Ján Halama 

i 
Elena 
Anna 
1885-7 
Arthur 
Good 

i 
Anna 
Miloslava 
1888-1981 
Ján Čajak 

1 
Ivan 
Alexander 
obchodník 
v Rusku 
1893-? 

1 
Libuša 
1895-1895 

Pavol 
1881-18 

Oľga 
Štefánia 
1883-? 
Hennk 

Jozef 
Blahoslav 
1887-1887 

Viera 
Zuzana 
1890-1894 

r 
Marta Mária 
1909-1978 
Vladimír Fábry 
lekár 

Ján 
advokát 
1911-
Mária 
SuToviakova 

Viliam Ľudovít 
ekonóm 
1913-
1. Irena 
Lehotayová 
2. Otília NN. 

I 

I 
Pavol Juraj 
technik 
1925-
Jolana 
Vajdová 

Pavol Peter 
obchodník 
1896-1979 
Adela 
Sedláriková 

i 

Miroslav 
notár 
v Košťanoch 
nad Turcom 
1898-? 
Paulina 
Čaj kov á 

Ivan Jan 
ekonóm, 
stredoškolský 
profesor 
1930-
Elena 
Matisová 
bezdetní 

Eva 
záhradná 
architektka 
1964-
Ivan Uher 
záhradný 
architekt 

Viliam 
lesný 
inžinier 
v Žiline 

Milan 
architekt 
v Bratislave 
1945-

Juraj 
technik 
1953-
Eva 
Sopociová 

Zorka 
1925-
Gustáv 
Górtler 

Oľga 
1929-
Jozef 
Culka 

Jarmila 
1936-
Ivan 
Kolény 

Michal 
1977-
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IV. Rodokmeň rodu Svehlovcov z Kláštora pod Znievom a Polerieky 

Tabuľka č. IV/1 

Matúš Švehla 
obyvateľ Kláštora pod Znievom 
?-? 
Katarína Čvikotová 

Ján 
mlynár 
v Polerieke 
a Ondrasove 
1734-1805 
Anna Žilkov 

i 

Jozef 
1736-' 

Pavol 
1739-? 

Mária 
1742-? 

1 
Zuzana 
1759-7 
Matúš 
Ferenčik 
zo Socoviec 

i 
Ján 
1826 pnsažny 
v Mošovciach 
1763-1831 
Maria Brcková 

i 
Juraj 
1767-? 

1 
Anna 
1771-(1773) 

1 
Katarína 
1776-7 

Jozef 
mlynár v Polerieke, 
OndraSovej a Turč. 
Dur e 
1761 -? 
Anna Korauäová 

J 
Jan 
1787-1794 

Mária 
1765-? 

Mária 
1769-7 
Matej 
Mazanec 

Anna 
1774-? 
Ondrej 
Misaj 

Andrej 
1778-1779 

Zuzana 
1792-1792 

I 
Ján Nepomuk 
Safraník 
1797-? 
Mária 
KoSinová 

Jozef 
1802-7 

Anna 
1790-7 
Ignác 
Záhor 

Katarína 
I794-? 

Zuzana 
1807-1808 

Pavol 
1800-'' 

M a na 
1804? 
Ignác Stekláč 
z Mošoviec 

Zuzana 
1809-1815 

Anna 
1825-1833 

Jana 
1829-1829 

Anna 
1786-1790 

Ján 
1795-

Mária 
1803-? 
Juraj Smetanovič 
mlynár v Polerieke 

Matúš 
1809-7 

1 
Pavol 
mlynár v Blážovciach, 
potom v Tmove a v Danovej 
1812-1849 
tab. č. IV/2 

Jozef 
1792-1793 

Juraj 
mlynár v Abramovej, 
Karlovej, Bodoviciach 
1798-? 
1. Anna Ctgerová 
2. Anna Scdláčiková 

Jozef 
1806-7 

Zuzana 
1809? 

1. Anna 
1836-7 

František 
1838-7 

Františka 
1840-7 

Zuzana 
1844-7 
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Tabuľka č. I V/2 

Pavol Švehla 
(z tab. č. IV/I) 
mlynár v Blážovciach. 
potom v Tmove a v Daňovej 
1812-1849 
Františka ŠtekláČová 

1 
Jozef 
1834-? 

1 
Mária 
1835-? 

1 
Anton 
piliar a tesár 
v Necpaloch 
1838-? 
Zuzana Bajová 
(Šimková) 

i 

Františka 
1840? 
Pavol Drdaj 
sluha 

i 
Pavol 
1842-1842 

1 1 
Jozef Ján 
piliar 1845-? 
v Necpaloch 
1844-? 
1. Zuzana Buková 
2. Zuzana NemČokova 

r 
František 
tesár v Martine 
1871-1926 
Alžbeta 
Kováčikova 

j 

Jozef 
1874-1875 

Anna 
1897-1898 

1. Zuzana 
1866-? 

I 
Ľudovít 
1903-1966 
1. Mária 
Kalivodová 
2. Anna 
Zvrškovcová 

j 

i 
František 
typograf 
1901? 
Margita NN. 

Oľga 
1906-1986 
Alfonz Blaho 

I 
2. Ján 
1868-? 
Zuzana 
Budovská 

Zuzana 
1873-? 

Július 
1876-1941 
Anna 
Uhliariková 

Jozef Richard 
1879-1880 

Emília 
1883-? 
Jozef 
Cesnek 

Paula 
?-? 
Ján 
Uličný 

i 
Ľudmila 
1905-
Pavol 
Líčko 

i 
Jozef 
1915-1988 
Anna 
Podhorská 

I 

r 
2. Božena 

i 
Ľuboš 
1942-
Dita 
Kemenyit 

Margita 
1907-1932 
slobodná 

Mária 
1909-1976 
Bohumil 
Nemec 

Július 
1911-1994 
Paula 
Uíbrichtová 

Viera 
1931-
Milan 
Záborský 

Anna 
1935-
1. Ján Michalov 
2. Lorenzo Michaelli 

Emil 
1917-1990 
Mária 
Paulovičová 

Vladimír 
1923-
Božena 
Markova 

Boh usla 
1944-

Viliam 
1947-

Jan 
Skuhra 

Rudolf 
Hipik 

Ľubica 
1943-1990 
Slavomir 
Bízik 

Július 
1948-
Zdenka 
Rohoňová 

r 
Zdenka 
1940-
1. Slavomir 
S malo 
2. Ján 
Paľonder 

Ján 
1944-
Daniela 
Mrázová 

i 
Jozef 
1950-
Gizela 
Veličková 

Róbert 
hokejový 
reprezentant 
1969-
Ľudmila NN. 

I 

Mariana 
1974-

Rastislav 
1976-

Peter 
1975-

Jozef 
1982-
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PRÍSPEVOK KU GENEALÓGII THURZOVCOV 
Stanislaw A. Sroka 

V poslednom čase zaznamenávame renesanciu vo výskumoch, týkajúcich sa 
známeho spišského rodu Thurzovcov. Bádatelia sa sústreďujú hlavne na ich hospodárske 
pôsobenie, podrobne si všímajú osobu Jána Thurzu, ako aj spojenectvo Thurzovcov 
s Fuggerovcami.' Stále však postrádame spracovanie ucelenej genealógie tohto rodu. 
Práce C. Wagnera ako aj I. Nagya už dnes nespĺňajú vedecké požiadavky.2 Z moderných 
prác genealogický charakter má iba štúdia Mariána Skladaného, opierajúca sa o dôkladný 
archívny výskum, v ktorej sa zameral na začiatky Thurzovcov v Levoči.3 V tomto 
príspevku chcem poukázať na jeden prameň rímskej proveniencie, ktorý rozširuje doteraz 
známe informácie o genealógii Thurzovcov. 

V rímskej knižnici Lancisiana pod číslo 328 sa nachádza tzv. kniha bratstva sv. 
Ducha in Saxia (Liber fratemitatis Sancti Spiritus et. S. Mariae in Saxia de Urbe). 
Uvedená pamiatka je dobre známa maďarskej historiografii, pretože už v roku 1889 
Vince Bunyitay publikoval z nej zápisy vzťahujúce sa na Uhrov.'1 Vydavateľ však 
vynechal - dnes ťažko povedať, z akých dôvodov -jeden záznam z listu 381 B uvedený 
pod písmenom P. Ide o nasledujúci zápis s dátumom 29. októbra 1500: 

PETRUS TURZO CUM UX. DOROTHEA, FF. MARTHA ET CRISTINA, 
PAULUS, MATHIAS ET MATER AC SOROR, INTR. DIE SS. (29.X.1500 - S.A.S.)5 

Peter Thurzo bol synom Martina, staršieho brata Jána Thurzu (1437-1508), 
neodškriepiteľné najznámejšieho predstaviteľa tohto spišského rodu.6 Podľa doterajšej 
literatúry ním mala vymrieť staršia vetva Thurzovcov, vzhľadom na to, že nemal deti.7 

Peter bol ženatý s Dorotou de Rakócz, vdovou po Michalovi de Hangács, ktorá ho 
prežila, pretože 25. augusta 1513 vystupuje ako vdova.8 Vo svetle vyššie uvedeného 
dokumentu sa Peter dočkal dosť početného potomstva, keďže sa tu spomína v spoločnosti 
dvoch synov, dvoch dcér, svojej matky a sestry. Tieto údaje neodporujú spomenutému 
názoru súčasnej historiografie, podľa ktorého Petrom Thurzom vymrela jedna vetva 
rodu, ale závažne ho oslabujú. Usudzujeme, že jeden z dvoch synov s veľkou 
pravdepodobnosťou prežil otca, aj keď chýbajúce pramene akéhokoľvek druhu znemožňujú 
potvrdiť správnosť tejto hypotézy. 

Slávnosti svätého roku 1500 pritiahli do Ríma zástupy pútnikov z mnohých krajín 
Európy, ktorí mali k dispozícii veľa útulkov a hostincov.9 Zachované knihy niekoľkých 
bratstiev, do ktorých sa hostia zapisovali, svedčia o ich množstve. Okrem už spomínaného 
bratstva sv. Ducha in Saxia ,0spomeňme aj bratstvo B. Márie de Anima Teutonicorum.'' 
Z knihy bratstva sv. Ducha in Saxia, do ktorej sa zapísal aj Peter Thurzo, vyplýva, že 
v jubilejnom roku navštívilo nemocnicu až 1733 Uhrov, niekoľko desiatok Poliakov, 
ako aj 120 Nemcov.12 Uvedené čísla reprezentujú iba neveľké percento prišelcov 
spomínaných národností.13 V dave pútnikov privandroval do "Večného mesta" aj Peter 
Thurzo so svojou rodinou. Jediná stopa na jeho pobyt v Ríme sa zachovala v knihe 
bratstva sv. Ducha, ktorá nás súčasne informuje o doteraz neznámom potomstve Petra 
Thurzu. 
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Poznámky 

1 Tóth, P.: A Thurzók és Fuggerek jelentôsége Magyarország bányászatában. Miskolc 
1993; Skladaný, M.: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom pod
niku. Historický časopis, 43, 1995, č. 2, s. 215-229; Tenie: Ján Thurzo z Betlanoviec 
(1437-1508) - priekopník ranokapitalistického podnikania v Európe. In: Spiš v kontinuite 
času (v tlači). 

2 Genealógia familiae Thurzo de Bethlemfalva. In: Wagner, C: Analecta Scepusii sacri et 
profani 4. Posonii et Cassoviae 1778; Nagy, I.: Magyarország családai czímerekkel és 
nemzékrendi táblákkal 11. Pest 1865, s. 199. 

3 Skladaný, M.: K počiatkom levočských Thurzovcov. Nové obzory, 19, 1977, s. 153-170. 
4 Liber confraternitatis sancti Spiritus de Urbe. A római szentlélek-társulat anyakony-

ve 1446-1523. In: Monumenta Vaticana históriám regni Hungariae illustrantia 
l/5.Budapest 1889. 

5 Egidi, P.: Necrologi e libri affini delia provincia romána 2. Róma 1914, s. 392; deAngelis, 
P.: Ľospedale di Santo Spirito in Saxia 2. dal 1301 al 1500. Róma 1962, s. 267. 

6 Nagy, I.: c.d., s. 203; Skladaný, M.: c.d., s. 166; Reinhardt, E.: Johann Thurzo von 
Betlemfalva, Burger und Konsul von Krakau, in Goslar 1478-1496. Goslar a.H. 1928. 

7 Wagner, C: c.d., s. 70; Nagy, L: c.d., s. 203. 
8 Wagner, C: c.d., s. 70. 
9 Broi.A.: História latswietych. Rzym 1983, s. 33; Brezzi, P.: Storiadegliannisanti. Miláno 

1950. 
10 deAngelis, P.: ĽArciconfraternitá ospitalieva di Santo Spirito in Sassia. Róma 1950; 

Tenie: Ľospedale... 1-2. Róma 1960-1962. 
11 Jaenig, K.: Liber confraternitatis B. Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe. Romae 

1875. 
12 Csukovits, E.: "Cum capsa... cum bacillo". Kozépkori magyar zarándokok. Aetas, 

1994, č. 1, s. 15; Wiesiolowski, J.: Pielgrzymowanie Polaków do Rzymu na przelomie 
XV i XVI w. (1478-1526). In: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej 
Európy. Warszawa 1995, s. 160-164; Schafer, K.H.: Die deutschen Mitglieder der 
Heiliggeistbruderschaft zu Rom am Ausgang des Mittelalters. Paderborn 1912. 

13 Csukovits, E.: c.d., s. 15. 

Navštívte novootvorenú pamätnú izbu 

HUMANISTICKÉHO VEDCA A LEKÁRA JÁNA JESSENIA 
v Turčianskom Jasene (okres Martin) 

venovanú dejinám zemianskej rodiny Jesenských z Horného Jasena 
a jej najvýznamnejšiemu predstaviteíovi. 

Návštevy je potrebné ohlásiť vopred 
na Obecnom úrade v Turčianskom Jasene, č. tel.: 0842/82 191 
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HERALDICKÝ ALBUM 

SANDRIK A GERAMBOVSKÝ ERB 
Viliam Kišš 

V roku 1978 sa mi dostala do rúk medaila s nápisom „Szandrik", čo bol maďarský 
názov dnešnej továrne Sandrik v Dolných Hámroch. Pri podrobnejšom štúdiu som na 
nej objavil veľmi zaujímavé údaje. Nápis v madarčine poukazoval na približné obdobie 
vzniku medaily - pred prvou svetovou vojnou. Gerambovský erb v dolnej polovici 
medaile posunul toto časové určenie do obdobia pred rokom 1905. Po tomto roku totiž 
Sandrik nepatril Gerambovskej banskej únii. 

V hornej polovici medaile je výrazná tvár staršieho muža s pekne upravenou 
bohatou bradou. Kto poznal zakladatela továrne Sandrik - rytiera Róberta Beksa, či už 
zo starších fotografií alebo z busty, ktorá bývala v riaditefni továrne (ozaj, kde je teraz?), 
tomu sa ihneď vynorí nápadná podobnosť. Možno teda predpokladať, že on bol ini
ciátorom zhotovenia tejto medaile, keďže bol doživotným reprezentantom Gerambovskej 
banskej únie, zakladateľom továrne Sandrik i jej prvým riaditeľom. Zasluhoval si tiež 
preto, aby bol zvečnený na tejto medaile. Klobúk na jeho hlave, typický pre Holanďanov, 
ilustruje a poukazuje na to, že Gerambovci pochádzali z Holandska. 

Vľavo i vpravo od hlavy sa nachádzajú typické kladivká, vyjadrujúce umeleckú 
remeselnú prácu Sandriku v kovovýrobe. Celok umeleckej a technicko-výtvarnej či
nnosti, ktorá bola podstatou sandrickej výroby od samého začiatku, symbolizuje kružidlo. 

Medaila továrne Sandrik Erb Gerambovcov podľa 
v Dolných Hámroch asi z r. 1905. J. Siebmachera a G. Csergheóa. 
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V spodnej časti medaily je Gerambovský šľachtický erb, vyjadrujúci, že Sandrik 
je vlastníctvom tohoto rodu, teda súčasťou Gerambovskej banskej únie. V dolnej polo
vici erbu je v striebornom poli 6-listá ružica (rozeta) v štylizovanej forme, ktorá sa stala 
medzinárodnou ochrannou známkou všetkých výrobkov továrne Sandrik a je ňou do
dnes. 

Medaila Sandriku bola zhotovená na vysokej výtvarnej a umeleckej úrovni, 
pretože na malom priestore vyjadruje vela historických, ale i pracovno-technických 
skutočností. Mimoriadne vkusne poukazuje na spätosť Gerambovskej banskej únie 
s novovzniknutým Sandrikom, továrňou na výrobu umeleckého strieborného tovaru. Na 
základe ďalších skutočností sa nám podarilo zistiť, že jej autorom bol akademický sochár 
Ján Peterka (1871-1938), absolvent vysokej sochárskej školy vo Viedni. V máji r. 1899 
na pozvanie Gerambovskej banskej únie prišiel do továrne Sandrik ako návrhár. Po 
úspechu s výrobkami Sandriku na parížskej výstave v r. 1900 bol od r. 1901 vymenovaný 
za riaditeľa a túto funkciu vykonával až do roku 1920. Svojou umeleckou a organizačnou 
činnosťou vyzdvihol továreň k nebývalému rozkvetu. Jemu možno ďakovať, že meno 
Sandrik znamenalo kvalitu, vznešenosť, krásu. A to nielen doma, ale i za hranicami. 

Vzhľadom na to, že medaile vznikajú pri príležitosti okrúhlych výročí, predpo
kladáme, že táto bola vyrazená k 10. jubileu založenia továrne Sandrik, ktoré pripadlo 
na rok 1905. 

Uplynuli roky. Blížilo sa ďalšie vzácne jubileum továrne Sandrik -jej storočnica. 
V prípravnom období osláv mi zišla na um myšlienka, že by bolo vhodné vyzdvihnúť 
dlhodobú tradíciu a pripomenúť si súvislosť výroby a činností za celé uplynulé obdobie 
obnovenou medailou spred mnohých desaťročí. Veď umelec, ktorý medailou prehovoril 
v tých starých časoch k pracovníkom závodu, neskorší riaditeľ, ktorý priviedol továreň 
k nebývalému rozkvetu, má právo prehovoriť aj k súčasníkom a svojou tvorbou oživiť 
históriu vzniku závodu. 

Erb Gerambovcov na reklamnom 
liste továrne Sandrik z r. 1895. 

Jubilejná medaila továrne 
Sandrik z r. 1995. 
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Vedenie Sandriku myšlienku uvítalo a rozhodlo sa využiť upravenú medailu na 
pripomenutie si súčasného jubilea. O úpravu sa postaral Drahomír Zobek (pôvodom 
z Novej Bane, autor všetkých súčasných slovenských mincí), výtvarník Štátnej min
covne v Kremnici, kde túto medailu aj vyrazili. Nová medaila má v kruhopise zmenený 
súčasný nápis podniku „SANDRIK" s vyznačenými rokmi storočnice "1895-1995". 
Inak ostala takmer nezmenená. Takmer. V čom sa totiž ešte líši, je jej heraldická časť 
- Gerambovský erb. 

V publikácii J. Siebmachera a G. Csergheôa Wappenbuch des Adels von Ungarn 
nájdeme vyobrazenie (tab. 155) a nasledujúci ops erbu Gerambovcov: „Rozdelený od 
stredu modrým a strieborným polom, v hornej polovici doľava obrátený dvojchvostý 
zlatý lev vyrastajúci z hornej polovice, dole jedna veľká červená ruža s velkými okvetnými 
lístkami." Na inom erbe Gerambovcov vytesanom do kameňa na kostole v osade Jalšová 
v Dolných Hámroch je lev (heraldicky) obrátený doprava a ruža v dolnej polovici má 
6 lístkov (heraldika pozná iba 5-listovú ružu). Podobne aj erb na predvojnovej medaile 
obsahuje jednochvostého leva obráteného doprava a 6-listovú štylizovanú ružu (rozetu) 
v polohe „ležmo". Na reklamnom liste továrne Sandrik, vydanom krátko po založení 
továrne r. 1895 má erb rovnaký obsah s tým rozdielom, že 6-listová ruža je umiestnená 
do „zvislej" polohy. Ako vidno, výtvarníci spred sto rokov si nerobili ťažkú hlavu 
s takýmito „detailami". 

Obnovená medaila z r. 1995 rešpektuje stvárnenie erbu z r. 1895, či presnejšie 
rozetu zobrazuje v tom tvare (v polohe zvislej, v akom sa dnes používa ako medzinárod
ná ochranná známka všetkých výrobkov továrne Sandrik, a.s. Dolné Hámre. Novou-
pravená medaila bola vyrazená v niekoľkých verziách. V zmenšenej ju pri príležitosti 
100. výročia založenia továrne Sandrik dostali všetci jej zamestnanci. 

Navštívte výstavu 

SÚČASNÁ HERALDICKÁ TVORBA NA SLOVENSKU 

prvú stálu expozíciu 

súčasného slovenského heraldického umenia 
sprístupnenú od 6. septembra 1996 

na Trenčianskom hrade 

Otvorené denne od 9.00 do 17.00 hod. 
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BIBLIOGRAFIA - GLOSY 

VÝBEROVÝ PREHĽAD SLOVENSKEJ GENEALOGICKEJ PRODUKCIE ZA ROKY 
1994 (DOPLNKY) A 1995 

Drenko Jozef: Kubínykwci a Novohrad. Vydali Štátny okresný archív v Lučenci, 
Novohradské múzeum v Lučenci a Mestský úrad v Lučenci z príležitosti 200. výročia narodenia 
F. Kubínyiho. Lučenec 1996, 45 s. ISBN 80-967509-4-1. 

Xerografický rozmnožená práca (v 100-kusovom náklade) venovaná rodine Kubínyiov-
cov z Vidinej pri Lučenci - Ondrejovi (1766-1851) a jeho synom Františkovi (1796-1851) 
a Augustínovi (1799-1873), ktorí v 19. storočí položili základy vlastivednej práce v novohrad
skom regióne. Rodina patrila k vlašskej vetve (Vlachy, okr. Liptovský Mikuláš) liptovsko-
oravského rodu Kubínyiovcov a prostredníctvom spomenutého Ondreja sa usadila v Novo
hrade. Autor si stručne všíma genealogické vzťahy vnútri rodiny, jej príbuzenské kontakty 
s inými šľachtickými rodmi, vývoj rodového erbu a potom podrobne životné osudy a pôsobenie 
3 spomenutých členov rodu. 

Hazucha Miroslav: Prvý olympionik Alojz Szokol. Olympijský klub Banská Bystri
ca 1996, 98 s. ISBN 80-967517-4-3 

Na pozadí svetového a uhorského olympijského hnutia (v úvodných kapitolách) sleduje 
autor športovú a olympijskú kariéru prvého slovenského olympionika Alojza Szokola (1871-
-1932), ktorý reprezentoval Uhorsko na prvých olympijských hrách nového veku v r. 1896 
v Aténach a prispel tiež k založeniu Uhorského atletického zväzu. Neskôr sa aktívnej športovej 
činnosti vzdal, do r. 1918 pôsobil ako župný archivár v Šahách, potom na rodinnom majetku 
v Bernecebaráti v Maďarsku. V poslednej kapitole (s. 60-84) si autor všíma pôvod, najužšie 
príbuzenské vzťahy a jazykové prostredie A. Szokola (rodina žila v Hronci, okr. Banská 
Bystrica, otec bol kresličom, matka pochádzala z mlynárskej rodiny), príbuzenské vzťahy 
a rodinné prostredie po sobáši s grófkou Charlottou Berchtoldovou z rakúskeho šľachticko-
-statkárskeho rodu, s ktorou mal 5 detí. Autor vykresľuje tiež osobnostný profil A. Szokola, 
zmieňuje sa aj o jeho príbuzných zo Slovenska (neter Magda Herchlová, vyd. Hromcová). 

Lukačka Ján: Majetky a spoločenské postavenie Diviackovcov v stredovekom 
Uhorsku. In: Historický časopis, 42, 1994, č. 4, s. 625-639. 

Štúdia o najvýznamnejšom šľachtickom rode hornej Nitry v stredoveku. Autor dedukuje 
pôvod Diviackovcov z rodu Hont-Poznanovcov, pokladajúc ich za slovanský rod, jeden 
z najstarších písomne doložených rodov na Slovensku. Sleduje jeho vývoj, vznik nových rodín 
a vetiev rodu v súvislosti s vývojom ich majektových pomerov v 13.-15. storočí. V 13. storočí, 
kedy došlo k prvým väčším doloženým majetkovým deľbám sa z rodu vyčlenili Motešickovci 
(de Maythen, Motesiczky) so sídlom v Horných Motešiciach a Čermanskí (de Chermen, 
Chermeny). V 14. a na začiatku 15. storočia sa jednotliví potomkovia rodu definitívne usadili 
na získaných majetkoch a začali dedične používať predikáty podľa dedín, v ktorých sídlili: od 
14. storočia Krnčianski (de Kerench, Krencsey), Baštínski (de Bachkafalva, Bacskády), Novoveskí 
z Klátovej Novej Vsi (de Thewkeswyfalu, Ujfalussy), Bošanskí z Veľkých Bošian (de Bassan, 
de Bossan, Bosanczky, Bossányi) a od konca 14. stor. aj z Veľkých Uheriec, Novoveskí 
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z Diviackej Novej Vsi (de Wyfalu, Nowensky, Ujfalussy), Rudňanskí z Nitrianskeho Rudná 
(de Rudná, Rudnensky, maď. Rudnay), Turčianski z Turčianok (de Turchan, Thwrchanzky, 
Turcsányi) a v 15. storočí Majténiovci (de Maythe, Majténi). Pôvodnú formu predikátu 
Diviackovcov (de Divek, Divensky, maď. Divéky) ako jediní zachovali potomkovia rodu, ktorí 
sa usadili v Kostolných Diviakoch. Pri súčasne prebiehajúcej majetkovej diferenciácii v rámci 
rodu, časť členov predstavovala typickú strednú šľachtu (Bošániovci, Motešickovci, Novoves-
kovci, Majténiovci), časť výrazne inklinovala k zemianstvu (Turčiansky, Baštínsky, Krnčian-
sky, Diviacky). Aj napriek tomu sa medzi potomkami pôvodných Diviackovcov udržiavala 
určitá solidarita a vedomie spoločného pôvodu (v r. 1415 získal magister Martin z Malých 
Bošian, protonotár v tajnej kráľovskej kancelárii, erb a právo meča pre celé rodové príbuzen
stvo). Členovia rodu (rodín z neho vzniknutých) pôsobili ako slúžni, prísediaci stoličných súdov 
a nezriedka ako podžupani Nitrianskej, Trenčianskej a Tekovskej župy, niektorí sa uplatnili 
ako farári a opáti v okolitých kláštoroch. Až do konca stredoveku vo všeobecnosti prejavovali 
svoj slovenský pôvod: okrem Majténiovcov začali všetky rodiny pochádzajúce z rodu Di
viackovcov používať slovenské predikáty, svojich členov pomenúvali slovenskými prímeniami 
(Besnák, Ľahký, Ješko, Volko, Drgoň, Štrba atd'.). 

Marko Ján: Prvé slovenské osadnícke rodiny v Kovačici. Nový Sad - Kovačica, 
Spolok vojvodinských slovakistov - Miestne spoločenstvo v Kovačici 1995, 132 s. (38 s. registre). 
Dielo koncipované ako pomôcka pre súčasných Kovačičanov so záujmom o zisťovanie svojho 
rodinného pôvodu. V prvej časti (s. 10-26) práca prináša základné údaje o pôvodných sídlach 
prvých kovačických rodín (lokality sú zoradené podľa štátnych celkov, na území ktorých sa 
dnes nachádzajú - Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, bývalá Juhoslávia, a ďalej podľa historických 
žúp a okresov; pri každej lokalite je uvedené ktoré kovačické rodiny z nej pochádzajú). 
Ťažisková druhá časť (s. 27-89) obsahuje abecedný zoznam rodín, ktoré sa usadili v Kovačici 
v období 1784-1804, s údajmi o ich pôvodnom sídle, početnosti, jednotlivých členoch. Autor 
ich zrekonštruoval na základe dostupných archívnych a literárnych prameňov. Prácu sprehľadňuje 
podrobný menný a miestny register. 

Maťovčík Augustin: Príspevok ku genealógii Milá Urbana. In: Biografické štúdie 
22, 1995, s. 18-26 (upravené tiež In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 34-35, s. 17). 

Príspevok sleduje širšie príbuzenstvo spisovateľa Milá Urbana, do ktorého patrili rodiny 
Urban-Urbaník z Brezy, Gabura z Dolnej Lehoty, Lach a Vedel zo Zázrivej a Rabčíc, Panák 
z Oravského Podzámku a Budzovský zo Zábreže. Autor osvetľuje osudy a vzájomné vzťahy 
členov týchto rodín, ktoré zasiali do formovania M. Urbana ako človeka i spisovateľa. Ťažisková 
vlastná genealógia Urbanovcov začína otcom Milá Urbana Pavlom (1859-1920), kočišom 
a neskôr hájnikom Oravského panstva v Kozinskej, ktorého priezvisko (Urban-Urbaník) ešte 
na začiatku nášho storočia v matričných záznamoch kolíše. Príspevok spestrujú charakteristiky 
alebo spomienky M. Urbana na príbuzných, o.i. na starú matku Annu Máriu, rod. Lachovu 
(7-1927), ktorá bola prototypom Hviezdoslavovej "Hájnikovej ženy". Súčasťou práce je rozrod 
Urbanovcov-Urbaníkovcov, spracovaný vo forme genealogickej tabuľky (5 generácií vrátane 
súčasných). 

Rodina Mičátkovcov a slovenská kultúra. Zborník materiálov z osláv 120. výročia 
narodenia JUDr. Ľudovíta Miloša Mičátka, národného dejatela dolnozemských Slovákov. 
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Zostavil PhDr. Milan Šišmiš v spolupráci s Oľgou Ĺehockou. Vydal Miestny odbor Matice 
slovenskej v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym kultúrnym strediskom a Trenčianskym múzeom 
v Trenčíne (1994), 48 s. + 8 s. príloh. 

Zborník je venovaný rodine Mičátkovcov, ktorej prví známi potomkovia sa v 18. storočí 
spomínajú ako ovčiari, neskôr ako cechoví kožušnícki a garbiarski majstri v Trenčíne. Neskorší 
príslušníci rodiny významne zasiahli do rozvoja národného, kultúrneho a politického života 
Slovákov na Slovensku, na Dolnej zemi (Vojvodina) i v USA, ďalší pôsobili alebo pôsobia 
v Rusku, resp. v ZSSR, Kanade a Švajčiarsku ako diplomati, kultúrni a krajanskí pracovníci. 
Z genealogického hľadiska naj informatívnej ši je príspevok Anny Samákovej-Mičátkovej 
s názvom Život v službách ľudu - Mičátkovci očami ich potomka (s. 8-11). Autorka, dcéra 
oslávenca, v ňom podáva prehľadný vývoj rodiny od 18. storočia, na základe štúdia rodinných 
dokumentov, spomienok súpútnikov i vlastných načrtáva osobnostné profily jednotlivých jej 
členov. Ďalšie príspevky sledujú rôzne aspekty ich života a pôsobenia - Cesta Jána Branislava 
Mičátka na zakladajúce zhromaždenie Matice slovenskej (M. Šišmiš), JUDr. Ľudovít M. 
Mičátek o balkánskych vojnách a srbsko-slovenských vzťahoch v časopise Dolnozemský 
Slovák (S. Jovankovič), Prekladateľský rozlet Vladimíra Mičátka (B. Choma), Ľudovít Ale
xander Mičátek a život slovenských študentských spoločností v 19. storočí (M. Kovačka). 
V publikácii sú zaradené aj dva všeobecno-historické príspevky: Osídľovanie Slovákov vo 
Vojvodine (J. Sirácky) a Slovenská evanjelická a. v. cirkev a jej význam v národnom a kul
túrnom živote Slovákov v Juhoslávii - od najstarších čias po súčasnosť (A. Beredi). 

Spravodaj Rodostromu Grmanov 1, 1995. Vydalo vydavateľstvo PaPRESS s.r.o., 
Bratislava pre vnútornú potrebu Rodostromu Grmanov, 43 s. 

Prvé číslo zamýšľaného periodika záujmového združenia Rodostrom Grmanovcov. Po 
literárnom spracovaní legendy o údajne škandinávskom pôvode rodu zostavovatelia uvádzajú 
prehľad aktivít, ktoré viedli k založeniu organizácie združujúcej nositeľov priezviska Grman 
a Greman a publikujú jej stanovy. Podstatnú časť publikácie (s. 13-43) tvorí album s fotogra
fiami a základnými údajmi o členoch rodín Grmanovcov z Kuzmĺc (s prezývkami Drábik, 
Vojak, Spevár, Imriško, Šedivý, Pastier, Hájnik, Spevár pod lipami, Z Izátu, Rarak, Potočný, 
Ligeš, Andráška, Kuľháň) z Tesár a z Nitry. Údaje pochádzajú z obodbia od 2. pol. 19. storočia, 
prevažne však zo súčasnosti. Podrobnejšie (od konca 17. storočia) je spracovaný zoznam 
Grmanovcov-Gremanovcov z Lehoty pod Vtáčnikom. Publikácia poskytuje obraz o typických, 
pôvodne roľníckych rodinách slovenského vidieka, z ktorých vyšlo viac vysokoškolsky vzdelaných 
osobností, pôsobiacich dnes v rôznych oblastiach spoločenského života. Tieto iniciovali 
založenie združenia Grmanovcov i vydanie anotovanej publikácie. 

Milan Šišmiš 

ĎALŠÍ ROČNÍK ČASOPISU TURUL 

Knižnica našej spoločnosti sa obohatila o ďalší, 67. ročník časopisu Turul. Prvé 
dvojčíslie obsahuje druhú a záverečnú časť štúdie I. Bertényiho o vývine pomocných vied 
historických v Maďarsku v r. 1951-1991. Je to anotovaná bibliografia za uvedené obdobie. 
Ďalšiu štúdiu uverejnil Zs. Nyáry o počiatočnom vývine svojho rodu v r. 1329-1535. Hoci 
Ňáriovci pochádzajú zo Šomoďskej stolice a členovia tohto rodu väčšinou pôsobili v Maďarsku, 
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zaujímajú nás, pretože už od polovice 16. storočia žili aj na Slovensku. V štúdii opísaný 
František (+ 1551) bol hontianskym županom a ďalší členovia rodu zo 17. storočia boli 
v najbližšom príbuzenstve s Turzovcami. M. Szluha venoval pozornosť Káldyovcom. Ide o rod, 
ktorého pôvod sa hlási už do obdobia vlády Arpádovcov. Na prvý pohľad by nás ani nemuseli 
veľmi zaujímať, pretože sú zo župy Železnej. V štúdii sa dočítame, že v polovici 16. storočia 
mali majetky aj v stolici Nitrianskej a Zemplínskej. Pozoruhodné sú nové prírastky armálesov 
v Maďarskom krajinskom archíve, pozoruhodné z hľadiska obsahového. Všetky erby sú totiž 
prekreslené. Dvojčíslo prináša aj anotáciu publikácie Ľ. Trenčana: Rady a vyznamenania 
Slovenskej republiky 1939-1945. 

V 3. zošite nás poteší úvodná štúdia z pera Gy. Csapóa o dejinách Ostrolúckych z Ostrej 
Lúky. Historický pohľad na vývin rodu je veľmi stručný. O to hodnotnejšie sú dve genealogické 
tabuľky, ktoré predstavujú rozrod Ostrolúckych od r. 1200 až do súčasnosti - do r. 1977. Štúdia 
o mestských erboch Šomoďsej župy, ktorú uverejnil J. Deák Varga, je prezentáciou súčasnej 
mestskej heraldickej tvorby v Maďarsku. Je na prvý pohľad vidieť, že v porovnaní s nami sa 
naši kolegovia uberajú celkom inou cestou. Krátka štúdia F. Soósa o kremnickom komorskom 
grófovi Jánovi Kanstorfferovi (+1472) upozorňuje na nezrovnalosť medzi opisom a vyobra
zením jeho erbu. 

Posledný 4. zošit uvádza prvú časť štúdie L. Feketekutyho o vývode palatína Pavla 
Pálfiho (+ 1653 v Bratislave). Autor tu opisuje sedem generácií jeho priamych predkov. Životné 
osudy viacerých z nich sa viažu k západnému Slovensku. Zaujímavá je aj štúdia I. Ballóa 
o počiatkoch diplomatickej činnosti hodnoverných miest v Uhorsku. Všíma si situáciu iba 
v 13. a 14. storočí. Svojim príspevkom sa snaží opäť vyvolať záujem o túto problematiku. Sz. 
Vajay v obsiahlej štúdii upozorňuje, že v zahraničí jestvuje množstvo armálesov uhorských 
rodov, ktoré sa javili stratené. Ako príklad uverejnil informácie o 20 erbových listinách, ktoré 
sa objavili r. 1980 v publikácii Rumunskej akadémie vied autorov M.G. Stephanesca a J.C. 
Manesca. Zošit opäť uzatvára informácia o nových prírastkoch armálesov v Maďarskom 
krajinskom archíve. 

Jozef Novák 

ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST V PRAZE SNEMOVALA. 

V záveru února t.r. konala se 7. valná hromada pražských kolegu za účasti více než 
200 členu. Ve správe pfedsedy MUDr. Lutonského o činnosti zaujala zejména ta část, která 
se týkala vydaných a pripravovaných publikací. Za podpory sponsorú byl vydán titul 
s dlouhým nazvem "Latinsko-némecko-český slovník nemocí, úrazu a príčin smrti a výrazu 
s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy", jehož autory jsou MUDr. B. Lutonský a MUDr. 
Jar. Černý. Značný zajem - i mezi širší verejností - vzbudila publikace K. Ŕíčafe Úvod do 
genealógie. K tiskú jsou pripravený nebo se pfipravují další publikace, jako Sborník pfednášek 
pro pokročilé genealogy, Encyklopédie genealoga. Rovnéž nové vydaní značné rozšíreného 
Latinsko-českého slovníka a Némecko-český genealogický slovník nedají na sebe dlouho 
čekat. Ve stadiu príprav je vydaní Metodiky evidence pfedkú vhodné i pro PC a Na pomoc 
ctení starých rukopisu. V prúbehu roku vyšla dvé dvojčísla Genealogických a heraldických 
listú a 4 čísla Irďormačních listú s aktuelními informacemi. -

Provoz bohaté odborné knihovny byl v prvé polovine ponékud zabrzdén ztrátou 
spolkové místnosti. Obetavostí nékolika jednotlivou z vedení společnosti podarilo se získat 
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nové dostatečné prostory a knihovňa, díkknihovníkovi Ing. Trnkoví, je opét v plném provozu. 
Ten také zpracovává dílčí odborné seznamy, které jsou součástí Informačních listú. 

I v uplynulém roce pokračovaly kurzy pro genealogy a kronikáfe, spojené se čtením 
starých píšem. V rámci pravidelných stŕedečních besed méli členové možnost dovédét se 
hodné zajímavého nejen z genealógie. 

Byl uspofádán jeden zájezd vlakem - exkurze do Státního oblastního archívu pro 
východní Čechy v zámku v Zámrsku, spojená s prohlídkou stavebních památek Vysokého 
Mýta. Rada členu využívala službu kolem rejstfíku k Berním rulám (1654). Obé posléze 
uvedené aktivity zajišťoval J. Badá, který také udržuje styk se slovenskými genealogy. Valné 
hromady se zúčastnili i zástupci poboček, z nichž nejaktivnéjší púsobí ve Velkém Mezifíčí. 
Hlavné školením začínajících genealogú se zabývala pobočka v Pŕíbrami. Nedávno byla 
založená pobočka v Pardubicích, která obsáhne početné členy tohoto mesta a okolí. Jako 
nový pŕírústek v radé poboček se chystá Kostelec nad Černými Lesy, malé mestečko ve 
stfedních Čechách. 

Zajem o genealógii a heraldiku zrejmé pfispíva i k prodloužení veku, o čemž svedčí 
skutečnost, že v letošním roce oslávi své devadesátiny 5 členu a vúbec nejstarší člen JUDr. 
Vladimír Ort prekročí v kvétnu 96 let. 

V diskuzi bylo m.j. hovofeno o jednaní s Klubem pro českou heraldiku a genealógii 
o opétovném solučení, což bylo členstvem s uspokojením pfijato. 

Pfedsedou zústává i nadále MUDr. Boleslav Lutonský, tajemníkem František Šíri. 
Nová adresa spoločnosti je: ČGHSP, Krížiková 16, 186 00 Praha 8, Česká republika. 

-bd-

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ 
NA INTERNETE. 

Internet je počítačová sieť, v ktorej je prepojených viacero menších sietí 
s niekoľkými miliónmi počítačov na celom svete. V snahe otvoriť sa viac svetu 
a najmä krajanom v zahraničí rozhodla sa naša spoločnosť napojiť na Internet 

prostredníctvom listservem SLOVAK-WORLD, ktorého zriaďovateľom je Výskumný 
lesnícky ústav vo Zvolene. Prostredníctvom Slovak-Worldu budeme informovať 

o podmienkach genealogického výskumu na Slovensku a o aktuálnych podujatiach 
našej spoločnosti. Záujemcovia (ktorí majú pripojenie na Internet) 

nás nájdu na adrese http: /www.fris.sk, na položke Rôzne (Miscellaneous) 
a potom už priamo na Slovak-Worlde. 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

ZÁPADONEMECKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NÁUKU O RODINE 

Západonemecká spoločnosť pre náuku o rodine (Westdeutsche Gesselschaft fur Fami-
lienkunde e.V) vznikla v roku 1913 v Kolíne nad Rýnom. Tam má svoje sídlo aj v súčasnosti. 
Pôsobila a pôsobí v nemeckom Porýní, od historického Falcka až po hranice s Holandskom. 
Sústreďuje profesionálnych ale hlavne amatérskych genealógov, ktorým vytvára organizačne 
podmienky pre vzájomnú pomoc a informovanosť. Všestranne podporuje zber a výskum 
historicko-genealogických prameňov a iného materiálu, ako aj publikácií týkajúcich sa dejín 
jednotlivých rodov, respektíve rodín so vzťahom k územiu jej pôsobnosti. 

Vlastná činnosť Spoločnosti sa rozvíja predovšetkým v rámci jej trinástich pobočiek. 
Tie sa nachádzajú v mestách Cáchy (Aachen), Bonn, Dússeldorf, Duisburg, Essen Gum-
mersbach, Kleve, Kolín n. R. (Kôln), Krefeld, Koblenz, Mônchengladbach, Wuppertal a Trier. 
Tu sa konajú pravidelné členské stretnutia, náplňou ktorých sú odborné prednášky, prehliadky 
genealogických zaujímavostí, či pracovné večierky. Na týchto schôdzkach sa podľa potreby 
poskytujú tiež konzultácie a ďalšia odborná pomoc predovšetkým menej skúseným členom pri 
riešení ich konkrétnych výskumných problémov. Vychádza sa pri tom najmä z osvedčených 
metód a dosiahnutých skúseností miestnej členskej základne. 

Západonemecká spoločnosť pre náuku o rodine usporadúva každoročne - spravidla vždy 
v inom meste na území Nemeckej spolkovej republiky - výročné valné zhromaždenie (Jahreshaupt-
versammlung). S ním býva obyčajne spojená tiež tzv. jesenná exkurzia (Herbstfahrt), počas 
ktorej skupiny záujemcov z radov členov Spoločnosti absolvujú zaujímavý genealogický 
a kultúrnohistorický program. 

Tlačovým orgánom Spoločnosti sú Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft fúr 
Familienkunde. Tento časopis vychádza pravidelne, štyrikrát do roka. Poskytuje priestor na 
(neraz až monografické) publikovanie výsledkov vedeckého bádania jednotlivých členov, 
prináša rozličné podnety a nasledovaniahodné príklady pre štúdium ďalších genealogických 
tém. Neuzaviera sa však ani pred prácami z heraldiky. Okrem toho obsahuje viac-menej 
pravidelné rubriky pre otázky výskumu, informácie o organizovaní a termínoch rozličných 
podujatí celej Spoločnosti i jej pobočiek, ako aj aktuálne bibliografické prehľady kníh 
a časopisov zameraných na oblasť genealógie. Pre členov Slovenskej genealogicko-heraldickej 
spoločnosti môžu byť metodicky podnetné napríklad tzv. Friedhofshefte, ktoré obsahujú prepisy 
náhrobných nápisov z cintorínov v Kolíne, Dússeldorfe a v ďalších mestách. 

Západonemecká spoločnosť pre náuku o rodine vlastní bohatú zbierku kníh a časopisov, 
ku ktorej je spracovaný a knižne vydaný katalóg v troch zväzkoch. Štvrtý sa práve dokončuje. 
Je deponovaná a prístupná v čitárni porýnskeho Personálneho archívu (Personenstandsarchiv) 
na zámku Augustusburg v meste Brúhl. Členovia Spoločnosti majú možnosť vypožičať si 
niektoré tituly aj na prácu mimo knižnice. Pre ostatnú verejnosť sa predpokladá len prezenčné 
štúdium. 

Pre prípadných záujemcov o kontakt s predstavenou Spoločnosťou, respektíve jej 
knižnicou uvádzame ich adresy: Westdeutsche Gesellschaft fur Familienkunde e.V.; Unter 
Gottes Gnaden 34; D - 50859 Kôln; Deutschland. Bibliothek der WGfF e.V; Personenstand
sarchiv Rheinland; SchloBstraBe; D - 50321 Bruhl; Deutschland. 

-lý-
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KRONIKA 

BYVALY GENEALOGICKO-HERALDICKY KLUB V BRNE sa 20. januára 1996 preme
noval na Moravskú genealogickú a heraldickú spoločnosť. Členské stretnutia s prednáškami 
sa konajú vždy tretí utorok v mesiaci v priestoroch Občianskeho klubu na Kounicovej ul. 43 
v Brne. Spoločnosť organizuje aj tzv. genealogické pondelky, poznávacie vychádzky a zájazdy. 
Adresa: MGHS, Strední 11, 602 00 Brno, Česká republika. 

RODOSTROM GRMANOVCOV, záujmové združenie založené vo februári 1995 v Bratislave, 
zorganizovalo prvé stretnutie nositeľov priezviska Grman (Greman). Podujatie sa uskutočnilo 
27. januára 1996 v budove riaditeľstva Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na Kramároch. 
Prítomní mali možnosť zoznámiť sa s prvým číslom zamýšľaného periodika Rodostromu 
Grmanovcov, ktoré by malo prispieť k napĺňaniu cieľov tejto organizácie: preskúmať pôvod 
a príbuzenské vzťahy Grmanovcov (Gremanovcov) na Slovensku i v zahraničí a umožniť ich 
vzájomné kontakty. Predsedom združenia je Ing. Augustín Grman, CSc, riaditeľ Konsolidačnej 
banky, a.s., v Bratislave. Kontaktná adresa: Rodostrom Grmanovcov, Koceľova 17, 821 80 
Bratislava. 

SEMINÁR O ŽIVOTE A DIELE Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836-1923), významného slo
venského botanika, etnografa a kultúrneho historika, usporiadali 20. apríla 1996 v Zemianskom 
Podhradí. Podujatie bolo súčasne neoficiálnym "krstom" genealogickej publikácie Milana 
Šišmiša Po stopách Holubyovcov, ktorú pri príležitosti 170. výročia narodenia J.Ľ. Holubyho, 
svojho dlhoročného ev. kňaza, vydal Obecný úrad v Zemianskom Podhradí. 

NOVÝ GENEALOGICKO-HERALDICKY KLUB začal svoju činnosť 23. apríla 1996 pri 
Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Klub chce nadviazať na aktivity podobného 
predchádzajúceho združenia, osobitne sa zameriava na spoluprácu s pedagógmi a poslucháčmi 
historických disciplín na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Iniciátorom založenia 
a vedúcim klubu je Ing. arch. Stanislav Dúbravec, CSc, Okružná 14, 974 00 Banská Bystrica. 

V PRAHE 14. mája 1990 vo veku 90 rokov zomrel Ing. PhDr. Václav Elznic (nar. 1906 
v Srboch pri Kladne), český genealóg známy aj na Slovensku. Tento potomok česko-nemeckého 
šľachtického rodu po skončení vysokej školy a základnej vojenskej služby pôsobil do r. 1939 
ako geometer vo Vysokých Tatrách. Neskôr pracoval na ministerstve financií, potom v dôsled
ku politických zmien ako robotník v stavebníctve. Od založenia (1969) do r. 1979 bol členom 
výboru pražskej genealogickej a heraldickej spoločnosti, zúčastňoval sa na vydávam odbornej 
literatúry, bol autorom Glosára pre rodopiscov-začiatočníkov. 

PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE bol názov vedeckého seminára, ktorý sa 
uskutočnil 5. júna 1996 v Zemianskom Podhradí. Autori príspevkov venovali pozornosť 
pôvodu, príbuzenským vzťahom, osudom a dielu členov tejto rodiny, ktorí sa v niekoľkých 
generáciách významne zapojili do politického, hospodárskeho a kultúrneho diania na Slovensku 
v 19. a 20. storočí. Podujatie zorganizoval Biografický ústav Matice slovenskej v spolupráci 
so SGHS MS a Obecným úradom v Zemianskom Podhradí. 
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA o genealogickom výskume vo východnej a strednej 
Európe sa v dňoch 8.-12. júna 1996 uskutočnila v americkom Minneapolis (Minnesota). 
Vystúpilo na nej asi 75 prednášajúcich s približne 100 príspevkami týkajúcimi sa rôznych štádií 
a aspektov genealogického výskumu v stredo- a východoeurópskych krajinách. Na organizácii 
podujatia participovala Czechoslovak Genealogical Society International so sídlom v St. Paul. 
Našu spoločnosť vďaka pozvaniu usporiadateľskej Federácie východoeurópskych rodinno-
-historických spoločností zastupoval Milan Šišmiš, ktorý vystúpil s niekoľkými príspevkami. 

CAPITAL EXHIBITION OF INTERNATIONAL HERALDRY - medzinárodná heraldická 
výstava bola 12. júna 1996 sprístupnená v priestoroch radnice kanadského hlavného mesta 
Ottawy. Popri exponátoch z Maďarska, Rumunska, Holandska, Mexika a Thajska na nej 
nechýbala ani putovná výstava Súčasná slovenská heraldická tvorba, ktorú pripravila SGHS 
MS v spolupráci s ministerstvami kultúry a zahraničných vecí SR a našim zastupiteľským 
úradom v Kanade. Vernisáže sa zúčastnila primátorka Ottawy a zástupcovia diplomatických 
zborov vystavujúcich krajín. Tajomník SGHS MS Milan Šišmiš počas nej poskytol rozhovor 
pre krajanské vysielanie Kanadskej televízie. Podujatie, zorganizované v súvislosti 
s pripravovaným 16. medzinárodným kongresom genealogických a heraldických vied v Ottawe, 
trvalo do 30. augusta 1996. 

AMERICKÁ FOLKLORISTIKA Helen Cincebeaux v dňoch 23. júna - 4. júla 1996 zorgani
zovala zájazd viac ako 28 Američanov, ktorých predkovia sa prisťahovali do USA z Osturne 
v okrese Poprad. Pri príležitosti ich návštevy na Slovensku usporiadal Obecný úrad v Osturni 
29.-30. júna 1996 stretnutie rodákov. 

ZEMANIA TRENČIANSKEJ STOLICE - výstavu s týmto názvom otvorili 4. júla 1996 
v priestoroch Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Približuje vývoj zemiantva Trenčianskej stolice 
a spôsob života tejto spoločenskej vrstvy od najstarších čias po začiatok nášho storočia. 

VÝSTAVU ERBY, PEČATE, VLAJKY sprístupnili v dňoch 17.-30. júla 1996 v priestoroch 
Regionálneho kultúrneho srediska v Prievidzi. Návštevníci sa z nej mali možnosť dozvedieť 
o heraldických tradíciách i súčasnom používam mestských a obecných symbolov v okrese 
Prievidza. Podujatie v spolupráci s akad. maliarkou Emíliou Čisárikovou a výtvarníkom 
Ladislavom Čisárikom ml. pripravila Helena Tunová. 

STRETNUTIE VÁPENÍKOVCOV za prítomnosti 40 nositeľov tohto priezviska sa uskutočnilo 
v júli 1996 v gemerskej obci Honce. Organizátori majú záujem v týchto stretnutach pokračovať. 
Najbližšie ohlásili na budúci rok. -gh-

VÝSTAVA ERDODYOVCl. Dňa 18 .8. 1996 sa v priestoroch zámku v Hlohovci uskutočnila 
už po tretí raz od r. 1994 zámocká púť, ktorá nadväzuje na tradíciu existujúcu v Hlohovci od 
19. storočia do 40-tych rokov 20. storočia. V tejto súvislosti pripravilo Vlastivedné múzeum 
v Hlohovci v miestnosti susediacej so zámockou kaplnkou príležitostnú výstavu Erdôdyovci, 
ktorá návštevníkom priblížila pôvod posledných zemepánov v Hlohovci a ich osudy od r. 1720-
do súčastnosti. Výstava bola otvorená len v deň púte, pretože objekt zámku, ako sídlo Reedu-
kačného domova pre mládež, je verejnosti zatiaľ neprístupný. P. Novosedlík 
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INHALT 

Peter Novosedlík aus dem Heimatmuseum in Hlohovec verfolgt in der Einfuhrungss-
tudie die Schicksale der letzten Erdódys in dieser Stadt. Die Erdódys gehôrten zu den bedeu-
tenden Adelsgeschlechtern in Ungarn, die als Anhänger der Habsburger wichtige Ämter in der 
Staatwverwaltung, Armee und Kirche bekleideten. Ihre Ahnen stammten aus der Stadt Ardud 
im heutigen Rumänien. Sie hiefien urspriinglich Bakócz und beniitzten das Prädikat de Erdôd, 
das seit dem 16. Jahrhundert von dem Familiennamen Erdódy mit den Prädikaten de Mo-
nyorokerék (das heutige Eberau in Ósterreich) und de Monoszló (eina Burg im heutigen 
Kroatien) abgelôst wurde. Im Jahre 1720 gewannen sie die Herrschaft von Hlohovec und lebten 
dort bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Des Autor verfolgt die genealogischen Beziehungen 
und Episoden aus dem Lebem der letzten Erdódys, präzisiert einige in der neueren ungarischen 
Literatúr (Gudenus) verôffentlichten unrichtigen Angaben. Die Nachkommen der Erdódys 
leben heute in Ungarn, Ósterreich, Deutschland, in den USA und Kanada. 

Zdenko Ďuriška aus dem Biographischen Inštitút der Matica slovenská bringt die 
Entwicklung der FAmilie der Švehlas aus Martin seit dem Ende des 16. Jahrhunderts bis in 
die Gegenwart näher. Er ervägt ihren tschechischen Ursprung. (In der Famílie wurde miindlich 
úberliefert, daB die Vorkommen aus der Stadt Hostivaf, heute Ortsteil von Prag, gekommen 
waren.) Die Švehlas gehôrten zu den fúhrenden Gewerbefamilien in Martin; sie waren einige 
Geschlechter lang in der Verwaltung dieser Stadt tätig, sehr oft als seine Stadtrichter (Burger-
meister). Am bekanntesten war Andrej Švehla (1805-1893), Tischler von Beruf. Er hatte einen 
groBen Anteil daran, daB 1861 in Martin die gesamtnationale Versammlung der Slowaken, die 
sog. Memo-randum-Versammlung stattfand, die die Forderungen der Nation an die ungarische 
Regierung und an den ósterreichisch-ungarischen Monarchen formulierte. Es ist auch sein 
Verdienst, daB Martin später zum Zentrum des slowakischen nationalen Lebens in Ungarn 
wurde. Der Autor verfolgt auch die anderen Zweiglinien der Švehlas, ihre Migration und 
allmähliches Durchdringen in die Mittelschicht der zeitgenôssischen slowakischen und ungari
schen Gesellschaft. 

Stanislav A. Sroka aus dem Inštitút der Geschichte der Jagiellonischen Universität in 
Krakau verôffentlicht die Eintragung aus dem handgeschriebenen Buch der Bruderschaft des 
Heiligen Geistes in Saxia vom 29. Október 1500. Das Buch ist in der Bibliotheca Lancisiana 
in Rom deponiert. nach der angefuhrten Eintragung nahm Peter Thurzo, Mitglied einer be-
deutenden ungarischen adeligen Famílie (der Abstammung aur der Zips), die auf dem Gebiet 
des Bergbauwesens und des Handels unternehmungstätig war, auf den Festlichkeiten des 
Heiligen jahres 1500 in Rom mit zwei Sôhnen, 2 Tochtern, Mutter und Schwester teil. Die 
bisherige Literatúr hielt ihn fiir kindlos und den letzten Nachkommen seiner Geschlechtslinie. 

Viliam Kišš entdeckte 1978 eine Medaille, die wahrscheinlich 1905 anläBlich der 5. 
Wiederkehr der Griindung der Fabrik Sandrik, geprägt wurde. Die Fabrik in Dolné Hámre 
erzeugte das Kuchengeschirr vom rostfreien Stahl. Auf der Medailleist das Wappen der Griinder 
der Fabrik, der aus den Niederlanden stammenden Famílie Geramb verbildlicht. Der Autor 
verfolgt seine Verwandlungen, die Entwicklung der Rosette, die zur Schutzmarke der Fabrik 
wurde und die Genese der neuen, 1995 geprägten Jubiläumsmedaille. 

Die Nummer bringt auch eine Auswahl aus der slowakischen genealogischen Produk-
tion in den Jahren 1994 (Erganzungen) und 1995 und das Profil der Westdeutschen Gesellschaft 
fúr Familienkunde mit dem Hauptsits in Kóln am Rhein. 
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SUMMARY 

In his introductory study Peter Novosedlík from the Regional Historical Museum 
at Hlohovec follows the last of the Erdodys' destinies in this town. The Erdódys' belonged 
to significant noble families in Hungary, as the Hapsburgs' supporters they served leading 
offices in the state administration, army and the church. Their ancestors came from the town 
Ardud in Transylvania (present Rumania), originally they used the family name Bakócz with 
the predicate de Erdôd. Since the 16th century they changed their family name to Erdódy 
with the predicates de Monyorokerék (Eberau in Austria) and de Monoszló (a castle in present 
Croatia). In the year 1720 they won estates at Hlohovec and lived there till the end of the 
World War II. The author traces genealogical relations and life episodes of the last of the 
Erdodys and gives precision to some incorrect dáta published in some recent Hungarian 
sources (Gudenus). Today the Erdodys' descendants live in Hungary, Austria, Germany, 
the USA and in Canada. 

Zdenko Ďuriška from the Biographical Inštitúte, the Matica slovenská traces the 
development of the Švehla family of Martin since the end of the 16th century up to the 
present. He considers their Czech origin (the family kept the tradition of their ancestors' 
coming from the town Hostivaf, now a neighbourhood of Prague). The Švehlas belonged 
to leading craftman's families in Martin, in some generations they served in the local 
administration, very frequently as mayors. The best-known of them has become Andrej 
Švehla (1805-1893), a carpenter. He took part in organizing a nation-wide meeting of the 
Slovaks, the so-called Memorandum Assembly held in Martin in 1861 that formulated the 
national demands presented to the Hungarian Parliament and the Austro-Hungarian emperor. 
Due to him Martin became later a centre of Slovák national life in Hungary. The author 
follows other branches of the Švehla family as well, their migration and gradual penetration 
into Slovák and Hungarian middle class society of the day. 

Stanislav A. Sroka from the Department of History, the Jagellon University in 
Cracow publishes a record from the Brotherhood of the Holý Spirit in Saxia manuscript book 
dated on October 29, 1500. The manuscript book is placed in the Lanciana library in Rome. 
According to the mentioned record Peter Thurzo, a member of the sigificant Hungarian noble 
family (originating in the Spiš región) enterprising in mining industry and trade, took part 
in the Holý Year 1500 festivities in Rome along with his two sons, two daughters and his 
mother and sister. Till now, he was considered childless and the last descendant of his family 
branch in the sources. 

In the year 1978 Viliam Kišš discovered a medal, coined probably in the year 1905 
at the 5th aniversary of founding the Sandrik Works for stainless steel cutlery production 
at Dolné Hámre. The medal represents the coat-of-arms of the works' founders, the Geramb 
family originating in Netherlands. The author notices its changes, development of the rosette, 
that has become a trade-mark of the works, and the genesis of a new jubilee medal, coined 
in 1995. 

The issue brings a survey of the Slovák genealogical output for the years 1994 
(supplements) and 1995 and a profile of the West Germán Society for Science on Family 
with the seat in Kôhi am Rhein. 
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